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Milí čtenáři a farníci!
Nejprve mi dovolte malé historické okénko pro sportovní pamětníky. Letos 22. února to bylo
již 24 let, co se v japonském Naganu udál malý sportovní zázrak. Česká republika získala
svou první (a zatím také poslední) zlatou olympijskou medaili v hokeji. Byla to tehdy mimořádná událost, protože této olympiády se poprvé zúčastnili i hráči z nejlepší hokejové ligy
světa kanadsko-americké NHL. Očekávalo se, že si medaile rozdělí právě hráči Kanady a
Ameriky. Konkurentem jim bylo silné Rusko. Nikdo nepočítal s výběrem z malé země uprostřed Evropy. Ale stalo se. Dodnes zřejmě největší, dosud nepřekonaný sportovní triumf v
naší historii. Jenže už to bude bezmála čtvrt století a na tehdejší zlato padá prach i současných neúspěchů a různých koncepčních nezdarů v rámci našeho „národního“ sportu.
Pojďme teď do současnosti. Máme Velikonoce. Při mých občasných návštěvách ve školách s
programem „Vstupy do škol“ jsem byl nepříjemně překvapen, kolik dětí nemá nejmenší tušení, proč se vlastně Velikonoce slaví. Minimálně čtvrtina odpovědí byla pokaždé „nevím“.
Přitom jde o naše největší vítězství v dějinách! Schválně píšu naše, byť tím reprezentantem
byl v tomto případě jediný člověk a zároveň pravý Bůh - Ježíš Kristus. Naše, znamená celého
lidstva. To, co se zdálo být odsouzené k zániku, když už se všichni jeho „fanoušci“ rozcházeli
a truchlili, a přišlo něco, co nikdo nečekal. Zmrtvýchvstání. Dokonalý, definitivní triumf nad
hříchem, utrpením a smrtí. V celé historii lidstva nebylo ani nebude většího a nejnepravděpodobnějšího vítězství.
Na rozdíl od těch sportovních má trvalou platnost. Brána do ráje zavřená hříchem prvních
lidí, tedy porážkou celého lidstva, se znovu otevírá. Skrze utrpení, smrt a zmrtvýchvstání našeho Pána a Spasitele. Nikdo už ji nemůže zavřít, pokud vstup sami neodmítneme. Abych
ještě navázal na sportovní terminologii v duchu sv. Pavla, tak často mluvím při křtu dětí, že
právě znovuzrozením z vody a Ducha svatého dostáváme pomyslné vstupenky do nebeského království. A záleží na nás, jak s tím cenným pokladem naložíme. Můžeme je roztrhat a
zahodit, někam založit nebo je dát na čestné místo a střežit tento vzácný dar. Dar, protože
jej Kristus už zaplatil svou krví. Při vigilii na Bílou sobotu jsme obnovili své křestní závazky. Ta
obnova znamená uvědomit si, co pro nás ze křtu vyplývá. Zřeknutí se zlého, vyznání víry a
poslání jít do všech končin země hlásat radostnou zvěst o jednom velkém triumfu dobra nad
zlem. Že jsme se křtem ocitli na straně vítěze, že to nebylo zadarmo, že jednou na konci života budeme stát před bránou, kde budeme muset ukázat, jak jsme pečovali o ten vzácný
dar. Možná už bude ta vstupenka pomačkaná, potrhaná, ale to nevadí, hlavně ji donést až
do konce. Pak nám bude povolen vstup do míst, kde se můžeme s naším hrdinou a vítězem
společně radovat navěky. Vzkříšení je naše Nagano. Nagano, které má přesah až do věčnosti.
Požehnané a milostiplné Velikonoce všem přeje otec Michal +

Život ve farnosti
18. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. v 7.15 a v 9.00 hod.

24. 4. Neděle Božího milosrdenství
26. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
mše sv. v 7.00 a v 18.00 hod.

29. 5. První svaté přijímání dětí
při mši svaté v 10.00 hod.

4. 6. Vigilie Seslání Ducha svatého
mše sv. ve 20 hod.

5. 6. Slavnost Seslání Ducha svatého
10. 6. Noc kostelů 2022
mše sv. v 18 hod., program 18 – 23 hod

12. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice
19. 6. Slavnost Těla a Krve Páně
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod. s průvodem ke čtyřem oltářům

23. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
mše sv. v 7.00 hod.

24. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
mše sv. v 18.00 hod.

