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Příprava
K mým oblíbeným tématům kritiky v předsvátečním období patří samozřejmě hypermarkety a nákupní horečka. Kamkoliv člověk přijde, odevšad na
něj nejrůznější zboží volá: „Kup si mě! Jsem to nejlepší, jen já tě o Vánocích
udělám šťastným!“ Ale můžeme každý rok jen kritizovat a pohoršovat se?
To už je přece nuda. Křesťan nemá jen kritizovat.
Advent, do kterého vstupujeme, je časem svědectví a evangelizace. Měli
bychom se učit od naší Matky Panny Marie očekávání, v tichu, při modlitbě,
při rorátním bdění a rozjímání o Božím Slově. Ježíš nepřichází jako
showman, neohlašuje svůj příchod na billboardech jako celebrity svá vystoupení, ale přichází v noci jako nevinné a ubohé děťátko. Takový mám být
i já. Věřící, který nevnucuje Boha nikomu násilím, který nedělá z Vánoc
show, ale jen prožívá radost ze setkání s Bohem - Člověkem.
Co je to advent nás krásně učí maminky, které očekávají miminko.V době
těhotenství si odříkají spoustu věcí, dávají si pozor na své zdraví a především se těší na setkání s děťátkem. Těší se na ten okamžik, kdy sestra uloží nový život do náručí maminky, která jej nosila pod srdcem celých devět
měsíců...(maminky, to musí být krásný pocit!). I když je s očekáváním spojena obava, strach a bolest, radost ze setkání to všechno převáží.
Tak moji milí! Advent by měl být časem odříkání. Nejen dětem, ale i dospělým dělá problém odříct si sladkosti nebo vstávat na roráty, viďte? Dělám to
pro svůj duchovní růst? Dávám si pozor na zdraví své duše? Nacházím čas
na čtení Písma - průvodce adventem? Také mě to něco bude stát, objeví se
obavy a strach z odevzdání své vůle i života Bohu. Ale nakonec, v den Božího Narození, mohu prožít tu stejnou radost, kterou prožijí maminky při setkání s dítětem. V mém srdci se narodil Ježíš! Pán mého života! Můj průvodce! Jak radostný a šťastný je člověk, který umí prožívat Vánoce.
Moje milé ovečky, přeji Vám pěknou přípravu.
Váš P. Jacek

Adventní koncert duchovní hudby

Život ve farnosti

se bude konat 14. 12. v 18.00 v kostele.

6. 12. Svátek sv. Mikuláše
mše sv. v 18.00 hod.
mikulášská nadílka pro děti

Betlémské světlo
Také letos přivezou skauti
před Vánocemi všem lidem
dobré vůle plamínek pokoje a
míru - Betlémské světlo. Do
Brna, jako prvního místa České republiky, ho brněnští skauti přivezou z Vídně v
sobotu 11. 12. 2010.
Do rukou brněnského biskupa Vojtěcha
Cikrleho bude Betlémské světlo předáno
v obětním průvodu při mši v neděli 12.
prosince v 9.00 hodin v katedrále sv.
Petra a Pavla.
Do naší farnosti bude přineseno na
skautskou mši svatou v pátek 17. prosince v 18 hod.
Do svých domovů si světlo můžete přinést na Štědrý den od 10 do 11 hodin
z kostela a obvyklých míst v Ivanovicích, Medlánkách, Mokré Hoře, Jehnicích a na Ořešíně.
Po celý Štědrý den bude také Betlémské světlo svítit u hlavního kříže na hřbitově.

8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
mše sv. v 6.30 a 18.00 hod.
Roráty
Roráty jsou adventní mariánské mše, jejichž
původ nalézáme v době prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Právě na jeho
přání byly pravidelně slouženy ranní mariánské
mše s úvodní antifonou Rorate coeli (Rosu dejte, nebesa shůry), od níž odvozují Roráty svůj
název. Tato mše byla vždy sloužena před rozbřeskem, jako symbolická hodina tmy, kdy čekáme a prosíme o světlo - příchod Krista.

V naší farnosti budou roráty vždy v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu v 6.30 hod. Poslední
roráty budou 23. 12. (čtvrtek).

