ROŽEŇ
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích

č. 1 / 2022

Milí bratři a sestry,
jsme na začátku doby postní. Někdo se k tomuto čtyřicetidennímu období upíná s nadějemi a těší se, jiný to bere jako dobu, u které by bylo nejlepší, kdyby
co nejrychleji skončila. A nakonec jsou ti, co vůbec nějaký půst neřeší. Postní
doba byla v uplynulých dvou letech náročná i kvůli epidemii koronaviru, kdy
jsme častěji než v kostele byli doma, bez možnosti svobodného pohybu. Na
prahu té letošní se sice radujeme z ustupující nemoci, jenže jsme zase šokováni
napadením Ukrajiny ruskými vojsky. Co od postní doby vlastně očekávat?
Před měsícem a půl jsem byl osloven nabídkou zapojit se do programu Exodus
90. Moje první reakce byla odmítavá, s argumentem, že stejně většinu věcí nějak dodržuji. Jenže pak se mi to v hlavě rozleželo a začal jsem o těchto duchovně asketických cvičeních uvažovat. Pročetl jsem si podmínky a zdály se dost
kruté. Jenže my, chlapi, občas slyšíme na podobné výzvy. Sice zejména proto,
že si něco potřebujeme dokazovat, ale tady se nabízel i silný duchovní rozměr.
A tak jsem do toho od začátku šel. Nebudu tady popisovat jednotlivé disciplíny,
které v sobě Exodus zahrnuje, to si můžete najít na internetu. Spíš chci psát o
tom, co mě teď, v poločase těchto cvičení, oslovilo.
Vždycky na začátku něčeho nového je nadšení a radost ze započatého díla a
člověk cítí velkou vnitřní svobodu. Taky se mu poměrně snadno daří dodržovat
předepsané skutky askeze a modlitby. Po asi třech týdnech přichází první krize.
Některých navyklých věcí se začíná nedostávat a jedinec má první tendence
buď něco ošidit či to celé vzdát. Po pěti až šesti týdnech (čili v těchto dnech) se
dostaví určitá otupělost. Člověk sice mechanicky většinu věcí dodržuje, ale má
tendenci si v lecčem ulevit a ještě si to omluvit. Nebo si i přizná selhání, ale už
bez snahy s tím něco dělat, tedy vrací se zpátky do otroctví svých zvyků a zlozvyků. Jak to bude dál?

Spoléhám na svatou dobu postní. Ta začíná přesně uprostřed Exodu jako takový přelom. Uvědomuji si, že jak ta cvičení, tak celé toto krásné čtyřicetidenní
období, nás má skrze odříkání dovést především blíž k Bohu.
Tak jako Izraelity putující čtyřicet let po poušti až po vstup do zaslíbené země,
tak i nás má půst vést k tomu, abychom se dokázali zbavovat věcí, na kterých
nám v tomto světě záleží víc, než na Bohu. Troufnu si tvrdit, že toto období je
testem naší věrnosti k Hospodinu. Někdy pro mě bylo velmi těžké si přiznat, že
disciplíny, které bych jako kněz měl mít „v malíčku“, vlastně vůbec nezvládám.
A ke kolika nesvobodám se oklikou znovu vracím. Je těžké si přiznat pravdu o
sobě. Ale jinak to nejde. Nepřiznám-li si svoje svázanosti, nenabídnu-li je Bohu
k uzdravení, nemůžu postoupit na cestě k Němu.
Půst je velkou příležitostí uvědomit si, v čem nás „tlačí bota“, a nabídnout to
Bohu. Pokud si postními předsevzetími chceme jenom dokázat pevnou vůli nebo ji jen nějak „přežít“, promarníme čas velké milosti. Ano, budou přicházet
různá pokušení a svody zabalit to v půli cesty, budeme mít tendenci uchylovat
se ke kompromisům, omlouvat si svoje selhání, jenže jak říká Kristus v evangeliu: „Kdo však vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 24,13).
Pokud budeme mít s něčím problém, můžeme v mysli zalétnout na Ukrajinu.
Jednak modlitbou, ale především s vědomím, že i přes různá nepohodlí, která
nám postní praxe může přinést, se máme stále až moc dobře.
Přeji nám všem, ať je tento postní čas pro všechny dobou radosti, milosti a Boží
blízkosti.
K tomu žehná otec Michal +

Život ve farnosti
19.3. Slavnost sv. Josefa
mše svatá v 8 hod.

25.3. Slavnost Zvěstování Páně
Den modliteb za úctu k počatému životu
Křížová cesta nenarozených v 17:30
Mše svatá v 18 hod.

27.3. Udílení svátosti nemocných
při všech mších svatých

Mše svatá na úmysly dárců
25. března.
Mše svatá za nemocné
1. dubna.
Mše svatá za zemřelé
26. března.
Mše svatá za seniory naší farnosti
17. března.
***

10.4. Květná neděle
mše sv. v 7:15, 8:30 a v 10 hod.
Čtené pašije v 7.15, zpívané na ostatních mších.

Pobožnosti křížové cesty
vždy: v pátek v 17.30 hod.
v neděli v 17.30 hod.

Liturgie Svatého týdne
11.4. pondělí Svatého týdne
v 18 hod. mše svatá

12.4. úterý Svatého týdne
v 7 hod. mše svatá

13.4. středa Svatého týdne
v 18 hod. mše sv. (ne dětská)

14.4. Zelený čtvrtek
v 18 hodin mše svatá na památku
Poslední večeře Páně s obřadem umývání nohou
21–23 hod. adorace v „Getsemanech“

15.4. Velký pátek
v 15 hod. obřady Velkého pátku
v 19 hod. křížová cesta Řečkovicemi

16.4. Bílá sobota
9:30 - 17:30 adorace u Božího hrobu

Velikonoční vigilie
ve 21.00 hod.

17.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží velikonoční
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00, při bohoslužbách se budou žehnat pokrmy.