*****
Mše svaté za nemocné

 Svatodušní novéna
Devítidenní příprava na slavnost Seslání
Ducha svatého začne ve čtvrtek 26. 5.,
vždy po mši svaté. Zakončení bude
v pátek 3. 6.
 Adorace se zpěvy z Taizé
- v sobotu ve 20 hodin, 21.5., 18.6.
 Večery chval
- v sobotu 7.5. a v neděli 5.6. ve 20 hodin
 Adorace za obnovu víry ve farnosti
- vždy v neděli od 18:30 do 19:30.
 Adorace za kněze a povolání
- 5. 5., 2. 6. po mši svaté
 Páteční adorace
- půl hodiny přede mší svatou, na 1. pátek
od 17:00.
 Adorace "24 hodin s Pánem"
27. května od 19:00 do 28. května v 19:00
24. června od 19:00 do 25. června v 19:00
 Modlitba růžence za mír ve světě
- 13. května v 17:00 a po ní loretánské litanie, 13. června v 17:30
 Růžencová pouť okolo Ořešína
- každé 1. pondělí v měsíci ve 20:05 od
konečné autobusu 70 na Ořešíně.

6. května, 3. června.

Mše svaté za zemřelé
30. dubna, 28. května, 25. června.

Mše svaté na úmysly dárců
27. dubna, 23. května, 13. června.

Mše svaté za seniory naší farnosti
21. dubna, 19. května, 16. června

*****
 Májové pobožnosti
V neděli od 18:00, ve všední dny po večerní mši sv. (litanie loretánské, bavorské,
děti).

*****
 Snídaně na faře
- ve čtvrtek 12. 5. a 9. 6. po mši svaté.
 Společenství seniorů
- ve čtvrtek 19. 5. a 16. 6. po mši svaté.
 Společenství maminek
- v pátek 22. 4., 13. 5. a 10. 6. v 9 hodin na
faře.
*****

-2-

 Ministrantský den
V sobotu 30. dubna v olomouckém semináři.
 Žehnání motorek
Tradiční žehnání motorek se bude letos
konat v neděli 8. května v 15 hodin před
kostelem.
 Pouť farnosti
Jarní pouť farnosti do Přibyslavic a Dalešic
se uskuteční v sobotu 14. května. Podrobnosti budou sděleny v ohláškách.
 Setkání spolupracovníků ve farnosti
5. června od 15:00 na farní zahradě
 Konec školního roku
Poslední mše svatá zaměřená na děti bude ve středu 15. června. Po mši bude na
farní zahradě táborák pro děti a rodiny.
 Farní výlet dětí z náboženství
Výlet dětí do Vyškova se uskuteční v sobotu 18. června, přihlášky v náboženství.
*****

Modlitby matek
V roce 1995 na katolické charismatické
konferenci v Anglii jednu obyčejnou maminku Sandru probudil hlas, který jí říkal:
„Modli se za své děti.“ Po chvíli ten hlas
uslyšela ještě jednou. Protože Sandra se
celý život za své děti modlila, dohodla se
se švagrovou Veronikou, že se budou
modlit jeden desátek radostného růžence
„kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila“
za poznání toho, co od nich Pán chce. Brzy poznaly, že jsou zvány k tomu, aby důvěrně odevzdávaly svoje děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech. Sandra a Veronica znaly další matky,
jejichž děti se ocitly v nesnázích, a tak
vznikla první skupinka Modliteb matek.

Za necelé dva roky se Modlitby matek
rozšířily do mnohých zemí světa. Veronica
byla už babičkou, Sandra měla osm dětí.
Neměly žádné prostředky na to, aby tomuto společenství dělaly reklamu. Pouze
se modlily a o svých modlitbách řekly či
napsaly svým známým a rodině. A Pán Ježíš sám posílal nové a nové matky a vytvářel nové skupinky. Nikoho nezvaly, nic
neorganizovaly. Šly jen tam, kam dostaly
pozvání. Dnes jsou Modlitby matek rozšířeny do více než 128 zemí světa.
Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství
v nové radosti a naději. Spiritualitou MM
je odevzdání se – úplné odevzdání sebe,
našich nejbližších a našich starostí do Božích rukou. „Pro každou matku je těžké,
odevzdat úplně Bohu své děti, manžela,
rodinu, sebe… rády máme všechno pod
kontrolou. Pán po nás chce, abychom se
VZDALY KONTROLY, přenechaly kontrolu
nad naším životem i životem našich dětí
Bohu.” říká Veronika, zakladatelka hnutí
MM.
Do společenství Modlitby matek se zapojují ženy, které si uvědomují svou velkou
zodpovědnost za děti a zároveň cítí své
omezené možnosti při jejich výchově a
ochraně. Na vytvoření skupinky stačí dvě
maminky, které si důvěřují. Skupinku tak
tvoří 2 - 8 maminek, které se schází jednou týdně, vždy ve stejný den a hodinu a
modlí se za své děti, a tak se připojují ke
všem modlícím se maminkám světa. Dodržují také zásadu mlčenlivosti a problémy, se kterými se matky při modlitbě
svěří, nesmí být vyneseny.
Také v naší farnosti máme několik skupinek Modliteb matek. Pokud některé maminky či babičky cítíte touhu se přidat
nebo založit novou skupinku, jste srdečně
zvány. Kontakty na vedoucí skupinek na-3-

