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Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích 6 / 2021 

 
Milí farníci, 
 
měsíc prosinec má většina z nás spojený s vánočními svátky, či s koncem starého roku a s 
bouřlivým vítáním roku nového. K prosinci patří sníh, vánoční stromek, smažený kapr, dárky, 
rodinná pohoda. A taky Betlém. Jesličky, Josef, Maria a Ježíšek, stáj, klanění tří králů. Prostě 
vánoční pohoda, klid, pokoj a mír. 
Střih…  
Zhruba před dvěma tisíci lety se kvůli nesmyslnému nařízení jistého císaře o sčítání lidu dává 
do pohybu spousta lidí. Také jeden muž z Nazareta se svou ženou, která je ještě ke všemu 
těhotná, se vydávají na cestu do města, odkud muž pochází. Je to s velkým rizikem, protože 
těhotenství ženy už je v pokročilém stádiu. A skutečně, krátce poté, co dorazí do cíle svého 
putování, žena začne rodit. Zoufalý muž, jenž není ve skutečnosti ani otcem onoho dítěte, 
shání nějaké místo, kde by se mohli ubytovat, někoho, kdo by jim pomohl. Je však už noc a 
všechny hostince jsou přeplněny. Nejsou totiž sami, kdo se přijel zapsat. Nějaká dobrá duše 
jim poradí opuštěnou jeskyni, která slouží jako chlév pro dobytek v zimním období. Když 
chlév, tak i všechno, co k němu patří! V těchto otřesných podmínkách žena porodí svého pr-
vorozeného syna, zřejmě pouze za asistence svého muže. Místo postýlky či kolébky jej uklá-
dá do jeslí, ze kterých jinak svou potravu konzumují původní obyvatelé této jeskyně. Město 
spí a ničeho si nevšímá, jen několik chudých pastýřů má v noci vidění, ve kterém prý jim an-
dělé oznámili, že ono dítě je Mesiášem, vyvoleným, na kterého čeká celý zdejší národ. „Zře-
jmě to večer přehnali s pitím“, říkají si na adresu pastýřů obyvatelé města a nijak je jejich 
zpráva nevzrušuje. Muž si nakonec ve městě našel práci i bydlení. Nechtěl asi s malým dítě-
tem cestovat znovu onou nebezpečnou cestou do svého původního domova. Až zhruba po 
dvou letech přichází další, kteří o dítě projeví zájem. Jacísi podivíni z dalekých krajů, klanějí 
se dítěti, opěvují ho a věnují mu cenné dary, což nikdo z místních dost dobře nechápe. Ale 
co, bláznů, kteří nemají hluboko do kapsy, je ve světě pořád dost. A pak je tu taky král. 
Místní král, jenž žárlí na každého, kdo by jen náznakem mohl být jeho konkurentem. Likvidu-
je nemilosrdně každého odpůrce, a proto ho poděsí řeči oněch mágů, kteří se u něj po cestě 
za tím zvláštním dítětem zastavují. Rozhodne se dítě zlikvidovat a to mu vyklouzne z jeho 
pasti opravdu jen o vlásek, díky bdělosti a poslušnosti jeho otčíma. Betlémská idyla. Idyla? 
Střih…  
Jsme zpátky v době o dva tisíce a něco let později po narození dítěte, které se nakonec krá-
lem všech skutečně stalo. Většina světa si jeho narození stále připomíná, aniž by však často 
věděla proč, a kdo to dítě vlastně bylo. Od listopadu jsou v obchodech k dostání možné i 
nemožné věci, které lidé nakupují pod jeho jménem, ze všech stran jsou slyšet písně oslavu-
jící jeho narození. Neuvěřitelný chaos, hluk, zmatek, stres. Po Vánocích pak přichází silvest-
rovská kocovina spojená s nejistou budoucností, plné čekárny u psychiatrů a psychologů, 



zadlužení jedinci i celé domácnosti, všude se válí věci k nepotřebě, které si před pár dny dá-
vali lidé ve jménu toho dítěte. Vánoční idyla? 
Ne, Betlém není pokoj a klid. Je to začátek cesty, na jejímž konci je dřevo kříže. My křesťané 
jsme si toho vědomi. Ty dárky, ta atmosféra, to zastavení se v době vánoční je jen náde-
chem k další cestě za tím dítětem, které JE naším Králem. My to víme. Jen okolní svět ho 
hledá tam, kde není a nemůže být. 
Buďme my tou betlémskou hvězdou, která ukazuje světu cestu ke Králi. Betlém - to je po-
hyb, akce, napětí, dobrodružství. Vydejme se na cestu. Stojí to za to! 
 
