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„Kristus na kříži vznáší ramena k Bohu a otvírá je člověku.“
P. Claudel
Všechny životopisy sv. Františka z Assisi líčí tu událost, kdy k němu z obrazu promluvil ukřižovaný Kristus: „Františku, běž, obnov můj dům, který je v
troskách!“ V této chvíli se zrodil v srdci světce veliký soucit s trpícím Kristem. Vlastně právě tato událost se stala začátkem obnovy středověké církve!
Náš každodenní život je poznamenán bolestí, utrpením, těžkostmi, slabostmi a také
hříchem, který je naší osobní „ruinou“. Tedy
i já potřebuji „obnovu“, proměnu, obrácení a
posvěcení svého života a životů svých blízkých. A to je možné jen tehdy, když se do
mé duše vtisknou stigmata umučení Ježíše
Krista.
Další postní doba v mém životě - to je další
možnost, další šance pro mě!
Je to 40 dnů naděje, 40 dnů ztišení, 40 dnů
půstu, modlitby a almužny. A je zde vlastně
proto, abychom se dokázali podívat s pokorou na Kříž tak, jak se na něj díval sv. František.
Můj život nemusí být ruinou, může v něm být více radosti a naděje; to mi
chce osobně říci Ježíš. Chtějme mu naslouchat! Církev nevybízí jen tak ke
křížovým cestám, postům, sebezáporům, duchovním obnovám, ke zpovědi
v postní době... To vše je zde jen a jen pro mě.
Přeji vám krásnou postní dobu naplněnou nadějí a úplnou rekonstrukcí všeho toho, co je v troskách, všeho toho, co tíží vás, i vaše blízké. Ať se nám to
tentokrát podaří; stačí chtít, stačí se s pokorou dívat na Ukřižovaného!
Váš P. Jacek

Život ve farnosti
8. 4.

19.3. Slavnost sv. Josefa
mše sv.

v 7.00 hod.

v 7.00 a 18.00 hod.

Liturgie Svatého týdne

Mše svatá za nemocné

7. 4.

12. března, 18. dubna, v 7.00 hod.

8. 4.

28. března, v 7.00 hod.

9. 4.

15. dubna, v 18.00 hod.

Pobožnost křížové cesty
v 17.30 hod.
v 15.00 hod.

10. 4. Velký pátek

Křížová cesta na Medlánecký kopec
- se koná v pátek 3. 4., sraz ve 21.00
v Medlánkách u kříže na konci Turistické
ulice. Svíčky s sebou!

v 15.00 hod. křížová cesta zejména pro děti a mládež,
v 18.00 hod. obřady Velkého pátku
11. 4. Bílá sobota

Postní duchovní obnova

od 9 hodin adorace u „Božího
hrobu“

- proběhne v našem kostele 21. a 22.
března. Povede ji o. Jaromír Smejkal
z farnosti Kurdějov.

Velikonoční vigilie
ve 21.00 hod.

Svátost smíření
Do středy 25. 3. vždy půl hodiny před začátkem bohoslužby a také během nedělních křížových cest.

7. 4.

Zelený čtvrtek
v 18.00 hod. mše svatá
na památku Poslední večeře
Páně
od 21.00 do 23.00 hod.
noční adorace u „Božího hrobu“

V uvedené dny bude připraven košík, do
něhož můžete vložit na lístku svůj úmysl.

3. 4.
4. 4.
6. 4.

středa Svatého týdne
v 18.00 hod. dětská mše sv.

Mše svatá na úmysly dárců

2. 4.

úterý Svatého týdne
v 18.00 hod. mše svatá

Mše svatá za zemřelé

vždy v pátek
v neděli

16.00 - 18.00

Využijte prosím tyto příležitosti, od Zeleného čtvrtku se už zpovídat nebude,
pouze po individuální domluvě.

25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
mše sv.

středa

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

čtvrtek
16.00 - 19.00
více zpovědníků
pátek
16.00 - 18.00
sobota
po mši svaté
pondělí
16.00 - 18.00
dle potřeby i po mši svaté
úterý
16.00 - 18.00

13. 4. Pondělí velikonoční
mše sv. v 7.15 a 9.00
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ubytováni ve zděné budově s několika
většími ložnicemi a možností přitápění
(ložnice určené pro děti jsou velmi atraktivní).

V naší farnosti probíhá
Příprava na 1. sv. přijímání dětí

Termín výletu:

- vždy ve středu po mši svaté, nebude 4.3.
(farní pouť do Říma).

8. 5. - 10. 5. 2009
– využijeme tedy státní svátek.

Snídaně na faře

Cena s polopenzí:

- každý druhý čtvrtek po mši svaté: 12.3. a
26. 3., nebude 9. 4. (Zelený čtvrtek).

pro dospělého
pro dítě

Setkání mladých

1300,- Kč
700,- Kč

Nevratnou zálohu 500,- Kč za osobu je
potřeba uhradit 29. 3. nebo 5. 4. po nedělní mši sv. v 10 h u Moniky Matalové.

