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4 / 2011

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky“
I my s Davidem a Izraelem oslavujeme Hospodina za všechno, co nám dává, a za náš chrám, ve kterém On přebývá mezi námi, s námi.
V říjnu slavíme výročí posvěcení našeho kostela - místa tajemného setkání
člověka s Bohem.
Jsou kostely staré i nové a zvlášť ty katolické jsou tak „bohaté“, vyzdobené,
zlacené…tolik památek, pokladů je v nich …a to všechno, abychom jako
v době Šalomouna chválili a oslavovali Hospodina, aby skrze liturgii, modlitby a hudbu zazářila sláva našeho Boha!
Proč ta církev potřebuje tolik bohatství v kostelech? Nebylo by lepší prodat
to všechno a peníze rozdat chudým? Taková otázka už kdysi zazněla…a je
zajímavé, že od Jidáše…
I dnes ji slyšíme - ne od hladovějících z Afriky, ale od těch, co se mají sami
dobře, mění každých pár let auta a pohoršují se nad bohatou církví.
Kostel, který je pěkný, čistý a vyzdobený, je vizitkou farnosti a víry farníků.
Šetření na kráse chrámu by bylo něčím podivným … přece v něm bydlí sám
Bůh!!!
Děkujme Bohu za to, že je mezi námi, že se s Ním setkáváme v liturgii a že
se Ho v ní můžeme dotknout.
Děkujme Bohu za všechny ty zodpovědné a starostlivé lidi, kteří se starají o
náš kostel skrze přípravy liturgií, hudby a zpěvu, úklidu a oprav, výzdobu,
květiny, nástěnky, otvírání kostela, atp.
Děkuji vám všem za peněžní dary na kostel každou neděli.
Tak si myslím, že vlastně tím, že máme tak pěkný kostel, se umožnilo to, že
v Pasa v Kongu se už staví zdi kaple, kterou v značné míře sponzoruje řečkovická farnost…
Díky naší farnosti bude Pán mít svůj příbytek mezi lidmi na zemi, a za to také „Oslavujme Hospodina…“
Váš P. Jacek

Snídaně na faře

Život ve farnosti

- obvykle druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci
po mši sv.

28. 9. Slavnost sv. Václava
mše sv. v 8.00 hod.

Katecheze pro dospělé

16.10. Výročí posvěcení kostela
odpoledne program na „Orláku“

- obvykle třetí pátek v měsíci po mši
svaté.

23.10. Misijní neděle
po mších sv. Misijní jarmark a Misijní koláč

Misijní klubko dětí
- termíny setkání jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce pod kůrem.

30.10. Pobožnost za zemřelé
v 15 hod. v kostele a na hřbitově

Nešpory
Příležitost ke společné modlitbě nešpor
v kostele je každé pondělí při mši svaté.
Novinkou jsou zpívané nešpory zakončené svátostným požehnáním, vždy
první neděli v měsíci v 15 hodin.

1.11. Slavnost Všech svatých
mše sv. v 7.00 a 18.00 hod.
2.11. Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
mše sv. v 7.00, 18.00 a
ve 20.00

Modlitba růžence
V říjnu se budeme společně modlit růženec vždy po mši svaté, kromě nedělí.
O první neděli bude modlitba růžence
navazovat na svátostné požehnání a
nešpory, o dalších nedělích bude růženec začínat v 17 hodin.

3.11. Adorační den farnosti
celodenní výstav NSO
mše sv. v 18.00 hod.
20.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
26.11. Žehnání adventního věnce
děkovná mše sv. v 18.00

První pátky v měsíci

27.11. První neděle adventní
při každé mši sv. budou žehnány
adventní věnce

První pátek v měsíci se snažíme hlouběji duchovně prožívat. Nyní k tomu budeme mít lepší podmínky i v našem kostele, kde bude mít tento program:
17.00 – 18.00 svátost smíření
18.00
mše svatá
do 20.00
tichá adorace
20.00 – 21.00 adorace se zpěvy
21.00
mše svatá

Mše svaté za nemocné
- 1. října, 12. listopadu
Mše svaté za zemřelé
- 29. října, 28. listopadu

Večerní mše svatá ve 21 hodin bude
vždy zaměřena na určitou skupinu farníků, zváni jsou samozřejmě všichni.
Říjen:
Nemocní a tělesně postižení,
jejich rodiny a blízcí.
Listopad: Vdovy a vdovci
Prosinec: Mládež

Mše svaté na úmysly dárců
- 14. října, 26. listopadu
V uvedené dny bude na stolku s obětními
dary připraven košík, do něhož můžete
vložit na lístku svůj úmysl.
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Pouť farnosti na Vranov

Společenství mládeže

Tradiční farní pouť na Vranov se uskuteční
8. října, vychází se v 15.15 od kapličky
v Ořešíně. Na Vranově bude v 18 hodin
mše svatá a ve 20 hodin světelný průvod.