Požehnané vánoční svátky a úspěšnou cestu za Kristem nejen v roce 2022 všem přeje a k to-
mu žehná  

+ Michal Seknička 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog Thomas Holmes vyvinul stupnici stresu. V ní přiřadil číselné hodnoty událostem 
působícím stres, jako je např. ztráta zaměstnání, stěhování, nové místo, nový vztah, Vánoce. 
Dr. Holmes rozhodl, že v naší kultuře obyčejné Vánoce, prosté prožití 25. prosince, mají 
hodnotu 14 stresových bodů. Spisovatelka Bridget Kuhnsová vzala tuto Holmesovu stupnici 
a aplikovala ji na Pannu Marii. Holmes počítal, že těhotenství zaslouží 40 bodů, nechtěné 
těhotenství ještě dalších 20 navíc. Změna životních podmínek: 25 bodů (Maria zůstala u Alž-
běty tři měsíce). Manželství s Josefem: 50 bodů. Změna finančních podmínek: 38 bodů. Jistě 
si museli vyměnit pár slov, když zjistila, že Josef nezajistil místo v zájezdním útulku: počítej-
me 35 bodů za spor s partnerem. A pak porod – 39 bodů: 16 za změnu spánkových návyků, 
15 za změnu stravovacích návyků. A to se nemluví o nezvaných hostech: přicházející a od-
cházející pastýři a andělé a mudrci od východu. Holmes říká, že člověk onemocní při 200 bo-
dech. Kuhnsová počítá, že Mariin úděl dohromady dává součet 424 bodů, tedy rekordní 
stres. 
Úzkost, stres, starosti. Také jste něco z toho v Adventu zažili? Člověk ani nemusí být Ježíšo-
vou matkou, aby pocítil vánoční stres. Kde je v našich životech POKOJ? Přichází po 25. pro-
sinci? A jaký druh pokoje hledáme? Je třeba říci, že existují dva druhy pokoje. Protože chybí 
vhodnější slova, nazveme je vnější pokoj a vnitřní pokoj. Oba je možné zakoušet současně. 
Vlastně mnozí z nás potřebují pokojné okolí, aby cítili vnitřní pokoj. Je ale možné prožívat 
jeden bez druhého. Můžeme být na klidném odpočinkovém místě a přece v našem srdci 
může být zmatek. A můžeme být také v hlučném chaotickém prostředí a přece cítit hluboko 
v duši pokoj.   

http://stjohneagle.org/ přel. JK 
 
Milí čtenáři Rožně, přeji vám požehnané prožití vánočních svátků, a právě ten posledně jme-
novaný pokoj.  

P. Jindřich Kotvrda 
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Život ve farnosti  

26.12.  Svátek Svaté rodiny 
mše sv. v 7:15, 8_30 a v 10:00 
obnova manželských slibů, žehnání vína 

30.12. Soukromá adorace „24 hodin s 
Pánem“ 
30.12. 23:00 – 31.12. 23:00 (webzápis) 

31.12. Sv. Silvestra I. 
děkovná mše sv. v 17 hodin 
23:00 – 23:40 společná adorace,       
požehnání a vstup do nového roku 

  1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie 
 mše sv. v 8:00 a v 10:00 

  6. 1. Slavnost Zjevení Páně 
mše sv. v 7:00 a v 18:00 

18. 1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
mše sv. v 7:00 
Týden modliteb za jednotu křesťanů 

20. 1. Ekumenická bohoslužba 
v 18:00 v našem kostele 

  2. 2. Uvedení Páně do chrámu 
mše sv. v 18:00 

  2. 3. Popeleční středa 
mše sv. v 7:00 a v 18:00 
udílení popelce 

 
* * * 

Mše svaté za nemocné 
- 7. 1., 13. února při všech mších sv. pomazání 
nemocných (úmysl v 8:30) 

Mše svaté za zemřelé 
- zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili 
- 29. 1., 26. 2. 

Mše svaté na úmysly dárců 
- 17. ledna, 21. února 

Mše svaté za seniory naší farnosti 
- 20. ledna, 17. února 

 

 

 

 

Večery chval  

– v sobotu 8. 1., 5. 2. a 5. 3. ve 20:00.  

Adorace se zpěvy z Taizé  

– v sobotu 15. 1. a 19. 2. ve 20:00. 