jdete na stránkách farnosti v sekci společenství. Na vaše případné dotazy ráda
odpovím, obrátit se můžete také na otce
Michala.
Hnutí Modliteb matek je součástí komunity Solace, do které patří také Modlitby otců. I v naší farnosti se schází skupinka otců, kteří se modlí za svoje rodiny. Také
oni jsou otevřeni pro další zájemce.

Triduum Modliteb matek
Skupinky MM jsou zvány, aby jednou za
čtvrt roku nabídly službu ostatním farníkům v podobě adorace. Jedná se o hodinovou modlitbu po tři dny, jejichž termín
je stanovený jednotně po celém světě.
V pátek se postíme a odprošujeme za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a
našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co učinil v našem životě.
V naší farnosti proběhne toto triduum
24. – 26. června 2022. Všichni jste v tyto
dny zváni ke společné modlitbě na výše
uvedené úmysly.
Pátek 24. 6.
adorace v 16.30 hod
Sobota 25. 6.
adorace v 18 hod
Neděle 26. 6.
adorace v 17 hod
Jana Handlarová

Farní Charita informuje
Jménem farní Charity moc děkujeme
všem, kteří jste přispěli potravinami, plenami a zdravotnickým materiálem do
sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům.
Na úřad městské části Brno-střed (Dominikánská 2) jsme odvezli dvě téměř plná
osobní auta. Každá taková sbírka je v současné době velkou pomocí. Podobné sbírky zatím proběhly i v jiných kostelech – v
Husovicích, Židenicích, Králově Poli, Žabovřeskách a v Masarykově čtvrti. Pokud

byste chtěli na nákup potravin přispět finančně, číslo transparentního účtu je
2102158609/2010. Každých darovaných
100,- Kč vychází na jednu tašku základních
potravin, která putuje k mamince s dítětem (dětmi).
Děkujeme také těm z vás, kteří přispíváte
do pokladničky farní Charity vzadu v kostele pod kůrem. V bankovkách v ní bylo
1200,- Kč.
S přáním požehnaného prožití Velikonoc
za farní Charitu
Jana Prchalová

Poděkování
Touto cestou bych chtěl jménem komunity Sant’Egidio mnohokrát poděkovat
všem, kteří přispěli v rámci potravinové
sbírky pro uprchlické rodiny z Ukrajiny.
Farní charitě pak patří velký dík za organizaci této sbírky v rámci naší farnosti.
A kde se vlastně nápad uspořádat potravinovou sbírku vzal a jak jsou potraviny
následně distribuovány? Potravinovou
sbírku a distribuci potravin v Brně organizuje komunita Sant’Egidio ve spolupráci s
městkou částí Brno-střed. Dílčí potravinové sbírky pak probíhají v jednotlivých brněnských farnostech.
Ačkoli v rámci svého působení v Brně komunita směřuje svou činnost především k
brněnským chudým a lidem bez domova,
byla zde snaha najít cestu, jak v současné
době pomoci lidem z Ukrajiny uprchlým
před válkou. Bylo přitom důležité, aby se
pomoc nesla v duchu něčeho, co by šlo
označit za určitý rys komunity, a tím je
důraz na konkrétnost a lidskost. Tak postupem času vznikla služba vydávání potravin uprchlickým rodinám z Ukrajiny,
která probíhá jednou týdně na radnici Brno-střed. Rodiny mají možnost dojít a po
předložení pasu s vízem strpění dostanou
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jednu tašku s potravinami. Jedná se o
jednu tašku potravin týdně, která sice není systémovým řešením současné situace,
představuje však konkrétní a efektivní
pomoc.
Služba prozatím proběhla 3x (pozn. k datu
uzávěrky Rožně). Na místě vše probíhá v
poklidu. Příchozích (žen a dětí) je však
velké množství a může se stát, že ve frontě na pomoc čekají i více než hodinu. Snažíme se jim tak čekání zjednodušit a nabízet kávu a čaj a pro děti možnost zabavit
se v improvizovaném dětském koutku. V
rámci přípravy tašek i jejich následného
vydávání se zapojuje velké množství dobrovolníků. Je také důležité říci, že tato potravinová pomoc by nemohla probíhat
bez velké štědrosti všech dárců. Těm patří
velký dík.
V případě, že byste se chtěli v rámci služby zapojit či se o komunitě Sant’Egidio a
její činnosti dozvědět více, neváhejte mě
kontaktovat.
Marek Caha