- se začne scházet také od října, každý
čtvrtý pátek v měsíci po mši svaté.

Noc na faře

Kurz Alfa

14. října po večerní mši svaté zveme děti
1. až 5. ročníku základních škol k prožití
noci na faře. Čekají na vás hry, film, noční
návštěva kostela a sladký spánek
v prostředí řečkovické fary. S sebou si
vezměte spacák a karimatku!

Pozvánku najdete na straně 5.

Diecézní akce

MISIJNÍ MOST MODLITBY
sobota 22. 10. 2011 ve 21,00 hod
Před 85 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI.
každou předposlední říjnovou neděli za
Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní
dílo šíření víry. Tento celosvětový den
modliteb je spojený s finanční sbírkou,
z níž se pravidelně podporují projekty na
pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně
v 1100 misijních diecézích). Letos opět
přichází Papežská misijní díla v rámci
misijních oslav s nabídkou vytvoření
společného Misijního Mostu Modlitby, a
to v předvečer letošní Misijní neděle, tj.
v sobotu 22. října ve 21,00 hod. Všichni
zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec
nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.

Na cestě
Nedávno jsem tak přemýšlel, na co se
ještě mohu v životě těšit, a mimo jiné
mě napadlo, že to jsou knížky Tomáše
Halíka, vycházející v pravidelnosti svátků liturgického roku.
Nad poslední z nich (Divadlo pro anděly) jsem si připomněl něco, co už jsem
dlouho nosil v hlavě: Poznání jako cesta. Ta nás zavádí na různá místa a odtud pak vidíme svůj svět. Problém je ale
v tom, že každý vyjdeme odjinud a dojdeme někam jinam. A jak se pak máme
domluvit, když každý máme před sebou
jen ten svůj svět.
Tohle jsem si uvědomil třeba také nad
knihou Grahama Greena Moc a sláva,

Adventní duchovní obnova
- pro manžele se uskuteční v sobotu 26.
listopadu od 9:00-15:00, povede ji otec
děkan Václav Slouk.

Společenství manželů
- se začne scházet od října. Určeno je pro
všechny, kteří mají zájem o prohlubování
manželské spirituality a o vzájemné sdílení. Přihlásit se je možné u Jitky Smejkalové (jitsmej@seznam.cz).
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jejíž děj se odehrává v revolučním Mexiku
19. století, kdy byla katolická církev pronásledována, a v zemi zůstal poslední
kněz. Byl pronásledovaný vojskem i vlastní minulostí. V jedné scéně tento muž zápasí o kus masa s umírajícím psem. Situace obrazně i doslova pod psa. Ale i tehdy
rozmlouvá s Bohem a proto neztrácí svoji
důstojnost. Tak se mi to aspoň zdálo. Podle eseje Dvě svatosti od Gustava HerlingGrudzinského se však tento muž dotknul
samého dna hanby.
Jedna životní situace, dvě interpretace.
Jako konečně vše na světě. Jak je možné
v takovém světě žít? Jak se máme domluvit?
Odpovědi na tyto otázky nacházím právě
v knihách Tomáše Halíka, zvláště v té poslední. Tady bych kousek přímo opsal:
„Objektivita není výdobytek rozumového
poznání, nýbrž ctnost. V této ctnosti se
cvičíme dialogem, nikoli však cvičením
v argumentační pohotovosti či uměním
kompromisu, nýbrž cvičením v ctnosti
uznání. Pravda vchází dveřmi, v nichž si
navzájem dáváme přednost, nejen ze
zdvořilosti, nýbrž z opravdové úcty. Anebo
lze onomu uznání a úctě (která vnímavého
člověka zavazuje k reciprocitě tohoto postoje) také říkat láska k bližnímu?“
K bližnímu, který vidí svět jinak, který je
prostě jiný.
Honza V.

sií zařadili též tzv. „Beh s nádejou“. Jednalo se o velkou akci, které se zúčastnilo 370 dospělých účastníků a 98 dětí
s doprovodem. Každý účastník obdržel
malé občerstvení, Písmo Svaté a redemptoristický časopis Slovo mezi námi.
I letos se tento běh uskuteční, a to dne
22.10.2011, informace z loňského ročníku jsou na www.cssr.sk/.
Běhů, ve kterých nejde jen o sportovní
výkony, je ale stále více. Navíc, i při velkých akcích, jako je Pražský mezinárodní maraton, je možné se zapojit do
různých charitativních projektů, a také
tímto způsobem pomáhat druhým lidem
a naplňovat své křesťanské poslání.
Křesťan může při těchto akcích využívat
prostor pro ztišení, meditaci a modlitbu
a samozřejmě může a má běhat dle fair
play, a tak pomáhat šířit křesťanské
hodnoty všude tam, kde běhá a závodí.