Adorace za novou evangelizaci  

– každou neděli v 18:30 – 19:30. 

Páteční adorace  

– půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek od 
17:00. 

Setkání seniorů  

– vždy ve čtvrtek, po mši svaté, 20.1. a 17.2. 

Snídaně na faře  

– vždy ve čtvrtek, po mši svaté, 13. 1. a 10. 2. 
2020. 

Růžencová pouť okolo Ořešína  

– každé 1. pondělí v měsíci se ve 20:05 vychází 
od konečné autobusu 70 na Ořešíně. Návrat 
tamtéž cca ve 21 hodin. 

* * * 

Prohlídka betléma 

V našem kostele bude možnost prohlídky 
25. a 26. prosince, 1. a 2. ledna, vždy od 
14 do 17 hodin, v další dny půl hodiny 
přede mší svatou. 
 

Tradiční vánoční setkání lidí činných ve 
farnosti se přesouvá na měsíc červen. 
 
Farní ples se z důvodu pandemie 
v tradičním lednovém termínu nebude 
konat. 
 

Charita - vánoční sbírka 

Tradiční sbírka na léčbu lepry a TBC bude 
probíhat po celou dobu vánoční, to je od 
24. 12. 2021 až do 9. 1. 2022. Své pří-
spěvky vkládejte do pokladničky farní 
charity vzadu v kostele. Děkujeme. 
 
Požehnané prožití Vánoc. 

M. Ocetková 
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Pozvání k modlitbě desátku v 

rámci Živého růžence 

Článek v adventním Rožni „Natáčky, zá-
stěra, … a růženec“ podepsaný M. Š. mě 
pozitivně vyprovokoval k následující 
„agitce“.  

Pokud se již desátek denně modlíte nebo 
o tom uvažujete, zkuste se zapojit do na-
šeho společenství Živého růžence. Aktu-
álně se v naší farnosti i mimo ni modlí 129 
lidí, spojených do 7 Růží po 20 členech. 7. 
Růže je tradičně poloprázdná, protože li-
dé umírají, stěhují se, případně zjišťují, že 
závazku jednoho desátku denně nejsou 
schopni dostát.   

Členové živého růžence se finančně podí-
lejí na květinové výzdobě kostela jakým-
koliv dobrovolným příspěvkem jednou 
měsíčně a je za ně pravidelně sloužena 
mše svatá.   

Pokud se rozhodnete zapojit, dostanete 
ode mě v lednu elektronicky nebo vytiš-
těný podrobný rozpis i s návodem, jak na 
to. Není to nic těžkého, je jen potřeba 
chtít a vyhradit si zhruba 6 minut denně. 
Desátek se dá modlit i při čekání na za-
stávce, ve frontě, v dopravním prostředku 
nebo při nějaké jednotvárné činnosti ne-
vyžadující zvýšenou mozkovou aktivitu. 

Modlíme se za sebe navzájem, za naše 
úmysly, na úmysly Svatého Otce a od no-
vého roku 2022 na podnět našeho otce 
Michala i na úmysly Apoštolátu modlitby, 
které jsou k dispozici na farních stránkách 
u Živého růžence. Z vlastní zkušenosti 
mohu potvrdit, že Panna Maria se stará, 
ochraňuje a koná. Někdy ne hned a vidi-
telně, ale zatím vždycky a zároveň tím 
nejlepším možným způsobem.  

A pro povzbuzení - členem Živého růžen-
ce se od prosince na vlastní žádost stal i 

duchovní správce naší farnosti otec Mi-
chal. 

Přeji vám všem požehnané Vánoce napl-
něné radostí. 

Jana Prchalová 

jane.prchalova@seznam.cz  

tel.: 721 308 805, 549 275 617 

 

 

 

 
 

 

Z farní knihovny 

Reformace 
S určitým zpožděním se vrátím k pětisté-
mu výročí reformace. Nejprve útlou kni-
hou fotbalisty, profesora historie, bývalé-
ho kanovníka kapituly Všech svatých na 
Hradě pražském a katolického kněze To-
máše Petráčka Západ a jeho víra. Inspira-
tivní čtení o době, která předcházela re-
formaci a mnohé z reformace již obsaho-
vala, o samotné reformaci a jejích důsled-
cích na osvícenství a vůbec o myšlenko-
vém světě novověku. 

Tady bych opsal tři odstavce, které mě 
oslovily a které vlastně velmi zjednoduše-
ně vystihují určité prvky příběhu reforma-
ce a doby po ní. 