- každý poslední pátek v měsíci po mši
svaté: 27. 3.

Misijní klubko dětí
- každou druhou středu v 16.30 hodin ve
farní herně.

Podrobnější informace jsou k dispozici u
zapisovací listiny na oltáři Sv.rodiny a
na uvedených kontaktech.

Připravujeme

Monika Matalová, tel.: 736 523 624,
e-mail: monika-matalova@seznam.cz

- děkanská pěší pouť do Rajhradu v sobotu 23. května
- soustředění ministrantů na faře v Koněšíně (u Dalešické přehrady). Proběhne
od 30. 4. do 2. 5. 2009.
- setkání se sv. otcem Benediktem XVI.
Pokud nepřijede do Brna, chceme vypravit autobusy z naší farnosti.

Pavel Olbrich, tel.: 728 696 518,
e-mail: polb@seznam.cz

Diecézní akce
Setkání mládeže s o. biskupem
- se koná v sobotu 4. 4. Začátek je
v 9.00 na Petrově.

Pozvánka na farní výlet
do Broumovských skal a okolí

Missa chrismatis

Tak jako loni i letos pořádáme farní výlet,
nejen s turistickým zaměřením. Navštívíme Broumovské skály, Babiččino údolí,
Ratibořice, pevnost Dobrošov a jiná zajímavá místa tohoto kraje.
Tento výlet je určen pro všechny farníky,
kterým se líbí pobyt v krásné přírodě, rádi
poznávají něco nové, co je obohatí, ale
mají i smysl pro legraci, a tolerance
k druhým jim není cizí.
Loňské zkušenosti s počasím nás překvapily, (ale také utužily - nejsme žádné bábovky ☺). Proto budeme raději tentokrát

- mše svatá se svěcením olejů, při níž
kněží obnovují před otcem biskupem
své kněžské závazky.
Koná se na Zelený čtvrtek 9. 4. v 9.00
v katedrále na Petrově.
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Bilance farnosti na konci roku 2008
Duchovní bilance
bylo uděleno 38 křtů (15 chlapců, 23 děvčat)
první sv. přijímání přijalo 22 dětí
svátost biřmování v katedrále na Petrově přijalo 16 našich farníků
svátost manželství uzavřelo 15 párů (v 10 případech byli oba katolíci, v 5 byla jedna
strana nepokřtěná)
• rozloučili jsme se s 29 spoluobčany (14 pohřbů do země, 15 rozloučení před kremací)
• svátost nemocných při společném udílení 7. 12. přijalo 56 našich nemocných bratrů a
sester
•
•
•
•

Finanční bilance
Počáteční stav

273.378 Kč

Příjmy
sbírky
dary
dotace
za pouť
úrok z b.ú.
celkem

Výdaje
945.650
62.500
8.170
15.500
1.271

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

bohoslužebné
režie
energie
opravy a údržba
odeslané sbírky
dary a charita

1,033.091 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů

-74.335 Kč

Stav k 31. 12. 2008

199.043 Kč

celkem

38.017
270.237
271.078
191.974
213.868
122.252

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1,107.426 Kč

Sbírky v roce 2008
- dosáhly výše 945.650 Kč.
Přehled velkých a účelových sbírek:
- 10.2. Svatopetrský haléř
- 23.3. Velikonoce
- 11.5. Seslání Ducha sv. - na charitu
- 25.5. na misie v Kongo Brassaville
- 29.6. na bohoslovce
- 10.8. poutní slavnost sv.Vavřince
- 12.10. výročí posvěcení kostela
- 19.10. na misie
- 2.11. na misie v Peru
- 25.12. Hod Boží vánoční

21.000 Kč
18.010 Kč
15.200 Kč
29.500 Kč
15.300 Kč
29.610 Kč
16.430 Kč
50.000 Kč
19.300 Kč
35.630 Kč

Z celého srdce vám všem děkujeme za vaši štědrost. Pán Bůh zaplať!
Kamila Schmidtová
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Farní charita

Nová farní rada už má za sebou první
schůze. Do její práce přejeme hodně sil
a pomoc našeho Pána.

Při vánoční sbírce pro malomocné se vybralo 5 293 Kč. Peníze byly odeslány na
adresu LL-Likvidace lepry, Londýnská 44,
Praha 2.
Děkujeme za Vaši účast a přispění.