Farní kavárna II
Navázal bych na článek paní Šimonovské z
minulého vydání Rožně a doplnil jednu, z
mého pohledu důležitou věc. Farní kavárna je nejen místem pro nedělní setkávání,
ale také projektem, jehož zisk putuje k
potřebným (aktuálně jsou to salesiáni,
kteří v bulharské Staré Zagoře staví nový
kostel a vzdělávací středisko). A aby nějaký zisk mohl putovat, je potřeba ho
nejdřív vytvořit.
Buchty, koláče a další kreace pro potěchu
našich chuťových buněk hostitelé nabízejí
úplně zadarmo, u dalších položek menu
už to tak bohužel není, ty je potřeba prostě a jednoduše koupit. Čistě pro uvědomění si tohoto faktu jsme se na pastorační radě rozhodli vytvořit ceník s doporu-

čenými minimálními cenami. Jsou to částky, které plus minus autobus pokryjí náklady. Myslím, že ceník je to přívětivý –
dvacka za poctivou kávičku, lahodné lattéčko nebo oblíbenou trojkombinaci čokoláda-rakvička-šlehačka nikoho nezruinuje. Cokoliv navíc vytváří již zmíněný
zisk, takže se těmi doporučenými cenami
nenechte omezovat – štědrosti se meze
nekladou... 
Pokud zapomenete peněženku, nebo
prostě zrovna nemáte, přijďte i tak. Nikdo
se na vás škaredit nebude. A pokud, milí
rodičové, pošlete své ratolesti do kavárny
samotné, dejte jim na cestu do kapsičky i
nějaký ten peníz. Nebo ať si ho vezmou ze
své pokladničky, to bude mít jako přidanou hodnotu taky výchovný efekt. 
Pavel Rejman

Z farní knihovny
O existenci pouštních otců jsem se
dozvěděl z knih Anselma Grüna (Otcové
pouště s Anselmem Grünem, Vyznej se
sám v sobě či Nebe začíná v Tobě), které
máme u nás v knihovně. Jak se praví v
úvodu jedné z nich, pro současníka jsou
otcové podnětní tím, že nevytvářeli žádné
teorie, ale žili ze své zkušenosti s Bohem.
Tedy z toho co se nedá naučit, ale co se
musí prožít. V tomto jdou vstříc dnešní
době, která volá po autentičnosti.
Každý prožíváme pocity zbytečnosti něco
číst, protože si z toho nic nepamatujeme.
O tomto je následující příběh:: Bratr se
zeptal starce: „Abba, představ si: prosím
starce, aby mi řekli něco pro spásu mé duše, a z jejich slov si vůbec nic nepamatuji.
Proč se jich pak mám vůbec ptát, když ničeho nedosáhnu? Vždyť jsem až po uši v
nečistotě“. Byly tam dvě lehké nádoby a
stařec mu říká: „Běž a vezmi jednu z těch
nádob. Nalij do ní olej, vypláchni ji a polož
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na své místo“. On to udělal jednou, udělal
to podruhé a stařec mu říká: „Vezmi teď
obě najednou a podívej se, která je čistší“.
Bratr říká: „Ta, do které jsem dal olej.“ A
stařec povídá: „Tak je to i s duší. I když si
nic z toho, co se učí, nepamatuje, stejně
se čistí více, než duše toho, kdo se vůbec
neptá“. Tento příběh je z Apofthegmat,
tedy knihy výroků a příběhů pouštních otců, stejně jako následující rady ke způsobu žití: ... Jestliže se nedokážeš ovládnout,
uchyl se do samoty. Ten kdo bydlí s bratřími, nesmí totiž být hranatý, ale kulatý…
To poprvé. A podruhé: Jestliže nebudeš žít
nejdřív správně s lidmi, nedokážeš žít
správně ani o samotě. Tak jak? S lidmi
nebo o samotě? Jestliže si člověk v srdci
neřekne: „Na světě jsem jenom já a Bůh,“
nebude mít klidu.
Honza Votava
----------------------------------------Povídka---------