18.4. Velikonoční pondělí
mše sv. v 7.15 a v 9.00

Nedělní křížové cesty

1. neděle postní senioři
2. neděle postní muži
3. neděle postní maminky
4. neděle postní skauti
5. neděle postní kající bohoslužba (příprava na velikonoční svátost smíření)
Květná neděle děti
Křížová cesta na Medlánecký kopec
Tradiční venkovní modlitba křížové cesty
se bude konat v pátek 8. 4. Sraz je
ve 20:20 hod. v Medlánkách u kříže
na konci Turistické ulice.
Křížová cesta v Ivanovicích
Dne 19. března 2022 proběhne modlitba
a žehnání křížové cesty z Ivanovic na kopec Velká Baba. Vycházet budeme v 15
hod. od lavičky na kraji lesa (viz mapku na
níže uvedeném odkazu). Přijít můžete
přímo na uvedené místo nebo ve 14:45
na sraz u kříže v Ivanovicích mezi ulicemi
Pokorova a U Křížku.
Více informací najdete na webu
www.handlar.cz/kc/.
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Postní duchovní obnova
Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční 25. a 26. března a povede ji P. Zdeněk Sedlák.

Páteční adorace

Program

- vždy 13. v měsíci od 17:30 v kostele

Pátek: po mši sv. promluva, a po ní cca v
19:30 zahájení 24 hodinové adorace
Sobota: 8:30 první přednáška, 9:30 druhá
přednáška, 11:00 mše sv. a po ní pokračování adorace
***

Svátost smíření
Po 5. neděli postní (3. 4.) bude příležitost
ke slavení svátosti smíření rozšířena takto:
4. 4.
- od 17:00
6. 4.
- od 17:00
7. 4.
- 17:00 – 19:00
(více zpovědníků)
8. 4.
- od 17:00
11. 4.
- od 17:00
12. 4.
- 6:30 – 7:00 a 7:30 – 8:30
13. 4.
- od 17:00
Svátost smíření je možné domluvit také
individuálně.

V naší farnosti probíhá
Večer chval
- 5. 3., 2. 4. ve 20 hodin.
Adorace se zpěvy z Taizé
- 19. 3., 23. 4. ve 20 hodin.
Snídaně na faře
- 10. 3. po mši svaté.
Společenství seniorů
- 17. 3., 21. 4. po mši svaté.
Adorace za kněze a povolání
- 3. 3., 7. 4. po mši svaté
Adorace za novou evangelizaci
- každou neděli od 18:30 do 19:30

- půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek
od 17:00.
Modlitba růžence za mír ve světě
Růžencová pouť okolo Ořešína
- každé 1. pondělí v měsíci ve 20:05 od
konečné autobusu 70 na Ořešíně.
***

Pozvánky
Pouť farnosti
Jarní pouť farnosti do Přibyslavic a Dalešic
se uskuteční v sobotu 14. května.
Železný poutník
Srdečně Vás zveme na 25. ročník železného
poutníka - postní pěší pouť, která se koná vždy
v noci z pátku na sobotu týden před květnou
nedělí. Pouť začíná mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku a
končí mší svatou v Bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Svatém Hostýně.
Informace k letošnímu ročníku
•
start: pátek 1.4. 2022 v 18:00 | Svatý
Kopeček | mše svatá v Bazilice Navštívení
Panny Marie
•
konec: sobota 2.4. 7:15 | Svatý Hostýn | mše svatá v Bazilice Nanebevzetí Panny
Marie
•
s sebou: svačinu, dobrou náladu a
dobré pohodlné boty
Zhruba v polovině trasy (v Prosenicích) bude
připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou během cesty k dispozici pro duchovní
rozhovor nebo svátost smíření. Na Hostýně
bude otevřen poutnický dům, kde je možné
dospat do mše.
Případný odvoz na Hostýn během cesty je zajištěn. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si
zajišťuje každý sám. V případě dotazů je možné využít email marian.husek@seznam.cz.
Těšíme se na společnou pouť!
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Naše farnost v roce 2021
 bylo uděleno 27 křtů (13 chlapců, 14
dívek, 1 dospělý)
 první sv. přijímání přijalo 19 dětí a 2 dospělí
 svátost manželství uzavřelo 12 párů
 v kostele bylo 38 pohřbů
***

Farní charita
Přehled hospodaření FCH za rok 2021
Hotovost k 1. 1. 2021

20 062 Kč

Příjmy:
Vánoční sbírka LL, TBC
Postní sbírka pro Bakhita
Do pokladničky FCH

7 777 Kč
8 075 Kč
4 928 Kč

Výdaje:
Likvidace lepry, TBC
Příze na obvazy
Bakhita o.p.s.

7 824 Kč
336 Kč
10 111 Kč

Výsledek vánoční sbírky 2021/2022 na LL:
10.458,- Kč.
Za Vaši přízeň a ochotu pomáhat všem
upřímné Pán Bůh zaplať!
Marta Ocetková

Postní almužna
Postní almužna je jednoduchý a konkrétní
nástroj k prožití postní doby.
Navenek má podobu papírové krabičky
(postničky) na mince či bankovky. Její
vnitřní smysl je však hlubší: Do postničky
vkládám peníze, za které bych si ráda něco koupila, ale odepřu si to. Jako skutek
pokání. Může to být nějaká drobnost, po
které sahám při čekání u pokladny v obchodě, nebo i něco většího, co mám v