10. farní ples
Již tradiční akcí naší farnosti se stal farní ples. Jako vždy se uskutečnil v půli
ledna v místní Sokolovně, která se stává
rok od roku luxusnějším prostředím.
Osobně jsem se této akce zúčastnila
poprvé, ale musím říct, že na mě učinila
hluboký dojem. Již při vstupu do foyer
naší Sokolovny, kde nám byly uskladněny kabáty milou obsluhou, jsme byli
oslněni zářivými vzhledy našich farníků.
Z obětavých maminek a sportovců tatínků se staly úplně jiné bytosti, princezny
a princové. Ovšem nikdo z nich nepozbyl svůj smysl pro humor, a tak akce
probíhala v milém domáckém prostředí.
K tomu také do jisté míry přispěla hrající
kapela, která nekladla na tančící páry
příliš vysoké nároky. Člověk si celý večer vystačil se znalostmi polky a valčíku.
Velice příjemné zpestření večera pak
přišlo s vystoupeními Řečkovické Třináctky, jejichž profesionální tance zaujaly a inspirovaly každého z nás. Možná
bychom se je i pokusili napodobit, jenže
hudební výkony kapely nebyly nejvyšší,
takže jsme neměli šanci.
Ve chvílích odpočinku se pak nabízel
zdejší bar, který byl skvěle zásobený a
jehož ceny byly velice příznivé. Dalším
oživením byla samozřejmě tombola. Po
utopencích toužil opravdu každý, a tak
mnozí hosté neváhali koupit klidně dvacet lístků, jen aby zvýšili své šance na
výhru. Zajímavých vystoupení bylo během večera samozřejmě daleko víc a
ještě více snad bylo příjemných zážitků
při tanci a setkání s ostatními.
Ples se dle mého názoru velice vydařil,
za což samozřejmě patří velký dík a
uznání organizátorům.
-tefi-

Marta Ocetková

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku konala již podeváté.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen
především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v
tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech,
kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární
pomoc do zahraničí.
V naší farnosti působilo celkem 11 skupinek skautů a farníků, zvláštní skupinu tvořili dobrovolní hasiči SDH Jehnice a vybíralo se i v kostele.
Dohromady se vybralo celkem 66.807 Kč.
Bohu díky!

Představujeme...
Farní pastorační radu
Loni v říjnu proběhly v naší farnosti volby
nové pastorační rady. Zvolení členové byli
posléze doplněni několika jmenovanými a
konečné složení rady je tedy následující:
o. Jacek Kruczek
J. Caha
R. Čech
Z. Matal
O. Vít
V. Svoboda
H. Kosmáková
J. Plíšková
J. Smejkalová
M. Šmerdová
T. Fialová
-5-

K němu se přidala i zbylá část chlapeckého zastoupení, a tak do ticha spící fary začaly zaznívat ty největší muzikálové hity. Pak jsme si náhle vzpomněli na
otce Jacka, tou dobou již jistě spícího, a
rozhodli se ztišit. Připravili jsme si spacáky a ... začali si hrát na Indiány. Divoši se plížili nebo běhali za doprovodu
bojových pokřiků a kradli spacáky až do
té doby, než je zkrotil otec Jacek nejdříve pomocí mobilního telefonu (neúspěšně) a následně osobní návštěvou
(úspěšně). Pak už byl klid až do rána.
Ráno se ti starší z účastníků (až na výjimky) setkali mezi sedmou a půl osmou
v kuchyni a připravili snídani. V osm následoval budíček a rozcvička za aktivní
účasti asi čtyř starších členů. Pak se
otec Jacek stavil na snídani, která byla
díky jeho zásobám velmi dobrá. Nakonec jsme se snažili trochu pouklízet a
vydali se domů.
-tefi-

Noc na faře
V noci z pátku na sobotu 6. 2. bylo na naší
faře nezvykle rušno. Otec Jacek totiž již
podruhé pořádal přespání ve svém bydlišti, tentokrát pro děti ve věku 12 - ∞. Začátek měl být po mši svaté. Ti, co přišli včas,
doplatili na svou dochvilnost a museli čekat. Během hodiny se počet účastníků
zvýšil z původních tří na osm, a tak mohl
začít program. Dlouhý večer jsme zahájili
hrou Carcassonne.
Následovala velká divadelní soutěž na biblické téma. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, které dostaly za úkol zahrát scénku
podle určité události z Bible a doplnit do ní
vlastní dialog. První tým pod vedením
Bietky dostal za úkol zahrát příchod tří králů do Betléma a vymyslet rozhovor mezi
králi a Svatou Rodinou. Ztvárnění bylo
opravdu brilantní. Ceněny byly především
originální rekvizity, například dary tří králů
v podobě spacáku, Ramy a pomazánkového másla. Diváci byli také oslněni skvělými pěveckými výkony králů a obsazením
rolí, i když Ježíšek (Míša F.) byl poněkud
přerostlý. Ovšem konkurence byla silná.
Úkolem druhého týmu bylo předvést podobenství
o
marnotratném
synu
s domyšleným dialogem při konečném setkání obou bratrů. Zde zazářilo především
komické duo Tom a Žof. Hlavně role majitele vepřů Tomovi sedla jako ulitá. Když se
vesele mazlil se svými chrochtajícími čuníky Žofem, Lidkou a Terkou se slovy ‘miláčkové moji‘, obecenstvo se doslova válelo smíchy. Účelem scének ale kromě pobavení bylo i zamyšlení, které následovalo
pod vedením otce Jacka hned poté, co
utichly poslední záchvaty smíchu.
Pak došlo na další body programu - promítání filmu Letopisy Narnie II. a večeři. Tato
část se poněkud protáhla a tudíž jsme večerní modlitbu byli nuceni provést místo
v kostele přímo na faře. Jelikož už bylo
dost pozdě, vydal se otec Jacek spát
s přáním dobré noci i nám. Popravdě zůstalo jen u přání. Zpočátku sice zábava
trochu vázla, ale pak se Waki chopil kytary
a začal nás obšťastňovat svým zpěvem.