Vánoce v našem kostele
24.12. Štědrý den, Vigilie Narození Páně

Mše svatá za nemocné

dětská mše sv. v 16.00 hod.
slavnostní mše sv. ve 22.00 hod.

- 8. prosince

25.12. Slavnost Narození Páně

Mše svatá za zemřelé

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod.

- 22. prosince

26.12. Svátek Svaté rodiny, sv. Štěpána

Mše svatá na úmysly dárců

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod.

- 15. prosince

31.12. Sv. Silvestra I.

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

děkovná mše sv. v 17.00,
od 23 hod. adorace a společný
vstup do roku 2011

Předvánoční svátost smíření
16.12. od 16.00 do 19.00 bude k dispozici
více zpovědníků, v ostatní dny přede mší
svatou zpovídá o. Jacek.

Prohlídka Betléma v kostele bude
možná na Boží hod a svátek sv. Štěpána v odpoledních hodinách.
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Radio Proglas slaví 15. výročí

V naší farnosti probíhá

Ve středu 8. prosince 2010 uplyne patnáct let od zahájení
vysílání křesťanské
rozhlasové stanice
Radio Proglas.
Pracovníci tohoho vyhledávaného média v čele s ředitelem Mons. Martinem
Holíkem poděkují za obdarování a sdílení radosti ze společného díla při bohoslužbě v brněnské katedrále s průvodem
světla – viz předchozí článek.
Bohoslužbu bude v přímém přenosu
uvádět televizní stanice Noe.

Snídaně na faře
- každý druhý čtvrtek po mši sv.

Katecheze pro dospělé
- každý třetí pátek po mši sv. na faře

Misijní klubko dětí
- termíny setkání jsou zveřejňovány na
nástěnce pod kůrem a v ohláškách.

Diecézní akce
Dobročinný koncert
Dne 5. prosince v 18.00 hodin se uskuteční koncert skupiny Svítání v Kapitulní síni
konventu minoritů, Minoritská 1 v Brně.
Pro Diecézní charitu Brno koncertuje skupina na podporu školní docházky sirotků a
chudých dětí v Zimbabwe.

Adventní duchovní obnova
v Brně-Lesné
V sobotu 11. 12. 2010 se koná v Duchovním centru v Brně-Lesné adventní
duchovní obnova, kterou povede R.D.
Mgr. Marcel Javora, farář z Vysočan u
Blanska.

Průvod světla 2010
Průvod světla vyjde ve středu 8. 12. v
17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně.
Průvod se svícemi, lampiony a loučemi,
konaný u příležitosti slavnosti Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu,
předchází slavnostní bohoslužbě, kterou
bude slavit brněnský biskup Vojtěch.
Průvod světla má symbolicky připomenout
Pannu Marii jako první světlo, které se
rozzářilo před příchodem Ježíše Krista.
Tradici založil v Jubilejním roce 2000 brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Dle www.biskupstvi.cz

Poděkování
Vážené sestry a bratři, milí farníci,
dovolte nám, abychom vám vyjádřili srdečný dík nejenom za hlasy pro naše
kandidáty v nedávných komunálních
volbách, ale také za veškerou podporu,
které se nám od vás dostávalo v průběhu celého předvolebního období. Vaše
podpora je pro nás velkým povzbuzením
pro další práci nejenom ve prospěch
naší městské části, ale i farnosti. Chceme svým jednáním důstojně obstát jak
před vámi, tak i před naším Pánem. S
vašimi problémy při komunikaci s radnicí
jsou připraveni pomoci zastupitelé za
KDU-ČSL Josef Bořecký, Jiří Prchal,
RNDr. Ivan Koláčný a MUDr. Eva Fajkusová.
J. Prchal
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dvěma novogotickým věžím, tvořícím
dnes z katedrály dominantu Brna.
13. 5. 1904 byl papežem Piem X. jmenován arcibiskupem olomouckým a 27.
listopadu 1911 kardinálem.
Zemřel 25. listopadu 1915 v Olomouci a
byl pochován v tamní katedrále.
Pro nás, řečkovické farníky, je biskup
František navíc významný tím, že před
110 lety vysvětil náš farní kostel, o čemž
svědčí i pamětní deska na zadní straně
hlavního oltáře.
brněnské biskupství + redakce