úmyslu si koupit, ale nakonec usoudím, že
se bez toho vlastně obejdu.
Postní almužna nás může více motivovat,
když si postničku doma položíme na místo, které máme dobře na očích.😊
Ještě více nás však může motivovat fakt,
že ušetřené peníze podpoří dobrou věc.
Charita, která s myšlenkou Postní almužny přichází, nabízí jejich využití na provoz
svých služeb. Nabízí ale také možnost nechat peníze z postniček na dobrý účel ve
farnosti, nejlépe prostřednictvím místní
farní Charity.
Tuto možnost chceme letos v naší farnosti
využít a peníze, které se po skončení
postní doby z postniček sesbírají, použít
na podporu činnosti Farní charity Řečkovice.
Podrobněji se o Postní almužně můžete
dočíst na webu farnosti nebo na nástěnce
farní Charity v kostele.
Romana Kestlerová, FCH Řečkovice
***
Farní Charita informuje
Děkujeme paní Martě Ocetkové a paní
Marii Bursové za dlouholeté vedení farní
Charity. Koncem loňského roku se rozhodly svoji činnost ukončit a předat dalším zájemcům a my jsme se chytly. 😊
Ypsilon je tam správně, jedná se totiž
pouze o ženy. Novou vedoucí farní Charity byla námi jednomyslně zvolena Irena
Prokšová, tajemnicí Jana Prchalová a hospodářkami se staly Lucie Chytilová a Romana Kestlerová, která se zároveň ujala
funkce nástěnkářky.
Chtěly bychom pokračovat v úspěšných
projektech, jako bylo pletení obvazů pro
malomocné a sbírka pro organizaci Likvidace lepry.
Co se týče obvazů, není teď momentálně
kvůli covidovým opatřením pro ně odbyt,
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ale začátkem dubna se snad situace změní. Do té doby bychom chtěly poprosit
paní, které pletly, o trpělivost a také aby
se nám ozvaly, pokud chtějí v této záslužné činnosti pokračovat. Slovy pana
Gricmana z Valašské Polanky, který je
schopen objednat a dovézt přízi do Brna:
„Ať sa zatím ozvú tetičky, keré pletú.“ 😊
Naší hlavní vizí je věnovat se především
potřebám naší farnosti. Jsme otevřené jakýmkoliv nápadům, podnětům i spolupráci z vaší strany a rády pomůžeme nebo
zprostředkujeme pomoc konkrétním potřebným lidem z naší farnosti. Jen potřebujeme vědět, kdo to je a co potřebuje,
tak nás neváhejte kontaktovat.
Dáváme k dispozici naše kontakty, které
jsou zveřejněné i na webu řečkovické farnosti:
Irena Prokšová, tel.: 605 209 613,
Lucie Chytilová, tel.: 731 625 785,
Romana Kestlerová, tel.: 728 751 858,
Jana Prchalová, tel.: 721 308 804.
Pro emailovou komunikaci budeme používat nově zřízenou adresu
charita.reckovice@gmail.com
Naše činnost je na dobrovolné bázi bez finanční
odměny,
avšak pro některé finančně podporované
projekty, nákup příze
pro pletení obvazů,
pomoc v nouzi potřebným či další aktivity farní Charity se
neobejdeme bez vaší finanční pomoci.
Pro alespoň malé příspěvky od vás farníků
je umístěna v kostele kasička (vzadu
v kostele pod kůrem vedle nástěnky farní
Charity).
Pokud byste chtěli přispět větší částkou,
je možné poslat peníze na účet č.
1583741621/0100, variabilní symbol 172

a my vám rády zajistíme vystavení potvrzení o přijetí daru pro snížení daňového
základu.
Kasičku můžete i nadále využít pro lístečky s prosbou o konkrétní pomoc či
s nabídkou Vaší pomoci.
Aktuálně hledáme ochotného člověka,
který by alespoň občas doprovodil nebo
zavezl nevidomou paní z ulice Letovické
na nedělní mši.
S přáním požehnaného prožití postní doby
Jana Prchalová a Irena Prokšová,
Farní charita Řečkovice

***
Maličkosti
Četl jsem kdysi fiktivní příběh, jehož součástí byl rozhovor mezi Leonardem da
Vinci a jeho přítelem, který vedli nad nedokončeným obrazem Mony Lisy. Na
otázku, jak s obrazem od jejich minulého
setkání pokročil, Leonardo odpověděl:
„Zjemnil jsem linii nosu, zvýraznil rty a
upravil koutky očí.“ „Ale to jsou přece
maličkosti!“, zvolal přítel. „Jistě. Ale dokonalost se skládá z maličkostí...“, uzavřel
rozhovor Leonardo.
(Pokud teď namítnete, že to závěrečné
moudro bylo inspirováno citátem „Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost
není maličkost.“, jehož autorem není Leonardo da Vinci, ale Michelangelo
Buonarroti, tak budete mít samozřejmě
pravdu, ale na vyznění příběhu to nic nemění.)
Vzpomněl jsem si na tenhle příběh, když
jsem si pročítal závěry a podněty farních
synodálních skupinek. Pro mě z nich mimo jiné vyplývá, že jsme si vědomi toho,
že naše farnost je dobrá a živá, ale také
toho, že fakt není dokonalá. Tak mám návrh: pojďme ji nějakými těmi maličkostmi
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k dokonalosti přiblížit. Jakými? To bych s
dovolením nechal na vás. Jiří Žáček jednu
svou sbírku básniček pojmenoval Maličkosti z lásky. A to je, myslím, dost přesná
definice toho, oč tu běží. Každý úsměv,
vlídné slovo, pochvala, modlitba, projevení zájmu, vyslechnutí, pozvání, podaná
ruka, potlačení ega, spolknutá rýpavá poznámka, dobrý skutek nebo koruna navíc
se počítají. A pokud se o nějakou takovou
prkotinu pokusí každý z nás, může být ten
posun k dokonalosti v součtu veliký.
Tak co, přidáte se?
Pavel Rejman
***
Farní kavárna
Farní kavárna - místo pro nedělní setkávání (pokud se najdou ochotní lidé, kteří
se jejího provozu ujmou).
Jsou lidé, kteří mají ze zajištění provozu
nedělní „kavárny“ obavy pro náročnost.
Nemusí to však být tak obtížné, ale:
 Jedny ruce nestačí, 2 – 3 lidé ano. Ten
jeden je totiž zaneprázdněn přípravou
kávy a čaje.
 Ke kávě/čaji stačí nabídnout jeden kousek buchty, v profi kavárně si také nedáme talíř zákusků.
 Tolik oblíbené rakvičky pro děti - myslím
také jen 1 kousek – většinou je žádají
těsně před obědem.
 A hlavně, netřeba táhnout celé nedělní
dopoledne, ideál je rozdělit na 8:30 –
10:30 a další na 10:30 – 12:00. Nebo se
stačí přihlásit na službu jen po jedné
mši.
To jsou náměty pro zjednodušení chodu
či pro ty, kdo hledají odvahu se připojit.
Třeba to jednou zkusíte.
Ze zkušeností těch, co už obsluhovali…