Oblíbený středověký světec, oběť zápasu 
o církevní autonomii v Anglii, Tomáš Bec-
ket, měl svým oponentům, kteří argu-
mentovali zvykovým právem, odvětit: 
„Kristus pravil, já jsem Pravda, nikoli já 
jsem zvyk.“ Pravdě náleží přednost před 
zvykem a konzervatismem. Církev vykazu-
je ve vrcholném středověku silně revoluč-
ní a progresivní postoj, k němuž ji vyzýva-
ly vlastní hodnoty a étos.  

Církev se po Tridentském koncilu začíná 
vnímat jako primárně konzervativní insti-
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tuce. Evangelium má být uchováváno, do-
slova konzervováno, v čistotě, nikoli, jak 
tomu bylo dosud, aby bylo rozvíjeno a vy-
kládáno, aby sloužilo jako inspirace, výzva 
a východisko, aby křesťané dorůstali k pl-
nějšímu pochopení, jako například svatý 
František na přelomu 12. a 13. století, aby 
bylo účinným nástrojem přetváření světa 
ve smyslu hodnot Božího království. 

Jak už to v dějinách křesťanství často bý-
vá, když se vyvolenému Božímu lidu a je-
ho představitelům nechce naslouchat va-
nutí Ducha, začne se Boží dílo prosazovat 
samo a jinak. 

Druhou knihou je Luther – finále středo-
věké zbožnosti evangelického duchovního 
Jaroslava Vokouna. 

Tady mne, mimo spousta jiného, zaujala 
kapitola s názvem Mystika sestoupení do 
hlubin. Jak jsem psal v povídání o Temné 
noci Svatého Jana od Kříže, mám určitý 
ostych před těmito výstupy k Bohu. Zde 
se ale naopak nabízí sestoupení Boha k 
člověku. Nikoli extatické projevy, ale 
prostá láska k Bohu, beroucí na sebe kří-
žovou cestu života a právě v něm nachá-
zející nejniternější spojení s Bohem, který 
se stal člověkem. ...Konečné je schopno 
pojmout nekonečné. Tohle jsem též našel 
u svatého Františka nebo Buberových 
chasidů, a proto je mám tak rád. A ještě 
kousek z toho spousta jiného: 

Gramatikou víry není to, co vírou získáš 
pro svůj život, ale co tě s Bohem potká, 
když se svěříš jeho příběhu. Jde o zkuše-
nost, ne o záruky nebo potvrzení, které 
od Boha získáš, ne o garance, že zvládneš 
svůj život – to by byla falešná zbožnost. 

Honza V. 

 

 

 
 

----------------------------------------Povídka--------- 

Samota 

„Ach jo!“ zanaříkal Ladislav, když ochable 
přehodil plechovku přes plot. Se zašustě-
ním dopadla do tmy rumiště. Ačkoli po-
ctivě vyprázdnil všechny čtyři z akčního 
balíčku, ani nejlepší ležák v republice ho 
nedokázal povzbudit. Jeho síla do něj 
zkrátka nepřešla. Cítil se prázdný a zby-
tečný jako ten stočený tenký plech, vy-
čpělý jako poslední kapky moku na dně. A 
hlavně strašně, strašně sám. „Kdo by taky 
stál vo takovýho zoufalce,“ spílal v duchu.  

Špinavými zbytky sněhu se plouží domů, 
do podnájmu. Uvízl, třetí rok tam bydlí. 
Vzal to jako přechodnou záležitost, pokoj 
ve studentském bytě, vlastně v tu dobu 
taky ještě tak trochu studoval, věci slibně 
našlápnutý. Ostatní přechodní se vždycky 
na podzim obměnili, Laďa zůstával. Zůstá-
vá i na pozici referenta v bance, pobočka 
na předměstí. Taky přechodná záležitost. 
Přechodnost tehdy zpečetil koupí kostko-
vaného obleku, tak legračního, že nemoh-
lo být pochyb, co si o tom místě myslí.  

Všechno to přechodné na něm však jaksi 
ulpělo. Nedaří se to svléknout, setřást, ani 
tomu utéct. Nejlepší by bylo nějak to 
přemoct, zvrátit, jako chlap, prostě 
bouchnout do stolu. Přibral si ještě něja-
kou práci v účetní firmě, za slušný peníze. 
Pravidelně běhá, posiluje a otužuje se. 
Vypadá dobře. Převrat se ale stále nedo-
stavuje. Pandemie zasadila jeho odhodlá-
ní smrtelnou ránu. Odvaha a naděje se 
definitivně rozplynuly v dlouhých zimních 
nocích. Oblek přestal být legrační.  