Věčnost
Marie pije ranní kávu a hledá důvody proč
a jak vykročit do dnešního dne. Pootevřela
okno, v kuchyni visí zatuchlý vzduch, má
pocit, že se udusí. Z okna má Marie výhled
na rozložitý dub. V jeho holých větvích se
rozesadili havrani. Marie má havrany ráda. Dnes je pozoruje se zvláštním zalíbením. Jaro se kvapem blíží. Možná je to už
dnes: „Na shledanou na podzim, přátelé!“
Čechrají si peří, pečlivě upravují svůj černý, lesklý oblek. Elegantní a důstojní. Hlasitě krákají, domlouvají se, jak dnes nasytí
svá těla. Vyzařuje z nich rozhodnost a odhodlanost. To Marii přitahuje a dodává
odvahy. Udivuje ji, že přes svou vytrvalou,
houževnatou vůli k životu, jsou havrani
spojováni se smrtí. Smrtí děsivou a zlou.
Neodvratným koncem, ztrátou, zmarem,
rozkladem.

„Možná právě jejich přímočarost smrt
připomíná,“ uvažuje Marie. „Důmyslně
organizovaní a sehraní, neohroženě a systematicky postupují, den za dnem, za jasným cílem – naplnit útroby. Berou všechno, nepohrdnou ani mršinou. Jejich úmysly jsou tak neoblomně zřejmé. Je vlastně
celkem pochopitelné, že se chce člověku
od těch ptáků odvrátit zrak a pevně zavřít
okno,“ dále přemýšlí Marie a poněkud se
ulekne, zda její záliba v pozorování havranů a sympatie k nim není čímsi zvráceným
až perverzním.
„Smrt je neodvratná a konec bezesporu
přináší, to je zřejmé,“ přemítá Marie. Vybavuje se jí nedávný pohřeb tety Hedviky.
Její smrt znamenala pro Marii ztrátu, přinesla jí smutek a stesk po všem krásném,
co pro ni teta zosobňovala. Po pohřbu následovala velkorysá hostina, jako by ji přichystala teta sama. Byla vynikající hostitelkou, na hostech nikdy nešetřila. Sešli se
příbuzní, kteří se desetiletí nepotkali nebo
se nepotkali nikdy, znali se jen z rodinných
legend. Každý si v sobě něco z Hedviky nesl. Vzpomínky vykreslily okolo stolu podivuhodně pestrou mozaiku rodu a poodkryly rodinná tajemství. Marii se v jednu
chvíli zdálo, že tetu zahlédla přicházet s
tácem zákusků. „Už fakt blázním,“ tiše se
tehdy Marie zasmála.
„Kristus též zemřel, a to smrtí děsivou a
zlou. Ovšem ze svého hrobu vstal a ženám, které potkal cestou od hrobu, se nezdál. Byl s nimi. Je s námi. Lze se s ním potkat ledaskde, třeba ve větvích dubu. Každý den, vytrvale, houževnatě nabízí naplnit naše útroby láskou a pokojem, nasytit
nás, abychom nepodlehli zmaru a rozkladu. Postupuje neohroženě a systematicky.
Stačí neodvracet zrak a nezavírat okno,“
zašeptala Marie. „Vzkříšením naplnil Kristus život věčností,“ definitivně dokončila
-6-

myšlenku. Pak se zachichotala: „Skoro to
zavání teologickou úvahou, to by mohl
Jindřich ocenit. Teda pokud to není úplně
vedle a nesmysl. Jako úkon duševní hygieny ovšem dobrý, ranní úzkost je ta tam.“
Havrani jak na povel vzlétli a každý se vydal smluveným směrem. Marie dopila šálek, setřela si slzy a odhodlaně vykročila
za svými povinnostmi. Dnešek pro ni začal
věčností. Nebo pro ni věčnost začala
dnes?