Pozvánka na První pomoc
Milí farníci,
Ráda bych vás jménem farní Charity
pozvala na školení První pomoci, které už
2x ve farnosti v minulých letech proběhlo
a setkalo se s velkým úspěchem. Úspěchem myslím v tom smyslu, že díky získaným znalostem a dovednostem se některým z vás podařilo vyřešit náhlé akutní
stavy ohrožení zdraví při úrazu vašich
blízkých anebo dokonce i zachránit život,
když jste věděli, jak na to.
Proto, pojďme si společně zopakovat a
natrénovat, jak pomoct sobě či druhým v
případě ohrožení života úrazem, nehodou
či selháním životních funkcí.
Co dělat, co naopak nedělat, vše nás naučí zkušená a akční záchranářka paní Sylva
Nováková.
V kritické situaci člověk může panikařit a
nevybaví si ani základní věci, třeba číslo
na záchranku. Proto je potřeba základy
první pomoci neustále opakovat, aby se
nám „vryly“ až do podvědomí a v případě
krize jsme dokázali jednat.
Důležité je nebát se a jednat.
Zachránit někomu život je jedna z nejkrásnějších věcí na světě 😊.
Sejdeme se v neděli 27.3. 2022 od 14 do
18 hodin ve farní herně. Základní občerstvení bude zajištěno farní kavárnou.
Doporučené vstupné 200 Kč nebo dle vašich možností.
Irena Prokšová, Farní charita Řečkovice

J. Š.
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Léčba šokem
Čtvrtý den izolace v pokojíčku. Největším
zpestřením dne je výprava do koupelny
nebo do lednice, když se domácnost vyprázdnila. A spojení se světem se koná za
pomoci chytrého mobilu a neviditelné
pavučiny internetu. Už mě nebaví ani spát
a číst. A to jsem nedávno v koutku duše
záviděla nemocným, kolik že mají volného
času. Víš, Pane, kolik bych toho stihla?
Doma bych uklidila, a těch modliteb by
bylo víc… Ale přece taky musím vědět, co
se děje. (Opravdu musím?)
Pouštím si na mobilu záznam událostí
v regionech, nejdřív zadávám Brno a potom ještě Hradec Králové. Strejda Google
mi nabídl nějaký mix regionů, tak pozorně
sleduji. Plzeň zasypal první sníh. (To doteď nevěděli, co je to zima?) Senátor ten
a ten byl u soudu v kauze té a té. Jednání
bylo opět odročeno. (Stejně mu nic nedokážou). Vichřice, nehody, záběry ze škol,
rekonstrukce nemocnice. Premiér Topolánek se setkal s předsedy politických
stran. Cože???
Zkoumám na mobilu podrobnosti. Google
mi naservíroval události z regionů z roku
2009 a já to zbaštila i s navijákem. Půlhodina je v prachu a v hlavě straší hromádka
zbytečných informací. Být to žaludek, tak
se důrazně ozve, že ho nemám přecpávat
kdejakým neřádem.
Je to od dob Adama s Evou pořád stejné,
od prvního dialogu Evy s hadem nad voňavým jablkem ze stromu poznání, zaručeně bio a plným vitamínů (a má jen dvě
kalorie, Evo!). Není pro nás dobré všechno, co se tak tváří. Občas – často nám ďábel něco naservíruje krásně zabalené v
celofánu s růžovou mašlí, naláká nás
k ochutnávce, a pak, když nám sousto
zhořkne v ústech, se nám za rohem smě-

je, jak nás zase dostal. A nádavkem přihodí ještě pocit zahanbení ze sebe sama.
A kdo si myslí, že se ho to netýká, tomu to
Ježíš říká jasně: „Kdo stojíš, hleď, abys
nepadl.“ Co s tím?
Bible nám podobné příběhy popisuje otevřeně. Adam s Evou si po ovocném dýchánku s hadem spíchli fíkový outfit a
schovali se do křoví. Králi Davidovi pomohl prozřít prorok Nátan, když mu vyprávěl příběh o chudákovi s jedinou ovečkou. Tobogán veselého života s kamarády
marnotratného syna vyhodil na duchovní
cvičení v prasečáku. Šavel to přece myslel
tak dobře a skončil v prachu cesty někde
před Damaškem.
Takové situace jsou i pro nás jako hořké,
ale účinné pilulky pokory. Pokora je především pravda o nás samotných. A ta
pravda je taková, že jsem hříšník a potřebuji Boží milosrdenství. Ježíš nám to říkal
na férovku: „Beze mě nemůžete činit nic.
(Jan15,5)“ To by nás nemělo svazovat, ale
spíš osvobodit a naplnit radostí. Vždyť radostí rodičů je dát svým dětem to nejlepší. V tomto smyslu je rodičovství jeden
z nejgeniálnějších Božích vynálezů, neboť
nám pomáhá pochopit a zakusit alespoň
částečku z této Boží radosti, radosti
z dávání. Tento Boží záměr komentuje Ježíš: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte
svým dětem dávat dobré dary, čím spíše
váš Otec v nebesích dá dobré dary těm,
kdo ho prosí!“ (Mt 7,11)
Nenechme si od ďábla ukrást tento Boží
dar milosrdenství a odpuštění. Zoufalství
a zahanbení ze sebe sama je ve skutečnosti dobře maskovaná pýcha. Merton o
tom píše v knize Nová semena kontemplace: „Zoufalství je nejvyšším vyvrcholením sebelásky. Člověk ho dosáhne, když
úmyslně odmítne veškerou pomoc od kohokoliv jiného, aby si vychutnal prohnilý
luxus toho, že ví, že je ztracen. V každém
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člověku se ukrývá nějaký kořen zoufalství,
protože v každém člověku je pýcha, která
bují a vyhání listy a páchnoucí květy sebelítosti, jakmile nám dojdou naše vlastní
zdroje.“
Svatá Terezie z Lisieux jde svým prostým
způsobem přímo k věci a nabízí řešení.
Traduje se o ní, že říkala: „Jidáši, co jsi to
udělal? Pověsit se na provaz… já bych se
spíš pověsila Ježíši kolem krku!“
M.Š.
***