Při myšlence na blížící se Vánoce se okle-
pe odporem. Radost, naději a pokoj tedy 
rozhodně ve svém nitru nenosí. Udusilo je 
to upatlané cosi, které se na něj v posled-
ní době tak pevně přilepilo.  
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Odemknul byt. Dveře pokoje, který obývá 
Karin, studentka medicíny, jsou poote-
vřené. Minul by pokoj bez povšimnutí, ja-
ko obvykle, ta holka je mu něčím protiv-
ná. Silná rána, snad bouchnutí o stůl, ho 
však přiměla nahlédnout. Karin sedí u sto-
lu, sklání se nad skripty, cosi v nich ener-
gicky podtrhuje. Laďův příchod nepo-
střehla. Žluté světlo stolní lampy jí ozařu-
je profil obličeje. Z šedi pokoje vystupují 
jeho jemné křivky, lemované pramínky 
vlasů. Září. Ucítila jeho pohled, pootočila 
se, krátce se zasmála, omluvně kývla hla-
vou za ten hluk a prosebně zavolala: „La-
ďo, nemrač se, budou Vánoce.“ Rozverně 
ťukla na displej svého mobilu. Rozezněl se 
John Lennon a jeho Happy Xmas – Šťastné 
Vánoce.  

Laďa pokračuje do svého pokoje, ohlédne 
se však ještě. Koutkem oka zahlédne svět-
lo, světlo na konci tunelu, to Světlo. Svět-
lo nenápadné, tiché. Přesto však jakoby 
pohnulo, byť nepatrně, balvanem v Laďo-
vě duši a zahřálo jeho zkroušené srdce. 
„Možná to bude to ono“, napadlo ho. 
Vždyť v tom chlívě tenkrát to nebylo kdo-
víco a přitom to hnulo dějinama, usmál se 
nad svou prchavou myšlenkou Laďa a šel 
postavit na čaj.  

napsala Klára Dlabáčková 

-------------------------------------------------------------- 
 

Gustovo okénko 

Doba adventní mne přivedla k bilancová-
ní. Člověk si najednou uvědomí, že pokud 
půjde všechno jako doposud a nenastane 
něco mimořádného, mohl bych mít před 
sebou ještě 1 000 - 1 500 týdnů života. 
Vycházím z rodinné dlouhověkosti a také 
předpokládám, že mne Pán ještě pro něco 
na světě potřebuje. Připouštím, že se 
mohu i přepočítat. S naším kostelem mne 

váží neuvěřitelné sportovní výkony. Od 
90. let (minulého století) jsem ke sv. Va-
vřinci a zpět domů našlapal cca 9 000 km, 
v kostele jsem provedl asi 18 - 20 000 po-
kleknutí, v rukách jsem nanosil 3 - 5 000 
kg liturgických knih. Nevím kolik toho mů-
že tělo vydržet, ale s Boží pomocí zřejmě 
hodně.  A vy všichni, co spokojeně sedá-
váte v lavicích, tušíte, jakou fyzičku mu-

síme u oltáře mít? 😊 

A.D. 
 

 
Něco o hvězdách 

  

Na okně vykvetla hvězda vánoční 
do oka padla mi po cestě z půlnoční. 
Říkám si, jak krásně se v zeleni třpytí, 

 jakoby protkána stříbrnou nití. 
  

Na obloze září hvězd na tisíce, 
a betlémské světlo rozhořívá svíce. 

V tom světle blýskne hvězda na stromečku, 
snad aby za Štědrým dnem udělala tečku. 

  

O hvězdách rozjímám, jak Pán je stvořil pro 
krásu, 

 jak pod tou betlémskou dal Syna pro spásu. 
A já vím, že ten Maličký 

v očích své Mámy viděl hvězdičky. 
  

Tak si sním o světýlkách na nebi, 
a dvě Hvězdy z Betléma má duše velebí. 

Tys pro mne, Maria, mou Hvězdou vánoční, 
 jsi se mnou, nejenom když přijdu z půlnoční.... 

  
Marie Kalová
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Koutek pro děti 
 

Milé děti, milí čtenáři! 
 
dočkali jsme se Vánoc – svátků vděčnosti. Snad každý z nás si o Vánocích opravdu 
uvědomuje, že máme za co být vděční. Nejen za dárky, které najdeme pod stromeč-
kem nebo dostaneme třeba od kamarádů. A nejen za to, že máme volno, můžeme si 
odpočinout, najíst se a potkávat se s lidmi, které máme rádi. Ale (a to hlavně) za 
dar, který jsme dostali od Pána Boha – On nám dal svého syna Ježíše a s ním naději 
na věčný život. 