Gustovo okénko
Mám krásné povolání - hudbu. Moje
profese si hodně žádá, ale také mi
mnoho přináší. Kromě jiného je to možnost poznávat cizí země.
V červenci jsem byl s divadlem v Chorvatsku. Sice jen na pár dní, ale o to víc
jsem si čas u moře vychutnával. Hrálo
se vždy až večer, a tak jsem měl celý
den jen pro sebe. Plaval jsem a vnímal
naplno všechnu krásu světa. Jak lehce
se v mém srdci ozývalo: "At' Tě Bože
velebí hory, moře a co je v něm, at' Tě
velebí slunce, obloha a ptactvo."
Uchovávejme si v paměti krásné obrazy
našich životů, chvála našemu Stvořiteli
bude snadnější i ve "všedních dnech".
A.D.

Charismatický běh
V rámci Katolické charismatické konference se i letos konal tzv. „Charismatický
běh“, který pořádal člen řečkovické farnosti, Petr Kaňovský. Smyslem běhů je propojit sportovní i duchovní stránku života, mottem byl biblický citát „Buď, jak buď, poběžím“ (2 Sam 18,23). Běhy probíhaly po celou dobu konference, tedy od čtvrtka do
neděle, přičemž akci nepřímo podporovali
i mnozí, kteří se k běhání neodhodlali, nebo neměli čas, včetně několika kněží.
Myšlenkami Charismatického běhu se inspirovali i přátelé na Slovensku, kteří
v minulém roce v rámci celoměstských mi-4-

Redakční koutek

Nové kolekce ve farním fotoalbu
http://svatyvavrinec.rajce.idnes.cz
– jáhenská pouť
– tábor rodin
– hodová mše v Ivanovicích

Děkujeme všem za jejich příspěvky a přejeme krásné podzimní dny.
Vaše redakce
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Stránky pro děti
Povídka
Pán vzal svého nového loveckého psa a šel na lov, aby ho vyzkoušel. Záhy zastřelil
kachnu, která spadla do jezera. Pes přešel po vodě až ke kachně, zvedl ji a přinesl
svému pánovi. Pán zůstal jako opařený. Střelil další kachnu. A znovu, zatímco si mnul
nevěřícně oči, pes se prošel po vodě a vrátil se s kachnou. Stále tomu nemohl uvěřit, a
tak si následujícího dne vzal s sebou souseda. A scéna se opakovala. Kdykoliv on nebo
jeho soused trefil opeřence, pes si pro něj po vodě došel a poslušně ho složil lovcům
k nohám. Ani jeden z lovců na to slovy nereagoval. Nakonec už to majitel psa nevydržel: „Nevšiml sis na tom psovi něčeho zvláštního?“ Soused se zamyšleně poškrábal po
bradě: „Všiml“ promluvil konečně, „teď, když jsi mě na to upozornil, tak jo. Je to lovecký
pes – a neumí plavat!“
Nejen, že život je plný zázraků. Je ještě mnohem víc: on sám je zázrak; přestaneme-li
jej považovat za samozřejmost, okamžitě to pocítíme.

Milé děti,
také my nepovažujme nic za samozřejmost, ale všímejme si zázraků kolem sebe, které
nám Pán Bůh každý den dává. Děkujme za krásnou přírodu, za kamarády, za to, že
můžeme chodit do škol a do školek a také za to, že se můžeme setkávat v našem krásném kostele v Řečkovicích.
Krásný začátek školního roku přeje Lidka.
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Pro bystré hlavičky
1

2

3

4

5

6

1. Místnost
2. Ohrada
3. Nábytek na spaní
4. "Oblečení" na křeslo
5. Neužitečná rostlina
6. Hořká bylina
Až do konce října můžeš tajenku napsat na lístek papíru, připsat své jméno a příjmení a
lístek vhodit do schránky u dětské nástěnky pod kůrem. Na dětské mši svaté v listopadu
budou vylosováni tři úspěšní řešitelé, kteří dostanou pěkný dárek.

Pořad bohoslužeb do začátku adventní doby
1.10. So
2.10. Ne

27. neděle v mezidobí

3.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.

