ROŽEŇ
Časopis farnosti sv. Vavřince v Brně - Řečkovicích
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Milí čtenáři Rožně, řečkovičtí farníci!

Pro tento úvodník jsem se nechal inspirovat nedávnou návštěvou komunity bratří
ve francouzském Taizé. Tuto komunitu jsme navštívili s osmi mladými z Řečkovické
farnosti druhý týden v září. Jejím zakladatelem je bratr Roger Schutz, který vyrostl
ve Švýcarsku, kde také vystudoval v Lausanne reformační teologii. Přestože byl
svým vyznáním evangelík, tak závěrečnou práci svého studia psal na téma benediktinského mnišství. To ho tak inspirovalo, že jako pětadvacetiletý odešel roku 1940
do opuštěné francouzské vesnice Taizé, kam ho brzy následovali první dva bratři. O
devět let později se zrodilo Společenství: prvních sedm bratří složilo doživotní sliby
čistoty, společenství majetku a „uznání jedné autority jako služebníka společenství“. Dnes patří ke společenství asi sto bratří, katolíků a evangelíků, z 25 zemí. Sedmdesát jich žije v Taizé, ostatní v malých fraternitách v Bangladéši, Jižní Koreji a
Brazílii - mezi nejchudšími.
Hlavní myšlenka, se kterou bratr Roger komunitu tvořil,
je smíření mezi křesťany a všemi lidmi. Kdysi si prý napsal do deníčku tuto otázku: „Kdo jsme?“ a odpověděl
si: „Malé, křehké společenství, které se drží pošetilé naděje: smíření křesťanů a všech lidí.“ Tato jeho touha je
v Taizé naplno realizována. Během celého roku se tam
setkávají mladí lidé z celého světa a všech různých křesťanských společenství a prožívají týden v pokoji a radosti, sjednoceni ve společné modlitbě, která se svou krásou a prostotou hluboko dotýká lidského srdce. Myslím
si, že smíření a snaha o pokoj je neustálý proces, který
zažívá každý člověk každý den. Taizé je inspirující v tom,
že je možné společné soužití s někým odlišným, když uznám jeho odlišnost a respektuji ji. Vyhledávám to, co mám s druhým společné a to s ním sdílím.
Váš otec Jan
Na otázku, co si mladí mají z Taizé odnést od bratra Rogera, odpověděl: „To, že život má smysl, když se daruje.“

Snídaně na faře

Život ve farnosti

- obvykle každý druhý čtvrtek po mši sv.,
upřesnění v ohláškách.

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

Katecheze pro dospělé

13.10. Výročí posvěcení kostela
odpoledne program na „Orláku“

- obvykle čtvrtý pátek v měsíci po mši svaté.

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

V říjnu se budeme společně modlit růženec
přede mší svatou ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli (před první mší). Ve středu
se děti budou modlit po mši svaté jeden desátek.

Modlitba růžence

1.11. Slavnost Všech svatých
mše sv. v 7.00 a 18.00 hod.

Pouť farnosti na Vranov
Tradiční farní pouť na Vranov se uskuteční
5. října, vychází se v 15.15 od kapličky
v Ořešíně. Mše svatá začíná v 18 hodin.

2.11. Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé
mše sv. v 7.00, 15.00 a v 18 hodin
Po mši sv. v 15 hodin bude na hřbitově pobožnost za zemřelé.

Adventní duchovní obnova
Letošní adventní obnova pro manžele se
uskuteční v sobotu 7. prosince a povede ji P.
Martin Holík.

3.11. Adorační den farnosti
celodenní výstav NSO po mši sv.
v 10 hodin, zakončení společnou
adorací a svátostným požehnáním
od 17.30 hod.

Farní akce

24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
30.11. Žehnání adventního věnce
děkovná mše sv. v 18.00
1.12. První neděle adventní
při každé mši sv. budou žehnány
adventní věnce
Mše svaté za nemocné
- 28. října, 9. listopadu
Mše svaté za zemřelé
- 26. října, 30. listopadu
Mše svaté na úmysly dárců
- 14. října, 1. listopadu
V uvedené dny bude na stolku s obětními dary
připraven košík, do něhož můžete vložit na
lístku svůj úmysl.
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Pozvánka na farní taneční

světě organizuje Papežské misijní dílo šíření
víry. Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes
přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos
opět přicházíme v rámci misijních oslav s
nabídkou vytvoření společného Misijního
Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj. v sobotu 19.
10. ve 21 hodin.
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. Svíce pro tuto aktivitu
mohou být předem požehnány v kostele.