Naše vděčnost by se ale neměla omezovat jen na ty největší a veliké dary. Zkusme si 
všímat i drobností a být za ně vděční. O Vánocích budeme trávit více času doma, a 
přesně tam se děje spousta maličkostí, za které bychom měli být vděční, ale bereme 
je často tak nějak automaticky. Kde se u nás vzala ta čistota, ta vánoční výzdoba, 
všechno to cukroví? Jak to, že pořád vyhazujeme odpadky do stejného koše, a on 
nepřetéká? Kde se na záchodě bere nový toaletní papír? Jak se mi tričko špinavé od 
barev znovu objeví ve skříni, čisté a voňavé? 

Každý z nás toho má plno, za co máme být vděční – velké věci i maličkosti. Tak ne-
zapomínejme děkovat Bohu i lidem kolem nás. 

Požehnaný vánoční čas. 
Terka 

 

P.S. 

V době, kdy připravujeme Rožeň, ještě nevíme, zda se nám podařilo dokončit náš 
dřevěný domek. Určitě jsme ale o hodně pokročili, takže díky každému, kdo přispěl 
ke stavbě. Terka 
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KC Brněnské biskupství 
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Něco pro zasmání… 

 Iluze 
Mladá žena navštíví faráře a ptá se ho: „Otče, poslední dobou jsem se často dívala do zrcadla, 
a čím víc jsem se prohlížela, tím jsem si připadala krásnější. Je to hřích?“ 

Kněz si ji prohlédne a odpoví: „Slečno, to není hřích, to je jen velký omyl!“ 

 Plakát 
U vchodu do obchodního domu s potřebami pro domácí kutily visel nápis: „Kutilové, kom-
plexy odhoďte stranou! Titanic zkonstruovali profesionálové, zatímco archu Noemovu posta-
vil amatér!“ 

 Ve výčepu 

V jednom výčepu visí cedule: 
„Máme důvěru jen v Boha. Zákazník musí platit předem.“ 

 Jedinečný případ 
Deset žen přišlo najednou do nebe. Svatý Petr jim řekl, aby ty, co nikdy nikoho nepomluvily, 
zůstaly po jeho pravici. Devět z těch deseti žen se postavilo po Petrově levici. Svatý Petr se 
zamyslel a dodal: „A tu hluchou si vezměte taky sebou!“ 

 Zahrada 
Pan farář zjistí, že mu ministranti chodí do zahrady na ovoce. Nikdy se mu nepodařilo nikoho 
přistihnout, a tak napsal aspoň na ceduli vzkaz: „Pán Bůh všechno vidí.“ 

Příštího dne zmizelo další ovoce, ale na ceduli přibyl nápis: „Ale neprozradí nás!“ 

 Zkouška 

Biskup zkouší děti, které se připravují na první svaté přijímání. Prvního dítěte se zeptá: „Co 
řekl Ježíš, když ustanovoval svátost křtu?“ 

Dítě hbitě odpoví: „Křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ 

„Velmi dobře! A ty mi pověz,“ ptá se druhého dítěte, „co řekl při ustanovování eucharistie?“ 
„Vezměte a jezte, toto je mé tělo,“ zní briskní odpověď. 
„Skvělé! A ty mi řekni,“ ptá se třetího dítěte, „co řekl při ustanovování svátosti manželství?“ 

„No to řekl... Já už vím! Myslím, že řekl: „Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ 

 Automechanik 

Automechanik přijde do nebe. Za několik dnů potká Pána Ježíše a ten se ho ptá: „Tak jak se ti 
u nás v ráji líbí?“ „Je to tu opravdu skvělé, ale myslím, že jsi mě mohl k sobě povolat o něco 
později. Bylo mi čtyřicet let, byl jsem ještě mladý a na zemi mi bylo dobře.“ 

Pán Ježíš je překvapený a říká: „Ale vždyť tobě nebylo čtyřicet, když jsem tě k sobě povolal. 
Měl jsem zjištěno, že ti je devadesát.“ „Ale Pane, to není možné, jak můžeš něco takového 
říct!“ 

Pán Ježíš mu s úsměvem odpoví: „Víš, když jsme sečetli všechny hodiny, které jsi naúčtoval 
svým zákazníkům, vyšlo nám devadesát.“ 
 