Z farní knihovny
Hanna Krall: Stihnout to před Pánem
Bohem
Knihu tvoří rozhovor s Markem Edelmanem, vůdcem povstání ve varšavském
ghettu, které vyvrcholilo na přelomu
dubna a května 1943.
Během 2. světové války bylo více povstání, ale ta propukala, až když bylo vidět
světlo na konci tunelu, až když se blížilo
osvobození. Tohle povstání však propuklo
uprostřed beznadějné situace, kdy probíhá řízená likvidace varšavského ghetta,
kdy každý den musel vyjet vlak s deseti tisíci Židy do Treblinky. Zpočátku nastupovali do transportu jako ovce. Když dostávali na cestu chleba, tak i běželi. Od ledna
1943, kdy jich zbylo posledních šedesát tisíc, už nešli dobrovolně. Buď se bránili,
nebo prostě nenastoupili do vlaku. Vždy
však přišla smrt. Je ta pokorná jiná, méně
důstojná, než ta se zbraní v ruce? Hlavně
pro okolní svět bylo snesitelnější se dívat
na člověka, který se brání, než na toho,
kdo si kope hrob.
Tohle povstání propuklo z potřeby činu,
ne záchrany. Záchrana je možná v případě
volby mezi životem a smrtí, tam byla jenom smrt. Edelman popisuje, jak se mu
podařilo z transportu zachránit chlapce

tiskaře a děvče spojku. Oba nakonec zemřeli, chlapec však stačil vytisknout ještě
jeden leták a ona jej roznést. Zajistí čin
důstojnost života a smrti? Nebo pramení
důstojnost našeho života ještě z něčeho
jiného?
Po takových hrůzách někdo řekne: Bůh
není, protože kdyby byl, tak by tohle nedovolil. V knize je tato věta doplněna: A
pokud přece jenom je, pak je na jejich
straně. Vzpomněl jsem si na Waltera
Kaspera a jeho knihu Milosrdenství. Bůh
není ten, kdo straní, Bůh je ten, kdo trpí v
každém z nás.
Honza
***
----------------------------------------Povídka---------

Pouť
Jitku nenapadá vůbec nic. Přesněji, napadá jí toho příliš mnoho. Rychlý sled krátkých videí se, jedno přes druhé, nezadržitelně přehrává napříč její myslí. Rej
vzpomínek, událostí, pocitů a dojmů, přání, očekávání, plánů, předsevzetí, závazků, otázek. Velice spletité obrazy. Ráda by
ten vír, ten proud zastavila nebo alespoň
zpomalila. Nemůže však přijít na způsob,
jak vystavět hráz a spoutat řeku v klidnou
hladinu nádrže. Sedí na příčce žebříku,
vdechuje chladný vzduch brzkého předjaří, tvář nastavuje drobnému dešti a studenému větru. Rozum, pokusy o modlitby, stejně jako meditační a relaxační
techniky selhávají. Nepomohla ani cigareta značky Davidoff Slim.
Jitka přišla k posedu přesně, je tak z domu
zvyklá. Čeká na Evu, smluvily si společný
nedělní výlet. Jitka ví, že má ještě alespoň
půlhodinku na krocení bouře ve svém nitru. Eva totiž téměř kamkoli přichází se
zpožděním. Pokaždé si potom dává závazek, že se to už nestane a upřímně věří, že
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příště skutečně přijde včas. Ohledně své
nedochvilnosti rozvinula Eva již poměrně
rozsáhlou teorii a umí o ní velice poutavě
pojednat. Vždycky navíc dokáže barvitě a
přiléhavě vypíchnout některý z jejích aktuálních aspektů.
Eva by se jistě rychle zorientovala v překotném proudu Jitčiny mysli a pružně by
připojila svůj vlastní proud. Tentokrát
však půjde nikoli o obyčejný výlet, ale o
kajícnou pouť. Postní křížová cesta, tak si
to předsevzaly. V půstu by rády vykonaly
něco opravdového, hlubokého a připravily se na nadcházející Velikonoce. Své
předsevzetí berou vážně. Žádné řečnění,
upřímná modlitba.
Když Eva dorazila, ani se nezastavila. V
jindy veselých, blankytně modrých očích
se jí spolu se slzami mísí hněv. Jitka s jejím rázným krokem brzy srovnává rytmus.
Než se vypořádaly s dnešním aspektem
Evina pozdního příchodu, mají za sebou 3
km členitým terénem, slušným tempem.
Nepřetržitě mluvily. Jsou si proto i bez fit
hodinek naprosto jisté, že po celou dobu
výstupu na Babu udržovaly správnou tepovou frekvenci odpovídající zdraví prospěšnému aerobnímu pohybu. Na Babě je
zřejmé, že jejich někdejší kondice je sice
po děckách ta tam, ale ještě to s nima není úplně ztracený. Eva je navíc přesvědčená, že touhle poutí zažene počínající zánět v kyčli. Má s sebou trekové hole a
bezchybně aplikuje správnou techniku
chůze, kterou si osvojila na příslušném
kurzu.
U rozcestníku na Babě se napily a pečlivě
rozvrhly následující trasu tak, aby byly
doma ve slíbený čas. Jitka si vybavila
manželův pobavený výraz, když mu odpovídala na otázku, kdy se vrátí. Jeho pochybnosti ji hnětou. „Ten se bude divit, až