Jak to tak vypadá, stává se zřejmě tradicí, že
krásné podzimní páteční večery tráví někteří
naši farníci učením se a poctivým procvičováním rozličných tanečních kreací. A vzhledem
k tomu, že tělocvična na Horáckém je opravdu
velmi prostorná, chtěla bych pozvat i ty z vás,
kteří jste se k našim radostným pátečním večerům z jakéhokoliv důvodu ještě nepřipojili.
Takže:
Kdy?
Každý pátek od 4.10. , celkem 10 lekcí
V kolik?
Od 19:00 – 20:30 hod.
Kde?
V tělocvičně ZŠ na Horáckém náměstí, vchod
zprava zezadu.
Za kolik?
1300 Kč / 1 taneční pár
Přihlásit se můžete u Kamily Schmidtové, a to
osobně, SMS na číslo 777 89 86 83 anebo emailem: kamila.sch@volny.cz a potom zaplatit
zálohu 200 Kč / 1 taneční pár.
Těší se na vás Martin (lektor ze Starletu) se
svou taneční partnerkou a tance chtiví a milovní farní přátelé .
Kamila

Kurz Alfa
První běh Kurzu Alfa v naší farnosti startuje
14. listopadu v 19 hodin ve farní herně. Kurz
zahrnuje celkem 5 setkání, která budou
probíhat každý týden od uvedeného data.
Všichni zájemci o prohloubení víry jsou srdečně zváni.
Smoljak-Cimrman-Svěrák:

Posel z Liptákova

Volby do farní pastorační rady

Divadelní spolek TYJÁTR z Křižanova uvede
dne 17. listopadu od 18 hodin v řečkovické
sokolovně klasický divadelní kus českého
génia. Všechny zveme na jedinečný zážitek!

Jak již bylo oznámeno dříve, proběhnou na
podzim volby do pastorační rady naší farnosti.
1. kolo proběhne 20. října.
2. kolo bude 17. listopadu.
V 1. kole může každý dát hlas svým libovolným
kandidátům, kteří musí být plnoletí, samozřejmě z naší farnosti. Ve druhém kole pak budeme volit z dvacítky těch, kteří získají nejvíc
hlasů v 1. kole.

Pouť do Říma
Na březen příštího roku připravujeme týdenní farní pouť do Říma. Prozatím zvažujte
svoji případnou účast, přesnější informace
budou včas zveřejněny.

ZAPOJTE SE DO MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou
předposlední říjnovou neděli za Světový den
modliteb za misie, který od té doby na celém
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konečně svého jáhna. Po Karlových promluvách, či jak to říct, mi znovu zůstal vjem,
že liturgické texty a stěny kostelů ožívají, že
najednou obřady a žalmy dostávají smysl, že
je v nich oheň, že za rouškou svatostánku
hoří plamen. Že za skořápkou obřadů je nový svět, který stojí za to objevovat. Že jsem
předtím jen znovu a znovu recitoval texty
při liturgiích a breviářích, texty, které byly
jen literami, ale že je v nich najednou život,
že vidím za jejich hranice a že zpívají o příslibech dálek.“
Přejeme obohacující počtení.
Vaši knihovníci Honza a Mirek

**********

Diecézní akce
Zakončení Roku víry
V neděli 24. listopadu 2013 v 900 hodin bude
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle slavit v
katedrále sv. Petra a Pavla v Brně pontifikální
bohoslužbu k zakončení Roku víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI.
**********

Novinky ve farní knihovně
Ve farní knihovně je několik nových knih, na
které bychom rádi naše milé čtenáře upozornili. Jsou to:
Benedikt XVI. /Josef Ratzinger/ – Ježíš Nazaretský, Prolog, I. a II.
K těmto knihám pár slov: Kritériem pro rozlišení mezi náboženskou a teologickou literaturou nám bylo, zda jde o čtivo snadné či nesnadné (při jehož čtení pro samu náročnost
může až bolet hlava). Kniha Ježíš Nazaretský
by měla správně být v literatuře teologické,
ale její čtení je dle Mirka tak příjemné, že byla
zařazena do literatury náboženské.
Další nové tituly:
Marek Orko Vácha – Šestá cesta
Marek Orko Vácha – Místo na němž stojíš, je
posvátná země
Marek Orko Vácha – Probouzení
Marek Orko Vácha – Modlitba argentinských
nocí
Marek Orko Vácha, Karel Martin Satoria – Život je sakra zajímavej