P. Marie Růžencové

12.10. St
14.10. Pá

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

15.10. So

7:00

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

16.10. Ne

17.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.

Po
St
Čt
Pá
So

28. neděle v mezidobí

29. neděle v mezidobí
Výročí posvěcení
kostela

7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
18:00
18:00
7:00

za nemocné (na pouti v Polsku)
za † rodiče Hudcovy a dvě dcery
za farní společenství
na úmysl dárce
za † Vojtěcha a Jarmilu Vymětalovy
za dar zdraví a dary Ducha Svatého
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za Boženu Svídovou a Vlastimila Svídu
za † Jaromíra Masného a jeho rodiče
za † manžela a živou rodinu
za živou a † rodinu Svobodovu, Vejmolovu a Vojtovu
za farní společenství
za † Petra Hviždě, rodiče Vyorákovy a prarodiče
na úmysly dárců
za Boží ochranu a pomoc v těžké nemoci a za † rodiče a sourozence
za † manžela Tomáše, oboje rodiče a prarodiče
za † Jaroslava Janovského a živou a † rodinu
za farní společenství
za živou a † rodinu a dary Ducha Svatého
za † a živou rodinu
na poděkování
za † manžela a obě živé a † rodiny
na poděkování
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23.10. Ne

30. neděle v mezidobí

7:15
8:30
10:00

24.10. Po

18:00

26.10. St

18:00

27.10. Čt

7:00

28.10. Pá
29.10. So
30.10. Ne

7.11. Po
9.11. St
10.11. Čt

18:00
7:00
7:15
8:00
10:00
18:00
7:00
18:00
7:00
18:00
20:00
18:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00

11.11. Pá

18:00

31.10. Po
1.11. Út
2.11. St

3.11.
4.11.
5.11.
6.11.

Čt
Pá
So
Ne

12.11. So
13.11. Ne

31. neděle v mezidobí

Slavnost
Všech svatých
Vzpomínka
na všechny
věrné zemřelé
Adorační den farnosti

32. neděle v mezidobí

33. neděle v mezidobí

7:00
7:15
8:30
10:00

16.11.
18.11.
19.11.
20.11.

St
Pá
So
Ne

21.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

28.11. Po
29.11. Út
30.11. St

23. neděle v mezidobí
Slavnost
Ježíše Krista Krále

1. neděle adventní

18:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
18:00
7:15
8:30
10:00
18:00
6:30
18:00

na poděkování za 26 let manželství s prosbou o Boží Milosrdenství pro Petra
za † Jiřího Milara a Boží pomoc a ochranu pro děti a vnoučata
za farní společenství
na poděkování za 70 let života, své děti a s prosbou za † manžela
na poděkování a za † manžela Zdeňka
za † Filomenu a Bohuslava Mužíkovy a živou a † rodinu Blížkovských
za dar zdraví a Boží ochranu pro vnučku a pravnuka
za zemřelé
za † manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
za dar víry a zdraví pro syna a jeho rodinu
za farní společenství
za † manžela Ivana, dvoje rodiče a živou rodinu
za rodinu Krejčí a Zakopalovu
za † Pepíka a živou rodinu
za zemřelé
za živou a † rodinu Křižákovu a Maňouškovu
na úmysl papeže
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za † Lenku a víru živé rodiny
za † manžela, dvoje rodiče a prarodiče
za † rodiče
za živou a † rodinu Burgetovu a Prusenovskou
za farní společenství
za † Miroslava Marka a rodinu Šrámkovu
na poděkování za 40 let života
za dvoje † rodiče
za † manžela, † rodinu Vlčkovu, Jarolínovu, Kadaňkovu, Polákovu a živou rodinu
za nemocné
na úmysl dárce
za farní společenství
za † P. Stanislava Krátkého, jeho rodiče a bratra a za † P. Josefa Dancingera
za pronásledované křesťany a jejich pronásledovatele
za živou a † rodinu Konečnou
za † Ludmilu Olbrichovu a živou rodinu
za farní společenství
za živou a † rodinu
za živou a † rodinu Hrbkovu a Nohelovu
za † Marii a Ladislava Chrástkovy a † vnuka
za † paní Vlastu Březinovou
na úmysl dárce
za † manžela a celou rodinu
na úmysly dárců
na úmysl dárce
za † manžela, oboje rodiče a zdraví živé rodiny
za farní společenství
za zemřelé
na úmysl dárce
na úmysl dárce

Příspěvky do příštího čísla Rožně zasílejte do 17. 11. 2011 !!!
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