Rodiny na horách
Jak bylo u Hartmana...
...aneb Kara 2009
Mezi oblíbené kratochvíle řečkovického
farního lidu na začátku liturgického mezidobí patří farní ples a společný týden
na lyžích. V předem stanoveném termínu jsme nahlásili šéfovi dovolenou a ti
prozíravější také odhlásili dětem obědy.
Nabalili jsme sebe, děti, lyže, boty, bundy, čepice, rukavice, hry, knížky, mnoho
dalších nezbytností a někteří zoufalci i
učivo do školy.
Vyrazili jsme z Brna po suchých a
prázdných silnicích, úspěšně jsme propluli mlhou za Hradcem Králové a za Jilemnicí jsme vyšplhali do kopce, na
němž na nás čekal teplý oběd a pan
Hartman s nezbytným varováním, totiž
že „bobánci, ve dvě jede vlek “!
Hned druhý den ráno jsme pochopili, že
nejlepší zážitky pobytu budou k mání
docela zadarmo. V době, kdy naši kolegové a spolužáci již dávno pilně zařezá-6-

v Jilemnici. Domů jsme si odváželi mnoho nových zážitků, a v duši vděčnost
Bohu i všem, kteří nám tento pobyt
umožnili.
-šmer-

vali, jsme mohli slastně otevřít první oko a
přímo z postele pozorovat, jak za protější
strání nad Beneckem vychází slunce.
Pak stačilo otevřít druhé oko a sejít o patro
níž, kde na nás čekala hotová (chápete,
maminky? Hotová!!!) snídaně, a pan
Hartman s nezbytným „bobánci…“ Toto
varování se opakovalo pravidelně po každé snídani a obědě, ale my bobánci
z města, neuvyklí pravidelnému pohybu,
jsme si se vzrůstající únavou posunovali
každý den začátek směny na stále pozdější dobu.
Velcí i malí, šusem i v ladných obloučcích,
pokročilí i naprostí začátečníčci přivázaní
na laně k instruktorovi, lyžaři i snowboardisté, všichni jsme využívali blahodárně
snížené třecí síly pevného skupenství vody na nakloněné rovině zvané kopec,
v kombinaci s tažnou silou červených i zelených kotoučků páně Hartmanovic vleku,
které nás navzdory gravitaci unášely vstříc
výšinám a další lyžovačce.
Podle věku, schopností i kondice jsme vytvářeli volné koalice sjezdové (s podmnožinami místní, aldrovskou a rokytnickou), běžkové, procházkové i opalovací.
Večer se tato skupenství plynule měnila
v bratrstva karbanická, kulečníková, aktivitní a jinak pohodová.
Pátek byl už tradičně dnem velkého závodu ve slalomu v mnoha kategoriích. Vyhlášení vítězů odhalilo to, co jsme už dávno věděli, totiž, že všichni byli báječní, dokonalí, nejlepší a zaslouží si potlesk, tatranku a gumového hada.
Poslední večer byl nečekaně obohacen
divadlem jednoho herce v podání pana
Hartmana, který nás původně chtěl zahnat
na kutě, ale povzbuzen našimi dotazy nám
věrně předváděl historky z chodu chalupy
a rázovité krkonošské postavičky.
Sobotní ráno nás přivítalo sněžením. To je
objednáno pro nové rekreanty, vysvětlila
nám paní Eliška. Sbalili jsme svoje saky a
někteří i paky, naložili jsme protestující děti, které by mnohem radši zůstaly na horách, než se vracely do školy, a jeli jsme
pozdravit ledového Krakonoše na náměstí

Ranní popeleční zamyšlení
Rozednívá se. Spěchám do kostela na
ranní mši svatou. Nestává se často, aby
v našem kostele byla ve středu mše ráno, ale dnes je středa popeleční. Trasa
obvyklá, chodím tudy dlouho a žádné
překvapení nečekám. A přece...na konci
dlouhé ulice bliká oranžové světlo, typický odér. Popeláři na popeleční středu, to je dobré, říkám si v duchu. Nesnaží se mi tím někdo něco naznačit?
Naše hříchy jsou takové „popelnice“ a
někdy také dost zapáchají. Kupíme si je
před vchodem do svého srdce a myslíme, že zmizí jen tak, samy od sebe, jako odpad z našich popelnic před domem. Ale takhle to přece nefunguje. Ty
chlapíky na stupátku si přece musíme
objednat a zaplatit.
Úklid našeho srdce nemusíme platit my.
Za něj zaplatil někdo jiný a cena byla
velmi vysoká. Jen musíme pochopit, že
sami s tou páchnoucí hromadou mnoho
nesvedeme, a pozvat tu správnou „úklidovou firmu“.
-bove-