Obnovení pletení obvazů
pro malomocné
A můžeme plést znovu! Tentokrát budeme
napojeni na občanské sdružení OMEGA plus
v Kyjově. Šéf tohoto sdružení pan Vladimír
Výleta se organizováním pletení obvazů zabývá mnoho let a vyšel nám ochotně vstříc.
Náklady na zhotovení jednoho obvazu nejsou velké – 6 Kč. Právě díky panu Výletovi,
kterému se podařilo zajistit ze svatobořické
textilky přízi stejné kvality jako byla Sněhurka, ze které jsme pletly v minulosti a jejíž
cena je dnes někde kolem 25 Kč.
V současné době nebude ani nutno přispět
na dopravu obvazů na místo určení díky získané dotaci.
Malou komplikací je to, že příze je dodávána v podobě „homolí“ o váze 350 g, což je
materiál na 10 obvazů. Ale díky naší ochotné a milé farnici paní Stanislavě Matuškové
se k pletařkám dokutálí  krásná úhledná
30g klubíčka, tedy právě dávka na 1 obvaz.
Takže díky za její čas a práci.
A teď kdy a kde? Nejlepší bude, když se vrátíme k dříve zaběhnutému a vžitému pořádku.
Poprvé se sejdeme v neděli 6. října po ranní
mši sv. v kapli, kam pak můžete obvazy přinášet a vyzvednout si novou přízi. A potom
každou další 1. neděli v měsíci. Pokud bude-

Všechny Orkovy knihy jsou plny upřímnosti,
otevřenosti, nutnosti se vyjádřit, jsou vyzváním k pokoře před Stvořením, jsou vyzváním
na cestu…
Takovým upřímným vyzváním na cestu je i část
Orkovy předmluvy k poslední z nich, kde líčí,
jak na něj působil gejzír Satoriových řečí: „Připadal jsem si jako onen etiopský komorník, co
četl Izaiáše, četl, ale nerozuměl, a nyní potkal
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te potřebovat individuální řešení, můžete volat na telefon 777 850 760 nebo 530 346 693.
Těším se na obnovenou spolupráci.
Marta Ocetková

Závěrem ještě uvedu nejbližší termíny setkání maminek: Bude se konat 18. 10.,
15. 11 a 13. 12.
S vděčností
Markéta Šmerdová

Setkávání „tři v jednom“
aneb zveme nové maminky
a hledáme babičky

Farní tábor Uhřínov 2013
Chceme vám přiblížit naše zážitky z tábora.
Měli jsme sraz na vlakovém nádraží v Řečkovicích, odkud byl odjezd vlakem do Křižanova. Dále jsme přestupovali na navazující
spoj do Velkého Meziříčí. Na nádraží nás
uvítal Mojžíš a pokračovali jsme po asi 7 km
dlouhé cestě do tábora.

Čas od času se v ohláškách objeví sdělení, že
setkání maminek se koná v pátek v devět hodin na faře. Pro někoho možná tajemná věta,
o co se tedy jedná?
Maminky, které jsou doma s dětmi, se scházejí
ke společné modlitbě, zamyšlení a sdílení zkušeností na různé náměty. Zazněla tu témata,
jako např. „Láska jako životní styl“, „Aby děti
chodily do kostela rády (o předávání víry dětem)“, „Time management aneb jak můžou
maminky dobře hospodařit s časem“. S liturgickými dobami přicházejí témata postní, velikonoční, adventní atd. Často opakovaným tématem je pochopitelně Maria a mateřství
očima víry.
Společenství maminek, to nejsou schůzky uzavřené skupiny žen. Naopak - je otevřené pro
všechny maminky z farnosti.
Setkání se konají jednou za měsíc, v pátek dopoledne od 9 do cca 11 hod. Velkou pomocí
při těchto setkáních jsou také dědečkové a
babičky, ochotní pohlídat děti. Mnohé rodiny
mají prarodiče mimo Brno nebo ještě pracující. A tak s vděčností využíváme pomoci ochotných farních babiček i dědečků. Tato setkávání
různých generací vnímám jako další nabídku
obohacení vzájemných vztahů a velké požehnání pro naši farní rodinu. Dětí však často bývá
víc, než hlídačů.
A tak kromě maminek zveme a prosíme další
ochotné farníky, kteří mají čas a sílu, aby se
připojili k této službě a umožnili tak maminkám pár chvil (dětmi) nerušené modlitby a setkání ve společenství.