o nedbalou eleganci. Zdá se mi skoro nemožné, že by toho někdo dosáhl dlouhodobou modlitbou. Ale už jsem spatřil takto odvětrávané rifle i v kostele. Ať je
pravdou cokoliv, domnívám se, že i přes
děravá kolena se může člověk dostat k víře. Když se vám v cedníkových kalhotách
prohání studený vítr, jste na dobré cestě
k hospitalizaci. A v nemocnici se na vás
netěší nikdo jiný, než nemocniční kaplan.
A.D.

napsala Klára Dlabáčková
--------------------------------------------------------------

Gustovo okénko
Již delší čas pozoruji převážně mladé lidi,
kteří mají na kolenou svých riflí (na tesilkách jsem to zatím nespatřil) nepřehlédnutelné díry. Dokonce jsem zíral i na
takové nohavice, kterým přebývaly 2 – 3
nitky k tomu, aby se staly regulérními kraťasy. Přemýšlím o tom, že u mnohých jde

Děkujeme všem, kteří jste přispěli do tohoto čísla zpravodaje.
Všem čtenářům přejeme požehnané Velikonoce plné radosti i víry ve Vzkříšení a
věčný život s Kristem.
Uzávěrka příštího čísla je 17. 6. 2022, těšíme se na Vaše příspěvky.
redakce Rožně

Našim dětem
Milé děti, milí čtenáři,
během celé postní doby jsme si v rámci našeho postního projektu připomínali, že Pán
Ježíš je náš pravý Král. Snažili jsme se plnit úkoly spojené s odříkáním a snahou být lepší
a současně jsme tak připravovali cestu na příjezd Krále Ježíše. Cestu plnou špíny, kamení
a prachu jsme pokrývali látkami a ratolestmi, aby byla krásná a také čistá a pohodlná.
Když ale v Bibli čteme o Pánu Ježíši, neříká se tam nic o tom, že by nosil korunu a drahé
šaty nebo že by vyžadoval chodit jen po měkkých kobercích a čisťoučkých podlahách.
Pán Ježíš nestál o takovou vnější krásu, vnější lesk, čistotu jen na povrch. On nás učil a
vedl k tomu, abychom proměnili svůj vnitřek – své srdce.
Na našich srdcích se usazuje špína a prach hříchů, toho, co se nám nepodařilo a co jsme
udělali špatně. Toho, kdy jsme podlehli nějakému pokušení. A to je ten prach a špína,
kterých se máme zbavit. Aby nezářila krásou nějaká cesta, ale aby zářilo Láskou a Dobrem naše srdce.
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Takže, i když naše postní snažení skončilo, zkusme i nadále měnit svá srdce k lepšímu.
Pro našeho pravého Krále.
Přeji Vám všem požehnané Velikonoce.
Terka

Informace z FER

Milí přátelé,
Že tu fotku znáte? Už jste ji někde viděli?
Samozřejmě. Kdo čte pravidelně náš farní zpravodaj Rožeň, jistě si vzpomněl, že v předprázdninovém čísle v červnu 2019 jsme psali o tom, jak si všichni účastníci krásně užili
brigádu, na které jsme zrekonstruovali dětské hřiště v zahradě před farou.
Jak se nás spousta sešla, byla legrace, nikdo se nezranil, ani nesedřel. Jak jsme u toho
zbaštili pár grilovaných klobásek, vypili nějaké to pivko - a to krásné hřiště slouží doposud. A bylo pořízeno za 20 % nákladů oproti nabídce, kdyby jej měla postavit firma.
Pak nám do toho vlítnul COVID a na 2 roky nás všechny vypnul.
Ale nyní, máme šanci naše tvůrčí společenství znovu posvětit společnou prací.
Jak už jsme avizovali v minulém čísle Rožně, rádi bychom v letošním roce zahájili rekonstrukci farní kůlny. A to demolicí té stávající. Její stav je takový, že oprava fakticky není
možná.
Samozřejmě, máme možnost poptat stavební firmy, které demolici provedou.
Nebyla by to ale škoda, takto vyhazovat peníze? Jistě, za odvoz a uložení něco zaplatit
budeme muset. Vlastní zdi je určitě efektivnější nechat rozdrcnout bagrem. Nicméně,
proč bychom sami neměli zvládnout kůlnu dovyklidit, rozebrat střechu a krovy a naložit
suť?
-8-