Před 95 lety zemřel osmý
brněnský biskup František
Saleský Bauer
Dne 25. listopadu 2010
uplynulo 95 let
od smrti v pořadí osmého
brněnského
diecézního biskupa, kardinála
ThDr. Františka
Saleského
Bauera, který
stál v čele brněnské diecéze v letech 1882-1904.
První brněnský biskup českého původu se
narodil 26. ledna 1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Po studiích v Olomouci
byl v roce 1863 vysvěcen na kněze a po
ročním působení v duchovní správě vyučoval na bohoslovecké fakultě v Olomouci,
kde r. 1869 promoval a následujícího roku
se stal děkanem fakulty. Po třech letech
byl povolán k výuce Nového zákona na
pražské fakultě a r. 1880 se stal rektorem
pražského semináře.
Po jmenování a papežském potvrzení
Lvem XIII. byl 15. srpna 1882 v Olomouci
konsekrován na biskupa. Prvním úkolem,
kterého se jako brněnský biskup ujal, bylo
poznání diecéze v níž nikdy předtím nepůsobil - všechny farnosti diecéze dvakrát
zvizitoval. Během své služby posvětil 39
nových kostelů, svátost biřmování udělil
365.000 biřmovanců a vysvětil 538 kněží
brněnské diecéze. Byl spoluzakladatelem
diecézní Kongregace Milosrdných sester
sv. Františka, které usadil v Sirotčí (dnes
Grohově) ulici v Brně. Roku 1894 svolal do
Brna první sjezd českých katolíků a roku
1903 druhý. Téhož roku posvětil novou
budovu alumnátu na Antonínské ulici. Na
jeho náklad byla zbudována domácí kaple
v biskupské rezidenci a z jeho rozhodnutí
byla zahájena obnova katedrály sv. Petra
a Pavla, když nechal položit základy k

Připomenutí
Jako každý rok, tak i letos, na svátek
Svaté Rodiny, se rodiny naší farnosti
postarají o výzdobu oltáře Sv. rodiny. Je
to tradice už mnoho let. A protože je
v naší farnosti spousta nových mladých
rodin, které pravděpodobně netuší, že
se k nám mohou připojit, dovolte mi,
abych připomněla historii sbírky.
Jak vím od maminky mého manžela,
první kdo se staral o kytici na oltář Sv.
Rodiny, byla už před mnoha lety paní
Kosmáková, maminka Helenky, která se
tak obětavě stará o květinovou výzdobu
našeho kostela. Po ní převzala tuto „starost“ maminka mého manžela paní
Součková, která asi před šesti lety předala štafetu mně. A proto vždy
v adventní době přijímám příspěvky na
kytici, kterou ozdobíme oltář Svaté Rodiny. Stačí malý příspěvek a pokud se
nám podaří vybrat částka větší, je samozřejmé, že zůstane v kostele.
Každý jistě najde něco, za co může takto symbolicky Svaté Rodině poděkovat.
Milada Součková
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se zpěvy. Večerní mše i adorace se zúčastnilo odhadem asi 2000 věřících
z různých národů.
Ve středu po ranní mši sv. byl na programu výstup na kopec zvaný Pobrdo,
místo prvního zjevení Panny Marie šesti
dětem. Dnes tam stojí bílá mramorová
socha P. Marie, která je darem poutníků, a nad ní kříž.
Další den byla na programu beseda
s vizionářkou Ivankou, jednou ze šesti
medžugorských vizionářů, která podala
svědectví o svých setkáních s P. Marií.
Potom byla další beseda, tentokrát
s medžugorským kaplanem, otcem Dankem Perutinou. Obě setkání byla tlumočena do slovenštiny.
V pátek nás po ranní mši čekal výstup
na horu Križevac. Cestu nám zpříjemňovala modlitba křížové cesty. Musím
se přiznat, že zhruba od 10. zastavení
jsem toho začínal mít „plné zuby“, ale
vracet se zpět, když už jsem byl tak daleko, to jsem přece jen zamítl. Řekl jsem
si, že když dojdou ti lidé, kteří stoupali
bosí, tak musím přece i já ve
svých pohodlných prestižkách dojít také.
A opravdu se mi dostalo té milosti vystoupit až na vrchol kopce, kde stojí velký bílý kříž, v němž je uložena i tříska
z Kristova kříže. Tam jsme zazpívali naši státní hymnu, pokochali se nádhernými pohledy do okolí a nastoupili zpáteční cestu. Cesta dolů však nebyla, co
do náročnosti, o nic lepší. Moc jsem si
tedy nepomohl, ale díky Bohu vše dopadlo dobře, zvládl jsem to.
V sobotu jsme ještě zajeli do Mostaru,
který je vzdálen pouze 25 km od Medžugorje, a tak by určitě byla škoda jej nevidět. Pak už jsme cestovali zpátky domů. Poděkovali jsme P. Marii za ochranu a pomoc. Já osobně jsem byl spokojen a mohu každému doporučit alespoň
jedenkrát tuto pouť vykonat a zažít tu
skvělou atmosféru, která zde panuje.
R.Č.