Síla modlitby
Myslím, že motorem života starších lidí - důchodců, kteří žijí sami, je pes. Nikdo
nás nevítá radostněji a nemá víc rád,
než náš psí kamarád, který nemá nikoho na světě, než svého pána.
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Tento příběh mi vyprávěla na procházce
se psem paní Věra, která bydlí v sousedním panelovém domě na Horáckém
náměstí.
Paní Věra našla u popelnic sošku Panny
Marie. Odnesla ji domů, umyla a postavila
na nábytek. Za čas potkala svou kamarádku, paní Evu, která se jí svěřila se
svým trápením. Syn paní Evy ležel
v Bohunicích s nemocnými játry. Jeho stav
byl vážný. Lékaři doporučili paní Evě, aby
přišla za synem až za týden, aby měl pacient v těžkém stavu klid. Paní Eva byla
zdrcena, jako každá máma, která se brzy
může dívat na hrob svého dítěte.
Paní Věra dala paní Evě nalezenou sošku
Panny Marie a ta se k naší Orodovnici
denně vroucně modlila a prosila o synovo
uzdravení. Za týden, o návštěvě
v nemocnici, oznámil lékař paní Evě radostnou zprávu. Synův stav se zázračně
zlepšil, jeho kůže měla téměř normální
barvu. Syn paní Evy je již zdráv a zase
chodí do zaměstnání.
A my jsme s paní Věrou probíraly to, proč
právě ona našla sošku Matky Boží, aby ji
mohla dát matce nemocného syna, aby se
ten mohl uzdravit.
Byla jsem dojata a touto cestou jsem se
chtěla i s Vámi podělit o tento příběh, který
podle mého názoru dává svědectví o síle
modlitby k Panně Marii a o Cestách Božích.
Marta Boháčková

vzniká lidský život, zdá se, že nejpřesněji na ni mohou odpovědět právě biologové: život vzniká od početí. My křesťané se proto spojujeme v modlitbě za
právo nenarozených dětí. Modleme se
však také za to, abychom byli nerozhodným, zkoušeným a někdy i nepoučeným ženám vždy nablízku. Budoucí
matce musíme stát po boku, aby nalezla
dost odvahy a důvěry, aby se její svědomí nezatěžovalo a nebyl narušen
rozhodující vztah úcty člověka před člověkem. Moc zlých pochází ze zaslepenosti, lenosti a zbabělosti dobrých...
Dnešní moderní Evropa nestaví na židovsko-křesťanských základech! Chybí
unikátnost rodiny, hrozí nerespektování
křesťanských hodnot ze strany státu.
Nikoli muslimové, nýbrž vlažní a lhostejní křesťané ohrožují Evropu. Přenechali
moc liberálům a ateistům. Ti pak naplánovali a spustili proces umírání Evropy
na blahobyt. Liberálně-ateistická politika
rozbila rodinu, neumožňuje matkám zůstávat u dětí, a dokonce je přesvědčuje,
že právě v tom spočívá jejich svoboda.

Vlídné povzbuzení
Žít z lásky znamená plout bez přestání,
do srdcí vlévat pokoj, radost, smích;

Den modliteb
za úctu k počatému životu
a za nenarozené děti

můj Pane, útrpnost mě popohání,
vidím tě v duších, v sestrách, v bližních svých.

Na 25. 3. na slavnost Zvěstování Páně je
určen den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Naše modlitby
pomáhají žijícím i zemřelým skrze přímluvu Ježíše Krista. Modlitba je veliký a účinný dar, který jsme dostali. Člověk je nejzranitelnější na samém počátku a na konci
svého žití. Biologická podstata člověka je
nepochybná a zúží-li se otázka na to, kdy