Pokud se nás sejde dost, tak se opět nikdo nesedře a užijeme si společenství a jistě i
spoustu legrace.
Proto prosím!!! Zapište si do kalendářů datum 21.5.2022 a naplánujte si, klidně s celou
rodinou, sobotu na farní zahradě.
Domluvte se a pozvěte všechny svoje farní sousedy a kamarády, ať se tato informace co
nejvíce šíří.
Další informace dostanete v ohláškách, jakmile se bude termín 21. 5. blížit.
Požehnané Velikonoční svátky!
Petr Prokš, za farní ekonomickou radu
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Křížová cesta na Medlánecký kopec
Tradiční křížová cesta v poslední pátek před Velkým pátkem se uskutečnila 8. dubna jako
obvykle na druhý Medlánecký kopec (zvaný Střelecký). Odpolední a podvečerní déšť
naštěstí ustal, a tak 37 účastníků dosáhlo bezproblémově s lampiónky a světýlky vrcholu
za uvozujícího zpěvu obohaceného kytarou paní Šmerdové před každým zastavením.
Texty střídavě četli A. Dobeš a J. Božek. V závěrečné přímluvě bylo také vzpomenuto tragické ukrajinské války a jejich obětí, což se i nás svou blízkostí významně dotýká.

Foto a komentář: V. Urbánek
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Pořad bohoslužeb do konce června
18.4. Po

Pondělí
velikonoční

20.4. St
21.4. Čt
22.4. Pá
23.4. So
24.4. Ne

25.4. Po
27.4. St

sv. Vojtěch
2. velikonoční,

7.15
9.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15

neděle Božího

8.30

milosrdenství
sv. Marek

10.00
18.00
18.00

28.4. Čt

7.00

29.4. Pá

18.00

30.4. So
1.5. Ne

7.00
3. velikonoční

7.15
8.30
10.00

2.5. Po

18.00

4.5. St

18.00

5.5. Čt

7.00

6.5. Pá

18.00

7.5. So
8.5. Ne

7.00
4. velikonoční

7.15
8.30
10.00

9.5.
11.5.
12.5.
13.5.

Po
St
Čt
Pá

18.00
18.00
7.00
18.00

14.5. So

sv. Matěj

7.00
9:30

15.5. Ne

5. velikonoční

7.15
8.30
10.00

16.5.
18.5.
19.5.
20.5.

Po
St
Čt
Pá

21.5. So
22.5. Ne

sv. Jan Nepomucký

6. velikonoční

18.00
18.00
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00

na poděkování za 78 let života
za zemřelého Jaroslava Mikeše
za katechetky naší farnosti
za seniory naší farnosti
za Boží pomoc a ochranu při operaci
za skauty
za zemřelou Boženu Čechovou a živou rodinu
za farní společenství
za zemřelého Jiřího Milara, sestru Bohuslavu, kamarádku Věru a
živou a zemřelou rodinu
na poděkování za 20 let života s prosbou o dary Ducha Svatého
na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
na úmysly dárců
za nenarozené děti, jejich rodiče a za ty, kteří odmítají učení
církve o lidské důstojnosti
za živou a zemřelou rodinu Součkovu
za zemřelého Františka Faltýnka a živou a zemřelou rodinu
za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili
za zemřelého manžela, oboje rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu
za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro novomanžele
Vintrovy
za farní společenství
za zemřelé manžele Nedomovy a Sekničkovy a všechny příbuzné
za zdraví a dary Ducha Svatého pro syna, za živou a zemřelou
rodinu
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti
na poděkování za nedožitých 80 let života maminky Anny Voříškové a za živou rodinu
za nemocné
za zemřelé Drahomíru a Antonína Tomáškovy, jejich syna Antonína a živou rodinu
za farní společenství
na úmysl dárce
za zemřelého P. Jana Pavlů, zemřelého manžela Jana a celou
živou rodinu
za zemřelého manžela a tchána a duše v očistci
za zemřelou Ludmilu Karáskovou
za varhaníky naší farnosti
za dar zdraví pro sestřenici Romanu
za zemřelého Pravoslava Knížka
za nemocného manžela a Boží požehnání pro celou rodinu
za poutníky k P. Marii Přibyslavické - v Přibyslavicích
na poděkování za dar víry pro vnučku a prosba za dary Ducha
svatého pro celý její život
za farní společenství
za zemřelého manžela Vladislava Kolaříka a živou a zemřelou
rodinu
za živou a zemř. rodinu Sochovu a Šimíčkovu a duše v očistci
za zemřelou Martu Královou
za seniory naší farnosti
za zemřelého manžela a dar zdraví pro celou rodinu
Za zemř. maminku a rodinu Zavadilovu, Konečnou a Dyčkovu
za zemřelého manžela Karla, jeho bratra a rodiče
za farní společenství
na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
na smír za náboženský fanatismus a jeho oběti
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23.5. Po
25.5. St
26.5. Čt