Po 12 letech v Medžugorii
Nejprve jsem nechtěl jet. Když jsem se
nakonec, na přání Boženky, rozhodl, že
pojedu, byl jsem hlavně zvědav, jak se toto místo od mé minulé pouti před dvanácti
lety změnilo.
Z Řečkovic nás cestovalo pět. Vyjeli jsme
13. září v poledne přes Mikulov a Vídeň do
Slovinska. Večer, těsně před 19. hodinou,
jsme dojeli do Mariboru, kde je postavený
krásný nový kostel, na jehož výzdobě se
podílel také akademický sochař Otmar
Oliva z Velehradu. Dorazili jsme právě
včas, abychom stihli večerní mši svatou tedy po pravdě řečeno, místní pan farář na
nás musel ještě pár minut počkat. Duchovně posilněni jsme se už nocí vydali na
další dlouhou cestu, abychom brzy ráno
zastavili ve Splitu. Prohlídka přístavu, kam
právě připlouvaly dva trajekty, byla pro nás
suchozemce zajímavou podívanou. Pokračovali jsme kolem pobřeží na Makarskou riviéru, kde se nám dostalo po probdělé noci v autobusu osvěžující koupele.
Následovala krátká mariánská pobožnost
přímo nad Makarskou v jeskyňce, která se
velmi podobá té lurdské, a také se jí říká
Chorvatské Lurdy. Naše cesta pak pokračovala ostrým stoupáním směr Medžugorje. Ještě nepříjemné, asi hodinové, zdržení na hranicích Bosny a pak už se před
námi objevil známý velký kříž na kopci Križevac. To byla jasná známka, že se blížíme k cíli.
Ten byl pro mě téměř k nepoznání - místo
malé vesničky s pár domky a vinohrady je
tam dnes malé město s hotely a restauracemi. Po příjezdu do Medžugorje jsme se
ubytovali a pak už nás čekal večerní program. Každý den ráno byla česká mše
svatá. Ta čtvrteční byla sloužena na úmysly poutníků, které jsme mohli vložit do
obálky. Všechny úmysly pak byly v balíčku
položeny na oltář. Samozřejmě jsme nezapomněli napsat do balíčku i naši řečkovickou farnost s otcem Jackem. Večer pak
vždy po modlitbě dvou růženců následovala mezinárodní mše venku, na prostranství
za kostelem. Po mši následovala adorace
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Adopce na dálku

11. FARNÍ PLES
se bude konat
v sobotu 15. ledna 2011
v řečkovické sokolovně.
Začátek v 19.30 hod.
K tanci i poslechu bude hrát skupina
Duo Carmen.
Předprodej vstupenek proběhne
2. a 9. ledna po bohoslužbách.
Cena vstupenky je 120 Kč.
Lze si objednat i večeři za 80 Kč.
Dary do tomboly můžete od ledna nosit
do sakristie nebo na faru.
Výtěžek tomboly bude věnován na charitativní účely.