Cit k bližním, to je hvězda má jediná;
mou přímou plavbu vede její svit.
Na lodní plachtě deviza je psaná;
JEN Z LÁSKY ŽÍT.
Terezie z Lisieux
S pomocí Boží připravila J. Suchánková
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rod obdržel zaslíbení a tato zaslíbení se
uskutečnila osobou Kristovou, a splní se
dokonale, až Izrael uvěří ve svého Spasitele. Zatvrzelost Židů se stala příčinou
spasení pohanů. Kdyby se byl Izrael obrátil najednou, nepracovali by apoštolové k tomu, aby zachránili pohany.
"Lásku mějte nelíčenou, nenávidíce zlého a přidržujíce se toho, co jest dobré. V
příčině lásky bratrské vespolek se milujte srdečně... Dobrořečte těm, kteří vás
pronásledují... Radujte se s radujícími,
plačte s plačícími. Buďte stejného smýšlení k sobě vespolek, nemyslíce vysoko,
nýbrž sklánějíce se k nízkým."
"Lační-li nepřítel tvůj nakrm jej, žízní-li
dej mu pít", neboť to čině, "uhlí řeřavé
shrneš na hlavu jeho" (citát z přísl.
25/21-22). Pavel nechce říct, že proto
máme činit dobro nepřátelům Božím,
abychom je v očích Božích učinili více
trestuhodnými a zvětšili jejich vinu, ale
že je nutno přemáhat zlo dobrem a obměkčit nepřátele palčivým pro ně poznáním, že by se (oni) příliš provinili,
kdyby vzdorovali naší dobrotě.
Šavel pronásledoval křesťany a byl oslepen Bohem před Damaškem. Viděl Ježíše Krista, jak ho viděli apoštolové po
vzkříšení, to je se skvějícími se ranami,
s tváří člověka prozářeného pociťovanou přítomností Božské bytosti.
Když se Pavel opovažuje nazývat se
apoštolem, děje se tak proto, že se jeho
zraku ukázal Ježíš ve svém lidském těle, když řekl: "Šavle, Šavle, proč mě
pronásleduješ?" Zjevení trvalo jen několik okamžiků, ale tento zázrak byl a je
významnější událostí než stvoření nějakého světa. Vyjímaje vtělení a vzkříšení
Kristovo, nepřihodilo se nic většího v dějinách lidstva. Důkazem pro Pavlovo
svědectví je, že jeho víra změnila svět.
Změnila jej jen částečně.
Ježíš předpověděl, že moci smrti jeho
Církev nikdy nepřemohou, ale neřekl, že
před Jeho návratem jeho Církev nad
nimi zvítězí. Přijdou hodiny, jak nám
Pán oznamuje, kdy se od víry přemnozí

Svatý Pavel
hlasatel naděje
V červnu 2009 končí rok sv. apoštola Pavla. Rozhodla jsem se podělit s vámi o
vzpomínku na něj. Vybrala jsem ji z knihy
"Svatý Pavel", kterou dostal můj manžel
od svého kmotra při našem biřmování v
roce 1970 v katedrále sv. Petra a Pavla v
Brně.
Učení, které bylo zpečetěno mučednickou
smrtí apoštola Pavla tkví v tom, "že je nutno se oddělit od sebe sama a zemřít s
Kristem, abychom mohli žít v něm". Pavlova rozhodná příkrost zlomila (kde to bylo
třeba) okovy starého zákona. Jeho nezdolná víra strhla nerozhodné, udržela v
jednotě kolísající, když byli uvedeni ve
zmatek nesvorností. Jeho slabosti mu pomohly k tomu, že trval stále v pokoře, mluvil o hříchu jako člověk, který zakusil na
svém vlastním těle těžký boj proti němu.
Národy by se znovu potřebovaly učit u sv.
Pavla prvým zásadám spásy. Vysvětlil by
jim, že trestem za hřích je smrt. Dále by
jim vysvětlil, jaká je to nemoc, na kterou
umírají. Morálka, obsažená v jeho theologii, by jim ukázala metodu jedině možného
uzdravení, když říká lidem: "Živi jste pro
Boha, v Kristu Ježíši, Pánu našem". Učí lid
vší síle, radosti a dokonalosti. Pavel zdobí
lásku diadémem nesmrtelnosti, jakoby v ní
viděl Matku Kristovu. Láska je základem
všeho. Ona jediná sjednocuje svět v Bohu.
Křesťanství není přeludem, který vznikl ze
židovského učení o Bohu nebo z řeckých
mysterií. Křesťanství spočívá na skutečnostech, bez kterých by už nebylo nic.
Nebo spíš, jak Pavel správně vystihl, veškerá víra v jeho pravdu závisí na jediné
skutečnosti: Vzkříšení z mrtvých, trvání
Ježíšova života, jeho účinná přítomnost v
mystickém těle jeho Církve, jeho přítomnost v každé jemu věrné duši, která se
projevuje dary, které této duši uděluje skutečná, úplná a věčná pravda.
Pavel nezavrhuje Židy. Vyzývá pohany,
aby byli před nimi pokorní. Výroky Boží byly svěřeny vyvolenému národu. Tento ná-9-

křesťané odvrátí a budou se ptát, jakým
způsobem může Pán ještě zvítězit. Tu si
přečtou opět epištolu k Římanům. Potom
lépe pochopí, že zaslíbení věrnosti neplatilo pouze Abrahamovi, ale jim i nám.
Pavel bude hlasatelem věčné naděje. Až
do konce věků, dobrý vojín Kristův ve dne
i v noci. Posílí veselí v srdcích statečných,
shromáždí raněné a ochablé pro boj, v
němž porážka je nemožná. Ale tento hlasatel boje bude mluvit slova pokory a andělské něhy. Bude pět o království lásky a
o míru bez konce.