v podvečer otevře dveře bytu spolu se zazněním časového znamení!“ pomyslela si.
Eva předložila Jitce neotřele pojatý text
křížové cesty. Doporučil Jaromír, kdyby
nebyl celibát, byl by knězem, výborným.
První zastavení si přečtou na rozcestí pod
Sychrovem, tam už budou ztišené a připravené se modlit. Rozcestí zanedlouho
míjejí. Text však i nadále spočívá v nepromokavém batohu, v suchu a bezpečí.
Před Ivanovicemi už je jasné, že jim Boha
nepři-blíží. V dešti by se rozmočil. To by
byla škoda, shodly se.
Jitka s Evou mají dar řeči. Oběma je
ostatně jazyk profesí. Dokážou slovy zachytit jemné nuance svých zážitků a prožitků, společně je spojovat a přeměňovat
v nové, neotřelé a překvapivé. Rozhovor,
který mezi sebou vedou, má spodní
proud, ostatním skrytý. Slovy kreslí ve
svých srdcích pestré obrazy, prchavá
umělecká díla. Mezi vyřčeným bublají
smích i slzy, jak průzračná horská bystřina. Očištění, naděje života. Několikrát se
pěvně objaly. Před jejich vnitřními zraky
se objevují nečekané souvislosti. Vybavují
si dokonce úryvky z Písma. Na rozbahněné lesní cestě, uprostřed chrámu přírody
tak nahlížejí, i bez Jaromírovy příručky,
věci věčné. Cestu, pravdu a život.
Ke svému velkému překvapení se zpět
vrátily dříve, než si předsevzaly, a to přesto, že se v lesích maličko ztratily. Škoda tu
ušetřenou chvíli promarnit loučením v
nečase. Je neděle, den Vzkříšení, den
hodný oslavy. Občerstvení, vlastně hostina v medlánecké pivovarské restauraci
jen dovrší požehnání dnešního odpoledne. Je snad možné se postit, když Ženich
je uprostřed nich?
Ženich s nimi setrval do zavírací hodiny.
Jejich srdce planou radostí a pokojem, jako učedníkům cestou do Emaus. Neslyší
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ani orkán, který se rozpoutal za okny.
Jsou uchváceny radostnou zvěstí, zpívají
novou píseň.
Zaplatily a šly.
Rozcházely se uzdraveny.
A tak to opravdu bylo.
napsala Klára Dlabáčková
--------------------------------------------------------------

Gustovo okénko
Boj s větrem
O jedné z nedávných nedělí v mezidobí
jsem se stal svědkem houževnatosti několika našich farníků. Kolem 10. hodiny velmi silně foukalo – jako již skoro bývá zvykem. Šel jsem směrem ke konečné tram-

vaje a postupně potkával skupinky či jednotlivce, kteří bojovali s nebezpečnými
poryvy větru a snažili se dostat blíž a blíž
ke kostelu. U některých bylo patrné, že
stihnou možná žalm, další snad evangelium. Měli můj obdiv, protože bojovali se
živlem, který je jistě několikrát odnesl pár
desítek metrů zpět, a přesto chtěli vybojovat svoje nedělní „splněno.“ ...to já měl
vítr v zádech.
Přátelé, sledujte bedlivě předpověď počasí, možná záhy poznáte, kdy je třeba na
desátou vyrazit třeba již před sedmou... A
ve Starém Zákoně je spousta prověřené
pravdy.
A.D.

Pro naše děti (i dospělé)…
Milí čtenáři,
každý z nás jistě dobře ví, kdo je to král. Krále si představujeme jako staršího vousatého pána s
korunou na hlavě, který sedí na trůnu. Takový král vládne své zemi, má mnoho služebníků a
poddaných. A když je takový král dobrý, mají se i jeho poddaní a služebníci dobře. Všichni žijí v
míru, mají všeho dostatek a svého krále mají rádi.
I my máme svého krále. Teď si asi řeknete, že to je nějaký omyl, my přece máme pana prezidenta. Naším králem je ale přece Pán Ježíš. A to neplatilo jen kdysi, když Ježíš skutečně žil a chodil
po zemi. Ježíš je totiž naším králem právě dnes a právě tady. A my víme, že Ježíš je dobrým králem. V jeho nebeském království žijí všichni v míru a radosti navěky. A proto ho následujeme,
posloucháme ho a důvěřujeme mu. Protože on zve do svého království každého z nás.
Začíná postní doba a opět je pro nás všechny připravená postní aktivita. Tentokrát je inspirovaná právě Ježíšem jako pravým Králem. Na Květnou neděli si obvykle připomínáme Ježíšův slavný
vjezd do Jeruzaléma, kde ho lidé uctívali jako krále a kladli mu na cestu pláště a palmové listy.
My si tuto situaci budeme připomínat během celé postní doby a budeme se snažit Ježíše také
uctívat jako svého krále. Svými předsevzetími a svým odříkáním mu budeme i my vzdávat úctu a
přidáme se tak k zástupu lidí, kteří mu pod nohy kladli své pláště a ratolesti.

PRAVIDLA HRY:
 V kostele je připravena cesta a lístečky s úkoly pro každý týden postní doby.
Plnění prvního úkolu začíná na první neděli postní.
 Každou postní neděli si každý účastník hry vyzvedne v kostele lísteček se zadáním pro daný týden. Lístečky jsou připraveny pro dvě věkové kategorie,
pro děti a pro mládež/ dospělé.
 Během týdne se bude každý účastník snažit co nejlépe plnit zadaný úkol.
 Za každý den, kdy se nám podaří plnit zadaný úkol, si můžeme v kostele vzít
kousek látky nebo větvičky a nalepit ho na cestu. Budeme se snažit, aby do
- 11 -



Květné neděle byla cesta co nejlépe pokrytá látkou a ratolestmi aby tak byla
připravena pro vjezd našeho krále Pána Ježíše.
Každý účastník si zároveň může v kostele u hry vzít a vyhotovit jednu figurku.
Tu můžeme kdykoliv přinést do kostela a umístit někam okolo cesty.