Projekt adopce na dálku v naší farnosti
běží již celých deset let - díky Vaší vytrvalosti a štědrosti. Během této doby jsme
společně pomáhali šesti dětem, z nichž tři
již v minulosti v programu skončili. Roku
2002 po roce sponzorování Kuppuraj Anti
- pro nemoc, v roce 2007 po pěti letech
sponzorování Praaven Raj - s rodiči se
odstěhoval a ve stejném roce po šesti letech podpory Shantini Karmegan, která
nesložila ročníkové zkoušky v deváté třídě
a dále již nechtěla studovat.
V těchto dnech jsme dostali zprávu, že v
programu končí také naše první sponzorované dítě - Narashima Laxman Naik.
Chlapce jsme podporovali plných deset
roků - od jeho osmi let, od čtvrté třídy. Nyní je mu osmnáct a skončil specializační
kurz. Teď je z něj vyučený instalatér a nastoupil do práce ve společnosti Shobha v
Mangalore. V dopise píše: "Všem Vám
velmi děkuji za mnoholetou podporu při
mém studiu, díky níž se nyní mohu postavit na své vlastní nohy. Nikdy v životě na
Vaši pomoc nezapomenu. Prosím Boha,
aby Vám všem požehnal dobrým zdravím,
štěstím a dlouhým životem. Denně na Vás
myslím v modlitbě."
Víme, že v naší farnosti je několik dětí v
individuální adopci. Touto cestou se zřejmě bude v budoucnu pokračovat a dle
možností se budou angažovat další lidé. V
naší společné péči máme ještě dvě děti,
obě od roku 2008. Je to Jyesuraj Sahayaraj - již dvacetiletý student Polytechnického institutu a Maniraj Kavitha - nyní čtrnáctiletá žákyně základní školy. Dá-li Bůh, i tyto děti dovedeme k samostatnosti.
Ještě jednou Vám všem děkuji za spolupráci.
Za FCH Marie Bursová

Srdečně zvou
otec Jacek a organizátoři plesu.

Výsledky farní fotografickobiblické soutěže
Soutěže se zúčastnilo pouhých šest
soutěžících (škoda), přesto nebylo hodnocení vůbec jednoduché. Některá díla
zaujala uměleckou kvalitou, jiná svou
roztomilostí nebo vtipně přiřazeným citátem. Sedmičlenná porota v čele s otcem
Jackem nakonec rozhodla takto:
1. místo: Petr Handlar
2. místo: Markéta Šmerdová
3. místo: Jana Handlarová
4. místo: Marek Caha
5. místo: Liduška Fialová
6. místo: Jakub Šmerda

Redakční koutek
Děkujeme všem za pěkné příspěvky a
těšíme se na vaše nové adventní zážitky. Času je poměrně málo, takže: Pište,
pište, pište!!!
Ve farním fotoalbu (http://svatyvavrinec.rajce.idnes.cz) máme zase nějaké
nové kolekce z podzimních poutí a také
pozoruhodné snímky peruánských dětí
od otce Krzysztofa Gabryse.
Vaše redakce
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Stránka pro děti
Ahoj děti!
Jedna má přítelkyně mi kdysi vyprávěla tento příběh:
Moje učitelka hudby byla malá, přihrblá paní s nehezkou tváří. Kdybyste ji potkali na ulici, mysleli byste si, že jste potkali mrzáčka, ale když k vám pozvedla
oči a dali jste se s ní do řeči, mysleli byste, že jste potkali anděla.
Když jsem k ní chodila, aby mě učila hrát na klavír, bylo jí už kolem osmdesáti
roků. Nikdy jsem ji neslyšela, že by si sama na něco postěžovala. A to by měla
k tomu tisíce důvodů – manžel padl ve válce, byla nespravedlivě vězněna, přišla o velký majetek, a tak dále. Když si ona sama vyšla do města, aby si nakoupila, každou chvíli ji někdo zastavoval a svěřoval se jí se svými starostmi.
Jednou jsem se jí ptala, jak to, že ji mají všichni lidé rádi. Tehdy se usmála a
zavedla mě do své maličké ložničky. A ukázala mě obrázek nad svou postelí.
Nebyl to vlastně ani obrázek, ale jen krásným rukopisem napsaný nápis.
Jediná věta.
Jak dnes dokážeš těm, které máš ráda, že je máš opravdu ráda?
„Tuto větu si přečtu každého rána,“ řekla mi tehdy. Dva měsíce nato má učitelka klavíru zemřela. A já si tu větu opsala a každý den se snažím podle ní žít.
Tato věta změnila můj život.
Co říkáte, děti, nemohli bychom se v této době adventní, která právě dnes začíná,
také řídit touto větou? Zkusme se každé ráno zamyslet nad tím, čím uděláme někomu jinému radost. A také jak bychom mohli někomu pomoci?
Jistě by náš Ježíš, který přijde o Vánocích k nám, měl z toho velkou radost.
Lidka