V lese si každý musel najít svůj cestovní pas,
kde bylo jeho jméno a zařazení do určitého
kmene (Isachar, Ašer, Neftalí a Ruben), aby
ho vojáci pustili do Egypta. Každý si nalezl
svoje zavazadlo a vybral si stan. Svolali nás
na večeři a nastala zábavná seznamovací
hra. Večer jsme se sešli v tee-pee a zazpívali
jsme pár písní.
Ráno po zaznění budíčku jsme se oblékli do
plavek (bez ohledu na to, kolik bylo stupňů)
a běželi jsme s otcem Janem a Pavlem na
rozcvičku k louce. Cvičili jsme a protahovali
se. Každý kmen s jeho náčelníkem či náčelnicí hledal rozstříhané papírky, které udávaly heslo dne. Poté jsme běželi do tůňky, do
které se každý musel ponořit až po ramena.
Každý kmen si našel svůj stůl, u kterého jedl.
Byla příprava na nástup, který se konal na
náměstíčku u kříže. Otec Jan nám přečetl
následující služby: modlitební a kuchyňská
služba, vlajkonoši a noční hlídka.
Následoval první blok programu, což byly
různé hry. Šli jsme na svačinu, kterou připravily kuchařky. Konal se druhý blok programu, po kterém byl oběd. Měli jsme polední klid, kromě služby v kuchyni, což byl
obvykle jeden kmen. V poledním klidu si
každý dělal, co chtěl: odpočíval, hrál přeha-5-

Pane faráři, u latríny je
kráva!
(aneb farní tábor 2013)

zovanou, vyřezával ze dřeva atd. Po skončení
volna se uskutečnil třetí blok programu. Opět
byla vynikající svačina a čtvrtý blok programu.
Všichni se přichystali na mši svatou, při které
četl čtení někdo z nás. Připravila se večeře a
po ní byl nástup. Vlajkonoši stáhli vlajku tábora ze stožáru. Sešli jsme se v tee-pee a každý
kmen získal razítko do svého pasu
+ diplom za určitou
disciplínu.
Společně jsme se
rozloučili a šli
jsme si udělat
osobní hygienu.
Každý ulehl do spacáku a spal až do rána, ale
noční hlídka byla vzbuzena, aby hlídala tábor v
časových intervalech.
Během pobytu jsme byli podrobeni otrockým
pracím jako izraelský lid, prožili egyptské rány,
návštěvy u faraona, viděli, jak Mojžíš mluví s
Hospodinem přes hořící keř, přešli Rudé moře,
vystoupili na horu Sinaj, kde nám Otec Jan
ukázal Desatero Božích přikázání, jedli manu a
křepelky, které jim Bůh seslal, došli do země
zaslíbené, mlékem a medem oplývající a jedli
ze stolu Božího.

Bylo krásné páteční ráno. V táborové jídelně
uhřínovského tábořiště jsme my, děti a několik dospělých pod vedením otce Jana,
alias izraelské kmeny Isachar, Ruben, Neftalí
a Ašer, jakož i Faraon, Mojžíš s Áronem a
ostatní spokojeně seděli po vydatné snídani,
když přiběhl Vojtík s touto novinou. Do malých Izraelců vjela bojová krev. Popadli jsme
klacky, foťáky, zkrátka, každý podle své nátury a podle toho, co kdo měl po ruce, a běželi jsme se podívat. Krávy – neboť přišly
obě kamarádky, se zalekly přesily a zatroubily k ústupu. Stateční bojovníci však pronásledovali nebohá zvířata až k silnici do Pohořílek, čímž zpozdili ranní nástup o dobrou
čtvrthodinu. Doteď si nejsme jisti, komu
krávy vlastně patřily a jak nakonec našly
cestu domů.
Nabídka tábora pro děti z farnosti byla novinkou v nabitém rozvrhu skautského tábořiště. Podle inspirace a za vedení otce Jana
se letos uskutečnil historicky první, a dá-li
Bůh, nikoliv poslední farní tábor. Snahou bylo nabídnout dětem z naší farnosti možnost
zažít táboření v přírodě, vzájemně se lépe
poznat a sžít, naučit se novým hrám a dovednostem, vyzkoušet si svůj důvtip i odvahu, rychlost i sílu, ale také schopnost spolupracovat ve skupině a pomáhat slabším.
Od vlaku v Meziříčí děti putovaly již jako Izraelité do Egypta za jejich bratrem Josefem,
který jim měl obstarat obilí v době hladu. Po
příchodu na tábořiště je přivítal sám Faraon.
A pak už děti naplno vklouzly do táborového izraelského života, od ranní rozcvičky
s koupelí v tůňce až po večerní oheň v teepee zakončený gilwelským kruhem a společně zpívanou večerkou. Pevným bodem
denního programu byla pravidelná mše svatá. Do tématu byly děti uváděny pomocí
hraných scének, ve kterých jim vedoucí
zprostředkovali momenty z Mojžíšova živo-