Citát:
„Moje maminka stále něco hledá a často
zapomene i na to, co hledá. Taťka se na
ni vždy usměje a hledá to s ní. Někdy ji
také nosí v náručí, to když už nemůže
chodit, a když už nemůže vstát, nosí jí
čaje do postele. Maminka se na něho za
to usmívá a tak pěkně se na něho dívá.
Myslím si, že to je láska i s roztroušenou
sklerózou.“ (Anička, 8 let.)

Emil Baumann - SVATÝ PAVEL

Výňatek připravila Jana Suchánková

Benefiční koncert
Roztroušená skleróza je neurologické autoimunitní onemocnění, které bývá nejčastěji diagnostikováno ve věku 18–35 let.
Postihuje často pohybový aparát, zrak,
časté jsou potíže urologické, poruchy koordinační. V ČR je asi 14 tisíc pacientů a
jejich počet stále roste. Veřejnost není o
nemoci stále dobře informována. Často
bývá zaměňována s jinou všeobecně
známou tzv. stařeckou sklerózou.
V pátek 6. března 2009 v 18.00 hod. v
Konventu Milosrdných bratří v Brně vystoupí Eva Henychová, Divadlo Járy Pokojského, Minach, Vrbík family a další hosté. "Benefiční koncert pro rodiny i s roztroušenou sklerózou" pro Vás připravilo
Národní centrum pro rodinu a Roska Brno
ve spolupráci s Asociací center pro rodinu.
Akci bude již tradičně moderovat půvabná
moderátorka ČT1 Brno Nora Janečková.
Vaše děti pobaví zdravotní klaun Jarek
Vašut. Na koncertě si můžete zakoupit
knihu 17 příběhů pacientů s RS, „Jak mi
ereska změnila život“, prohlédnout si fotografie paraguayjských indiánů z vesničky
esperanza a dozvědět se o činnosti občanského sdružení Checomacoco. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zdarma, výtěžek z koncertu půjde na rehabilitační
programy pro pacienty s RS a na programy a rozšíření rodičovských kompetencí.
Více na www.rodiny.cz.

Rožeň v novém
Náš farní časopis tímto číslem vstoupil
již do svého 12. ročníku. Za tu dobu
jsme si v něm přečetli tisíce informací a
článků a věříme, že každý si zde najde
to svoje. Aby tomu tak mohlo být, o to
se celou dobu obětavě starali zejména
manželé Škovierovi a Štaudovi. Za to
obrovské množství obětavé práce jim
patří velký a srdečný dík nás všech!
Počínaje tímto číslem ujal se „výroby“
Rožně nový realizační tým. Budeme se
snažit, abyste v Rožni i nadále nalézali
nejen všechny informace, na něž jste
zvyklí z minulých čísel, ale i něco nového. Co to bude, sami ještě nevíme ☺.
Zároveň prosíme o shovívavost při čtení
našeho nezkušeného počinu, ale především o modlitbu, protože bez Boží pomoci to prostě nejde.
Rádi uvítáme vaše příspěvky v podobě
reportáží, postřehů, pozvánek i zamyšlení.
Předat je můžete buď osobně otci
Jackovi nebo elektronicky na adresu
kjack1@o2.pl nebo m.fiala@volny.cz
Rožeň najdete také na internetových
stránkách naší farnosti na adrese:
http://farnost.katolik.cz/reckovice/rozen.htm
Vaše redakce
- 10 -

Stránka pro děti
Za devatero horami a devatero řekami žili svého času dva muži. Oba zdědili po rodičích
kousek pole. Vlastně to byly dva dlouhé záhony. Každý vlastnil jeden. Ti muži byli poctiví a každý z nich si říkal: „Když mi rodiče odkázali takový krásný kus země, nemohu ho
nechat zpustnout.“ Oba dva se tedy o ten svůj záhon starali. Každý však trochu jinak.
První muž si řekl: „Můj záhon musí být čistý. Nesnesu žádný plevel.“ A tak začal svůj
záhon čistit. Poctivě odstraňoval každou nežádoucí rostlinku. Záhon byl však dlouhý, a
tak, když došel na konec a obrátil se, zjistil, že je třeba se pustit do odstraňování plevele
znovu. Vrátil se tedy na začátek a opět čistil.
Druhý muž se choval stejně tak.
Jednoho dne přišel k těm dvěma mužům prodavač růží. Měl mnoho rozmanitých sazenic a nabízel je k prodeji.
První muž je odmítl se slovy: „Rád bych koupil a zasadil na svůj záhon růže, ale ten ještě není dostatečně čistý. Musím ho nejprve vyčistit.“ Šel a pokračoval v čištění.
Druhý muž sazenice koupil. Nasázel růže i přesto, že si byl vědom, že jeho záhon není
dokonale čistý.
A tak oba muži měli své záhony. První ho měl téměř dokonale čistý, avšak prázdný.
Druhý ho neměl tak čistý. Měl ho však plný růží. A ty, když začaly kvést, zakryly všechen drobný plevel, který tam zůstal.
Až budete děti v postní době usilovat o obrácení, usilujte o pěstování růží!