Převzato z knihy „Potká jezuita františkána...“, B. Peyrous a M. A. Pompignoliová, Karmelitán-
ské nakladatelství Kostelní Vydří 2009  
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Pořad bohoslužeb do 1. neděle postní 
26.12. Ne sv. Rodina 7:15 za zemřelého manžela, bratra a živou a zemřelou rodinu 

   8:30 za rodiče Dvořákovy, manžela, rodinu Škarkovu a živou rodinu 
   10:00 za farní společenství 

31.12. Pá sv. Silvestr I. 17:00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu v uplynulém roce 

1.1. So slavnost Matky Boží  8:00 
za ochranu nenarozeného života a požehnání pro mladou rodi-
nu 

  Panny Marie (Nový Rok) 10:00 za živou a zemřelou rodinu Kolaříkovu a Hammerovu 

2.1. Ne 2. neděle po Narození  7:15 za farní společenství 
  Páně 8:30 za zemřelou maminku a dar zdraví pro tatínka 
   10:00 na poděkování 

3.1. Po  18:00 na úmysl dárce 

5.1. St  18:00 za dary Ducha Svatého pro syna a za živou a zemřelou rodinu 

6.1. Čt slavnost Zjevení Páně 7:00 
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému ži-
votu z naší farnosti 

   18:00 za zemřelou Evu Janečkovu 

7.1. Pá  18:00 za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu 
    za nemocné 

8.1. So  7:00 
za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu a duše v 
očistci 

9.1. Ne Křtu Páně 7:15 za děti a zemřelé rodiče  
   8:30 za farní společenství 

   10:00 
za zesnulou Antonii Bodnárovou, jejího manžela Emila Bodnára 
a živou a zemřelou rodinu 

10.1. Po  18:00 na úmysl dárce 

12.1. St  18:00 za rodiče a prosba za uzdravení 

13.1. Čt  7:00 za zemřelé manžele Ludmilu a Svatopluka Novákovy 

14.1. Pá  18:00 za živou a zemřelou rodinu Kupskou, Buchtovu a Novákovu 
    za zemřelé Evu a Jana Kalábovy  

15.1. So  7:00 
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sva-
tého a za živou a zemřelou rodinu 

16.1. Ne 2. neděle v mezidobí 7:15 
na poděkování za dar nového života a Boží požehnání pro ži-
vou rodinu a za zemřelého manžela a dvoje rodiče 

   8:30 za akolyty naší farnosti 
   10:00 za farní společenství 

17.1. Po  18:00 na úmysly dárců 

18.1. Út 
P. Maria, Matka jednoty 
křesťanů 

7:00 za vzájemné porozumění mezi křesťany naší farnosti 

19.1. St  18:00 za katechetky naší farnosti 

20.1. Čt  7:00 za seniory naší farnosti 

21.1. Pá  18:00 za vnuka Sebastiána a jeho rodiče 
    za celou rodinu Markovu a duše v očistci 

22.1. So  7:00 za zemřelé rodiče a rodinu Zdražilovu 

23.1. Ne 3. neděle v mezidobí 7:15 
za zemřelé Drahomíru a Antonína Tomáškovy a Hildegardu 
Korzerovou 

    8:30 za farní společenství 
   10:00 za zemřelou Annu a Jana Horáčkovy a živou rodinu 

24.1. Po  18:00 za P. Jana Pavlů a celou živou a zemřelou rodinu 

26.1. St  18:00 za věřící manželky našich synů 

27.1. Čt  7:00 
za živou a zemřelou rodinu Richtárovu, Suchánkovu, Kludákovu 
a všechny přátele i nepřátele 

28.1. Pá  18:00 
za Jaroslava Nedomu, manželku Ludmilu, P. Jindřicha Štěpán-
ka a živou a zemřelou rodinu Štěpánkovu, Nedomovu a Seknič-
kovu 

    
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu celé ro-
diny 

29.1. So  7:00 za zemřelé 

 

Pokojné Vánoce a požehnaný nový rok všem čtenářům přeje 
redakce Rožně 
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30.1. Ne 4. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 

   8:30 
za zemřelé rodiče Haklovy, zemřelé prarodiče z obou stran a ži-
vou rodinu 

   10:00 
za zemřelou Magdalenu Ostrou, Marii Ostrou, živou a zemřelou 
rodinu Ostrých, Prchalovu a Bílkovu 