Adventní minikřížovka
ADVENT začíná. Co ale to slovo vlastně znamená? Dozvíte se z tajenky.
1

2

3

4

5

6

-7-

1

Pára nad rybníkem

2

Největší zlo

3

Nápoj z hroznů

4

Místo, kudy se vchází

5

Kruh

6

První člověk

Pořad
Pořad bohoslužeb do konce roku 2010
28.11. Ne

1. neděle adventní

29.11.
30.11.
1.12..
2.12.
3.12.
4.12.
5.12.

2. neděle adventní

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

6.12. Po
7.12. Út
8.12. St

P.Marie, počaté bez
poskvrny prv. hříchu

9.12.
10.12.
11.12.
12.12.

Čt
Pá
So
Ne

3. neděle adventní

13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

4. neděle adventní

20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.

Po
Út
St
Čt
Pá

Štědrý den

25.12. So

Slavnost Narození
Páně

26.12. Ne

Svátek
Svaté Rodiny

27.12. Po
31.12. Pá

sv. Jana Evangelisty
sv. Silvestr I.

7.15
8.30
10.00
18.00
6.30
18.00
6.30
18.00
6.30
7.15
8.30
10.00
18.00
6.30
6.30
18.00
6.30
18.00
6.30
7.15
8.30
10.00
18.00
6.30
18.00
6.30
18.00
6.30
7.15
8.30
10.00
18.00
6.30
18.00
6.30
16.00
22.00
7.15
8.30
10.00
7.15
8.30
10.00
18.00
17.00

za zemřelé rodiče Daškovy, Hobzovy a živou rodinu
za manželku, její rodiče a předky
za farní společenství
za zemřelého otce Jaroslava Vidláka a zemřelou rodinu
za zemřelé rodiče a sourozence
za zemřelého Jaroslava Kopuletého, zemřelé rodiče a rodiče Hejdovy
za nová kněžská a řeholní povolání
za zemřelé rodiče Vlčkovy, manžela, sestru, švagra a živé rodiny
za zemřelého Oldřicha Mikešku a živou a zemřelou rodinu
za farní společenství
za Jana Pleského, rodiče, sestru, bratra a švagra
za zemřelé Miroslava a Boženu Volfovy a jejich rodiče
za živou a zemřelou rodinu Vachovu a Matalovu
na úmysl dárce
na poděkování a za Boží požehnání pro živou a zemřelou rodinu
za nemocné
za zemřelého Jiřího Pavelku a živou rodinu
za uzdravení a ochranu celé rodiny
za zemřelé rodiny Navrátilovy, Kosmákovy a Matochovy
za farní společenství
za rodinu Burgetovu a Prusenovskou
za živou a zemřelou rodinu Škardovu a Menšíkovu
za uzdravení
na úmysl dárce
na úmysly dárců
za zemřelého Petra Hviždě a rodiče Vyorálkovy
za skauty
za zemřelého bratra, rodiče, syna, manžela a živou rodinu
za farní společenství
za zemřelé rodiče Koppovy a živou rodinu
za dar zdraví
za zemřelé rodiče Bártovy a živou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu
za zemřelé
za živou a zemřelou rodinu Plockovy a Jaškovy
za dar víry pro všechny děti pokřtěné v naší farnosti a jejich rodiče
za všechny kněze, kteří působí a působili v naší farnosti
za manžela Jindřicha, bratra Pepíka, oboje rodiče a živou a zemřelou
rodinu
za Boží požehnání a dary Ducha Svatého
ze zemřelou Boženu Pleskačovu a živou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Korzerovu
za živou a zemřelou rodinu Lamplotovu, Staňkovu a Votavovu
za farní společenství
za P. Ivana Pešu a Jana a Růženu Pfenigovy
na poděkování za Boží ochranu v uplynulém roce

Všem farníkům přejeme
přejeme klidný a neuspěchaný Advent
naplněný ra
radostným očekáváním příchodu Páně.
Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte prosím do 15. 12. 2010 !!!
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