Utrpení Ježíše Krista - doplňovačka
1

2

3

4

5

6

7

1 - Nádoba při proměňování
2 - Velký tok
3 - Jméno proroka
4 - Eva byla první ...
5 - Zařízení v čele kostela
6 - Opojný nápoj

8

9

10

11

12

7 - Jméno matky Panny Marie
8 - Bratr sv. Metoděje
9 - Velikonoční chvalozpěv
10- Symbol Krista-světla světa
11- Nevěřící apoštol
12- Manželka Zachariáše

Až do konce března můžeš tajenku napsat na lístek papíru, připsat své jméno a příjmení a lístek vhodit do schránky u dětské nástěnky pod kůrem. Na první dětské mši svaté
v době velikonoční budou vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěknou knížku.
Tak rychle, tužku do ruky a s chutí do luštění!
Přeji vám, děti, pěkné prožití postní doby a těším se, že se budeme setkávat při
křížových cestách v našem kostele.
L. F.
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Pořad bohoslužeb do Velikonoc
1.3. Ne

1. postní

7.15
8.30
10.00
18.00

První pátek
2. postní

18.00
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
7.00
18.00
7.00
7.15
8.30
10.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
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
18.00
18.00
21.00
7.15
8.30
10.00
7.15
9.00
18.00
7.00
18.00

4.3. St
6.3. Pá
8.3. Ne
9.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
15.3.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

16.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

23.3. Po
25.3. St

3. postní

Slavnost sv. Josefa

4. postní

Slavnost
Zvěstování Páně

26.3.
27.3.
28.3.
29.3.

Čt
Pá
So
Ne

5. postní

30.3.
1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

Květná neděle

6.4.
7.4.
8.4.
9.4.
11.4.
12.4.

Po
Út
St
Čt
So
Ne

13.4. Po
15.4. St
16.4. Čt
17.4. Pá

Zelený čtvrtek
Bílá sobota
Hod Boží
Velikonoční
Pondělí
velikonoční

Za † Josefa a Josefu Bartlovy a živou rodinu
Za živou a † rodinu Dědáčkovu a Kropáčkovu
Za farní společenství
Za † manžele Králíkovy a Zavřelovy
Za † manžela a švagra a zdraví živé rodiny
Za živou a † rodinu Lamplotovu a Votavovu
Za † Josefa Kazdu a živou a † rodinu
Za farní společenství
Za Čestmíra Kováře a dvoje rodiče
Za † Emila Konopáska a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
Za † Jaroslava Potůčka, jeho rodiče, rodinu Halouskovu a Novotných
Za nemocné
Za † tatínka a za osvobození od zlého pro živou rodinu
Za † Marii Kovářovou, † Eduarda Böhma a živou rodinu
Za živou rodinu Škapovu a † rodiče
Za živou a † rodinu Novotnou a Kincovu
Za farní společenství
Za živou a † rodinu a duše v očistci
Za živou a † rodinu Matalovu a Kadlecovu
Za živou a † rodinu Krejčiříkovu, Koneckou, Medkovu a Vidlařovu
Za skauty
Na poděkování za † a živou rodinu Manďákovou a Andrlíkovou
Za vnučku Ivonku a celou rodinu
Za živou a † rodinu a Boží pomoc a ochranu
Za farní společenství
Za zemřelé a živé rodiny Veselou a Juříkovu
Za nenarozené děti
Na úmysl dárce
Za živou a † rodinu
Za dar zdraví a dary Ducha sv.
Za zemřelé
Za farní společenství
Za † Filomenu Mužíkovou, manžela a živou rodinu
Za † Marii a Josefa Hrozkovy a jejich rodiče a živou rodinu
Za živé a † členy živého růžence
Za † Jiřího Voříška a živou rodinu
Za nová kněžská a řeholní povolání v naší farnosti
Za † bratra, rodiče a živou rodinu
Na vlastní úmysl
Za farní společenství
Za † dceru, bratra, rodiče a dar víry pro živou rodinu
Za † rodiče, zetě Vladimíra a živou rodinu Bedřichovu a Jakoubkovu
Za snachu Dagmar Matalovu a Gertrudu Cziepovou
Na vlastní úmysl
Na poděkování za záchranu syna Jana
Na poděkování za všechny kněze, kteří sloužili a slouží naší farnosti
Za živou a † rodinu Prchalovu
Za † rodinu Řezníčkovu a Mikulčákovu a živou rodinu Sedmihradských
Za farní společenství
Za Boží ochranu pro vnučku a celou rodinu
Za † maminku a sestru
Za † manžela a živou rodinu
Na úmysly dárců
Za † manžela a tatínka a živou rodinu
Za skauty

Příspěvky do velikonočního čísla Rožně zasílejte do 28. 3. 2009 !!!
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