31.1. Po  18:00 za maminku, rodinu Manďákovu, Lesniakovu a Kalusovu a dar 
živé víry 

2.2. St 
Uvedení Páně do chrá-
mu 

18:00 za uchování víry v našich rodinách 

3.2. Čt sv. Blažej 7:00 
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému ži-
votu z naší farnosti 

4.2. Pá  18:00 na úmysl dárce 
    za zemřelé rodiny Navrátilovy a Hořínkovy 

5.2. So  7:00 za varhaníky naší farnosti 

6.2. Ne 5. neděle v mezidobí 7:15 
za generace, které nás předcházely, za živou rodinu a za pří-
chod nového života 

   8:30 za zemřelého manžela a rodiče Kaniovy 
   10:00 za farní společenství 

7.2. Po  18:00 na úmysl dárce 

9.2. St  18:00 za Antonína Petrůje a za jeho živou a zemřelou rodinu 

10.2. Čt  7:00 za živou a zemřelou rodinu Tomáškovu a Přerovskou  

11.2. Pá P. Maria Lurdská 18:00 za zemřelého Josefa Burdu, živou rodinu a Marii Vaclovou 
    za zemřelého manžela, rodíče a ostatní zemřelé příbuzné 

12.2. So  7:00 
na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého 
pro celou rodinu 

13.2. Ne 6. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 za nemocné 
   10:00 za zemřelého tatínka a maminku a živou rodinu 

14.2. Po  18:00 za zemřelou manželku Marii a rodiče 

16.2. St  18:00 za ministranty naší farnosti 

17.2. Čt  7:00 za seniory naší farnosti 

18.2. Pá  18:00 za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu  

    
za zemřelé rodiče Suchých a rodinu Drábkovu a živou rodinu 
Suchou 

19.2. So  7:00 
za duši zesnulého otce Miroslava s prosbou o požehnání pro ži-
vou rodinu 

20.2. Ne 7. neděle v mezidobí 7:15 za farní společenství 
   8:30 na úmysl dárce 

   10:00 
na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a dary 
Ducha Svatého 

21.2. Po  18:00 na úmysly dárců 

23.2. St  18:00 na úmysl dárce 

24.2. Čt  7:00 ** 

25.2. Pá  18:00 na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Sv. 
    za manželství a rodinu 

26.2. So  7:00 za zemřelé 

27.2. Ne  7:15 na úmysl dárce 
   8:30 za živou a zemřelou rodinu Černoškovu a Kroupovu 
   10:00 za farní společenství 

28.2. Po  18:00 za dar víry pro dceru 

2.3. St Popeleční středa 7:00 ** 
   18:00 ** 

3.3. Čt  7:00 
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému ži-
votu z naší farnosti 

4.3. Pá  18:00 ** 

    za nemocné 

5.3. So  7:00 ** 

6.3. Ne 1. neděle postní 7:15 za farní společenství 
   8:30 ** 
   10:00 ** 

** v době uzávěrky byly označené úmysly volné
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Vánoce 2021 

 

Jednou před vánočními svátky jsem se pozomě díval do novin, jejich příloh i do 

nejrůznějších časopisů, sledoval jsem televizi a internet a musím uznat, že se tématu 

„Vánoce“ věnovaly neuvěřitelně pečlivě. 

Objevil jsem, jaké dárky a za kolik jsou zrovna v kurzu, čím se dá zaručeně potěšit nebo 

přinejmenším nezarmoutit, jaké jsou zcela nové nebo naopak neuvěřitelně staré vánoční 

zvyky, a v časopisech jsem viděl množství lákavě vypadajících pokrmů a receptů na ně. 

Pár dnů před Štědrým dnem jsem se ráno při holení dozvěděl z hlavních rozhlasových 

zpráv konečně výjimečně radostnou novinu: Zlevnili kapry! 

Stále jsem čekal, že se někde objeví aspoň zmínka o vniřním smyslu Vánoc, proč vlastně 

podstupujeme všechny přípravy, co se chystáme slavit... Slova „vánoční příběh“ zadaná 

do intemetového vyhledávače nabídnou přes šest milionů různých odkazů, anglický 

ekvivalent Christmas Story jich vyhledá více než dvě miliardy. Přesto je vánoční příběh jen 

jeden. 

Vánoce jsou dobou, 

kdy máme pochopit, prožít a oslavit, 

že Bůh je láskyplný a štědrý, 

že je nám blízko 

a že nás obdaroval tím nejcennějším, co měl. 

Přeji vám všem požehnané Vánoce. 

 