Nanebevstoupení Páně

27.5. Pá
28.5. So
29.5. Ne

7. velikonoční

30.5. Po
1.6. St
2.6. Čt
3.6. Pá
4.6. So
5.6. Ne

Vigilie
Slavnost Seslání
Ducha svatého

6.6. Po
8.6. St
9.6. Čt
10.6. Pá
11.6. So
12.6. Ne

Noc kostelů

Slavnost
Nejsvětější Trojice

13.6. Po
15.6. St
16.6. Čt
17.6. Pá
18.6. So
19.6. Ne

Slavnost Těla a
Krve Páně

20.6. Po
22.6. St
23.6. Čt

Narození sv. Jana Křtitele

24.6. Pá
25.6. So
26.6. Ne

Nejsv. Srdce Ježíšovo

27.6. Po
29.6. St
30.6. Čt

13. v mezidobí

sv. Petr a Pavel

18.00 na úmysly dárců
18.00 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha svatého
7.00 za nenarozené děti, jejich rodiče, a abychom milovali a modlili se
za nepřátele života
18.00
18.00 na poděkování za dar víry
na poděkování za dar života a zemřelé rodiče
7.00 za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili
7.15 za živou a zemřelou rodinu
8.30 za nedožitých 77 let tatínka a živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Vojtovu, Vejmolovu a Horákovu a dar zdraví pro celou rodinu
10.00 za farní společenství a děti, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání a jejich rodiny
za zemřelou Marii Chrástkovou, Ladislava Chrástka a živou a
18.00
zemřelou rodinu
18.00 za dary Ducha Svatého pro syny
za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému ži7.00
votu z naší farnosti
18.00 za nemocné
za dar zdraví pro syna Miloše
20.00 za zemřelého manžela a dary Ducha Svatého pro živou rodinu
7.15 za farní společenství
8.30 za zemřelého manžela, bratra, rodiče a živou rodinu
10.00 na poděkování za dar života
na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží požehnání a pl18.00
nost darů Ducha Svatého
18.00 za živou a zemřelou rodinu
7.00 za zemřelého manžela Vlastimila a živou rodinu
18.00 na poděkování a za dar víry a zdraví pro syna Petra
za zemřelého manžela a jeho rodiče a prarodiče
7.00 za rodiče, bratry a jejich rodiny
7.15 za Petru Grabcovou a její rodinu a za Elišku a rodiny s dětmi
na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a dary Du8.30
cha Svatého a za zemřelého Jakuba Procházku a živou rodinu
10.00 za farní společenství
18.00 na úmysly dárců
na poděkování za dary Ducha Svatého a Boží pomoc a ochranu
18.00
dětí v tomto školním roce
7.00 za seniory naší farnosti
za zemř. rodiče, dvoje prarodiče, zemř. Aloise a Františka a Boží
18.00
požehnání s prosbou za ochranu Matičky Boží pro živou rodinu
za zemř. Josefa Burdu a Marii Vachovou a Hanu Nestrašilovu
7.00 na poděkování s prosbou a Boží požehnání a dary Ducha Sv.
7.15 za farní společenství
8.30 na poděkování
10.00 za zemřelého Aleše Karpíška
na poděkování za dar kněžství otce Pavla s prosbou o dar zdraví
18.00
a dary Ducha Svatého
18.00 na úmysl dárce
za nenarozené děti, jejich rodiče a za svěření rodin Nejsvětější7.00
mu Srdci Páně
18.00 za zemřelou Martu Varausovou a živou rodinu
7.00 za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili
7.15 za zemř. rodiče, sourozence a živé rodiny Matulovu a Dvořákovu
za zemřelého manžela Pavla, syna Petra, rodiče z obou stran a
8.30
živou rodinu
10.00 za farní společenství na Ořešíně
18.00 za farní společenství
18.00 za katechetky naší farnosti
7.00 za zemř. kamarádku Hedvičku a za dar víry pro děti a vnoučata

Rožeň – zpravodaj římskokatolické farnosti při kostele sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích, č. 2/ 2022, ročník XXV.
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. Kontakt pro příspěvky: m.fiala@volny.cz Vyšlo v nákladu 500
výtisků 17.4.2022. Tisk: MJ Servis Farní web: https://farnostreckovice.cz Uzávěrka příštího čísla 17. 6. 2022.