Přeji Vám požehnanou dobu postní.
Terka

Emeritní generální vikář Jiří Mikulášek oslavil osmdesátiny
Děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla a bývalý dlouholetý generální
vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek oslavil 5. 2. 2022 své osmdesáté narozeniny.
Při této příležitosti jsme otci Jiřímu Mikuláškovi položili několik otázek.
Otče, Jiří co považujete v současné době za nejdůležitější?
Abychom jako církev dokázali nabízet společenství církve jako domov, kde se všichni cítí být přijati.
Kdo byl pro Vás v životě největším vzorem?
Největším vzorem pro mne byl a je svatý Jan Bosko. A také několik dobrých kněží, které jsem
poznal a díky kterým jsem si postupně vytvářel obraz, jak by měl kněz žít a působit. Hodně mi
dal příklad otce Františka Vavříčka, ke kterému jsem byl ustanoven jako novokněz, a prožil jsem
s ním v Jedovnicích pět kaplanských roků.
Na co ze svého sedmadvacetiletého působení ve funkci generálního vikáře nejčastěji vzpomínáte?
Jako generální vikář jsem byl připraven o pravidelný život s konkrétní farní rodinou. Chyběly mi
zvlášť děti v náboženství a na dětských mších, a také příprava snoubenců. Rád vzpomínám
na světová setkání mládeže, kterých jsem se rád zúčastňoval a kde jsem se tak trochu cítil jako
jeden z nich. Protože v té době ještě nebyl v Brně pomocný biskup, uděloval jsem častěji svátost
biřmování ve farnostech. Pravidelně jsem se při tom ptal biřmovanců, jakého patrona si zvolili, a
proč. Většinou se otevřeli a dali před společenstvím farnosti nahlédnout do své duše. Bylo to
často jejich první veřejné svědectví. Občas jsem se dozvěděl i něco nového. Jedna dívka si zvolila
za patronku Veroniku, protože ráda fotí, a Veronika je patronkou fotografů. To mě nikdy nenapadlo, ale teď to šířím. Popřál jsem jí, aby Pán Ježíš vtiskl svoji tvář do její duše.
Mají to dnes mladí kněží těžší než v době Vašich začátků?
To se asi nedá srovnávat, protože jde v první řadě o tajemství, o důvěrný vztah mezi Ježíšem a
tím, koho On volá. Tento vztah pokračuje i po vysvěcení, je to příběh, který se nedá vysvětlit ani
pochopit světskou logikou úspěchu a kariéry. Je to opakování příběhu učedníků, kteří „opustili
všechno a šli za ním“. V evangeliu můžeme číst: Ježíš na ně pohlédl s láskou a řekl jen: „Pojď za
mnou“. A oni nechali všeho a šli za ním do nejistoty a do neznámé budoucnosti, protože jejich
jistotou byl Pán. Důležité však je prožívat svůj kněžský život pevně zakotvený ve společenství
církve, vedeném nástupci apoštolů, protože církev se svými pastýři je viditelným znamením
Kristovy přítomnosti ve světě. Hodně záleží na tom, k jakému faráři přijde na začátku své kněžské dráhy a jestli najde kněžské společenství, ve kterém by našel své zázemí.
Otče Jiří, děkujeme za rozhovor.
převzato z www.biskupstvi.cz
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Informace z FER
Milí přátelé,
Rok se s rokem sešel a jako obvykle vám v postním čísle Rožně přinášíme informace o
hospodaření farnosti.

Porovnání plánu a skutečnosti 2021 a plánu na rok 2022
Plán 2021

Skutečnost 2021

Plán 2022

Příjmy:
Sbírky
Dary
Nájemné
Dotace
Další příjmy
Dotace, vstupné a příspěvky
FOL - vstupné, občerstvení, dary
Příspěvky účastníků manželských večerů
Příspěvky ostatní (tábor, poutě)
Úroky z běžného účtu
Ostatní
Příjmy celkem

700 000
80 000
430 000
0

943 235
63 000
448 491
0

950 000
70 000
440 000
0

0
0
68 000
5 300
32 000

0
0
66 000
10 161
127 739

0
0
68 000
10 000
32 000

1 315 300

1 658 626

1 570 000

90 000
73 300
150 000
50 000
65 000
70 000
13 000
70 000
11 000
0
68 000
670 000

104 149
43 332
202 061
96 477
49 040
159 750
0
124 240
6 686
0
71 812
499 325

90 000
50 000
300 000
50 000
60 000
150 000
13 000
70 000
6 500
0
68 000
970 000

1 330 300

1 356 871

1 827 500

-15 000
495 000

301 755
488 928

Výdaje:
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Spotřeba energie
Náklady na běžné opravy a udržování
Dohody o provedení práce
Předpokládané/Odeslané sbírky
Mimořádné sbírky - charita
Dary a charitativní výdaje
Daně a poplatky
Farní pastorační a evangelizační projekty
Farní tábor
Velké opravy a investice
Výdaje celkem

Rozdíl příjmů a výdajů
(Odpisy-náklad, který však není finančním výdajem)
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-257 500
495 000 )

Oproti předpokladu (který vycházel z roku 2020) stouply příjmy farnosti ze sbírek. I
když zatím nedosáhly úrovně příjmů z minulých let, mnohokrát díky za štědrost
v současné nelehké době.
Stejně jako v loňském roce, připomínáme možnost poslat příspěvek na chod farnosti i
přímo na účet farnosti 5187984339 /0800. Pokud nepotřebujete doklad pro odečet
z daní, prosíme, abyste do poznámky k platbě výslovně uvedli „Kostelní sbírka“. Kostelní sbírky jsou totiž ze zákona pro farnost přímo osvobozeny od daně z příjmů. Dary
mají složitější daňový režim. Děkujeme.
Hospodaření farnosti tak skončilo s mírným přebytkem. Zejména proto, že se stále
z velké části nemohly uskutečnit farní evangelizační projekty a z investic se uskutečnila
pouze přeměna garáže vedle farní klubovny na její zázemí – kuchyňku. V rámci zavření
škol v COVIDu se na ní z velké části podílela i mládež farnosti. Bravo! A díky 😊.
V letošním roce nám ještě zbude ji dovybavit nábytkem a zprovoznit.
Stav finančních prostředků ke konci roku 2021 byl 2.616.625,20 Kč.
Pro letošní rok bychom rádi uskutečnili následující investice:
Dokončit a povolit projekt rekonstrukce kůlny - 120 000 Kč.
Demolice stávající kůlny - 200 000 Kč (demolici bychom rádi provedli ve spolupráci celé
farnosti z velké části svépomocí).
Projekt rekonstrukce vstupu na faru z ulice Uprkovy - 50 000 Kč.
Realizace projektu rekonstrukce vstupu na faru z ulice Uprkovy - 200 000 Kč.
Vybavení zázemí farní klubovny - 50 000 Kč.
Rozšíření skautských kluboven do půdy nad zázemím farní klubovny - 250 000 Kč.
Rekonstrukce datových rozvodů v kostele - 100 000 Kč.
Těším se, že co nejvíce z nás farníků využije příležitosti na setkání při společné práci
alespoň na některých výše uvedených plánovaných investicích. Vždy v minulosti to bylo
moc príma, tak se nebojte a zapojte. Podrobnosti a pozvánky uslyšíte vždy včas
v ohláškách.
Rád bych popřál klidnou a požehnanou Postní dobu. Letos je to ale kvůli tomu, co se
děje na Ukrajině, ještě těžší než loni. Jistě je to zkouška v důvěru v Boží milost a vedení.
Přeji nám všem, ať v ní co nejlépe obstojíme.
Petr Prokš, za farní ekonomickou radu
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Modleme se za Ukrajinu!
Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v
této závažné situaci za Ukrajinu.
„Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“, vyzval při pravidelné generální audienci papež František.
Modleme se, jak náš vyzvali již naši biskupové:
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme
do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá
jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný
plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti naší. Amen.
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc 2022
7.3. Po

18.00

9.3. St

18.00

10.3. Čt

7.00

11.3. Pá
12.3. So
13.3. Ne

18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00

14.3.
16.3.
17.3.
18.3.

2. postní

Po
St
Čt
Pá

19.3. So

Slav. sv. Josefa

20.3. Ne

3. postní

7.15
8.30
10.00
18.00
18.00

25.3. Pá

Zvěstování Páně

18.00

26.3. So
27.3. Ne

4. postní

21.3. Po
23.3. St
24.3. Čt

28.3.
30.3.
31.3.
1.4.

7.00

Po
St
Čt
Pá

2.4. So
3.4. Ne

8.00

5. postní

11.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
18.00

4.4. Po
6.4. St
7.4. Čt

7.00

8.4. Pá
9.4. So
10.4. Ne

18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

Květná neděle

11.4. Po
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.

St
Čt
Pá
So
Ne

18.00
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Zmrtvýchvstání Páně
Hod Boží
velikonoční

18.00
18.00
15.00
21.00
7.15
8.30
10.00

na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a dary Ducha
Svatého pro celou rodinu
na úmysl dárce
za živou a zemřelou rodinu Zemánkovu z Čejkovic, zemřelou Miladu
Ambrožovu a celou živou a zemřelou rodinu
na úmysl dárce
na poděkování za dar života a dary Ducha Svatého
za farní společenství
na poděkování za 12 let života s prosbou o Boží požehnání
za Boží ochranu a dary Ducha Svatého pro syna Petra a jeho rodinu
za zemřelého manžela
za živou a zemřelou rodinu Matalovu a Kadlecovu
za seniory naší farnosti
za zemřelé Petra, Lubomíra, Jindřicha a celou živou i zemřelou rodinu
za zemřelého Jaroslava Hudce a živou rodinu
za zemřelou Ludmilu Nedomovou, jejího manžela Jaroslava, P. Jindřicha Štěpánka a živou a zemřelou rodinu Štěpánkovu, Nedomovu a
Sekničkovu
za manžela Vlastimila, jeho bratra Františka a rodiče Přibylovy
za farní společenství
za † Františku Stehlíkovou k jejím nedožitým 100 narozeninám
za zemřelé rodiče Tesařovy a živou a zemřelou rodinu Trbolovu
za zdraví a dary Ducha Svatého pro syna, za živou a zemřelou rodinu
za nenarozené děti, jejich rodiče a za svěření žen a matek do mocné
přímluvy Panny Marie
za manžela, za zemřelého kmotra a zemřelého otce
na úmysly dárců
za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili
za farní společenství
na poděkování a dar zdraví pro bratra
za zemřelého Emila Staňka, dvoje rodiče, bratra a švagra
za maminku u příležitosti 100 let od narození a za živou a † rodinu
za živou a zemřelou rodinu Handlarovu a Koudelkovu
za zemřelé rodiče z obou stran, P. Ivana Pešu
za nemocné
na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu
za ministranty naší farnosti
za syny a dceru a jejich rodiny
za zemřelé rodiče a prarodiče, živé a zemřelé rodiny z obou stran, za
zemřelé sestry Anku a Janu a poděkování za dožití
za farní společenství
na poděkování za 80 roků života
na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z
naší farnosti
za zemřelého Václava a Marii Literákovy a živou rodinu
na úmysl dárce
za farní společenství
za zemřelé Marii a Josefa Hrozkovy, jejich rodiče a živou rodinu
za zemřelou Rostislavu Linhartovou
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha Svatého a
za živou a zemřelou rodinu
za Jarmilu Skutilovou a celou rodinu
na poděkování za dar povolání
Velkopáteční obřady
na poděkování za dar víry a křtu
na poděkování
za farní společenství
za zemřelého Josefa Bořeckého a živou a zemřelou rodinu
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