Z vlastního názoru si myslíme, že se dětem tábor líbil, byly spokojeny s programem, který
jim vedoucí přichystali, s jídlem, se svojí skupinkou a vedoucím.
Proto bychom chtěly poděkovat všem, kdo se
na organizaci podíleli: Otci Janovi za organizování, Janě Rejmanové za zdravotnickou péči,
Pavlu Rejmanovi za ochotu a přístup k dětem,
Markétě Šmerdové a Míle Bořecké za výbornou stravu, Zuzce Bořecké za chápavou vedoucí, Janičce a Ondrovi za legrační chápání
dětí a Aničce s Gabčou za výborné praktikantky.
Jestli vás z našeho popisu tábora něco zaujalo,
tak neváhejte a zkuste se přihlásit na příští
rok. Budeme se na vás těšit!!!
Marťa Prchalová & Hanča Přehnalová
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ta. Nejpůsobivější byl samozřejmě rozhovor
Mojžíše s Hospodinem v hořícím keři.
Děti postupně vyráběly lodičku pro Mojžíše i
loutku láskyplně nazývanou Mojžíšek, a pak ji
pouštěly po potoce. V deštivém večeru nacvičovaly
scénku
k obveselení
faraona.
Malovaly táborové vlajky. Pásly ovce – tedy navigovaly kamarády se
zavázanýma očima. „Jdi
vpravo. Ne vlevo! Vy vůbec neznáte světové
strany…“ zoufal si jeden
z navigátorů. Ale ani nebohé ovečky se šátkem
na očích to neměly snadné: „Vidíš ty dva
stromy? Projdi mezi nimi.“
Potom děti konaly otrokářské práce (řezaly
špalíky dříví, sbíraly šišky), odolávaly egyptským ranám, putovaly na Sinaj nedaleko Svařenova, brodily se Rudým mořem, přepisovaly
desatero do hebrejského písma, posvačily manu a povečeřely nadívané křepelky. U večerního ohně měly děti za úkol doplnit přísloví a
pořekadla. S překvapením jsme se dozvěděli,
že Komu není shůry dáno, tomu není pomoci,
a že Lepší vrabec v hrsti než zajíc v pytli.
V dalších dnech děti bojovaly s Amalečany,
dobývaly Jericho papírovými koulemi a prozkoumávaly zaslíbenou zemi Pohořílky, Heřmanice, Radslavice a Uhřínov. Mojžíšův útěk
z Egypta do země Midjanské překazila bouřka,
a tak z plánovaného nočního programu zůstala
jen možnost spaní v lese pod širákem v noci ze
čtvrtka na pátek. Poslední večer bylo veliké
hodnocení, rozdávání diplomů a odměn a závěrečná hostina v jídelně vyzdobené svíčkami.
A pak byla sobota ráno, na nástupu otec Jan
spokojeně konstatoval, že z tábora odjíždíme
zdraví. A z davu na táborovém náměstí se
ozvalo: „ ale smutní…“
Což byla velká pochvala pro vedoucí v čele
s otcem Janem, a také výzva k tomu, aby se
pořádání farních táborů stalo v řečkovické farnosti pravidlem a tradicí.

-šmer-

Pravda o Sýrii
Mezi
nejvíce frekventované
zprávy
v posledních měsících patří informace o syrské občanské válce. Západní media se snaží
vnutit světu svou verzi, že jedinou příčinou
tohoto konfliktu je syrský prezident Assad, a
proto je třeba pomoct opozici jej porazit.
Kdo je však tato opozice?
Nejlépe je ptát se přímo těch, kteří toho o
situaci ve své zemi vědí nejvíce – místních
křesťanských představitelů.
„Je snadné zahájit letecké útoky na Sýrii, ale
obtížné ukončit válku a zabránit hrozným
důsledkům, které by tyto údery vyvolaly“,
říká syrsko-pravoslavný arcibiskup Eusthathius Matta Roham, metropolita Jazirahu a Eufratu. Se zármutkem a s obavami o
syrský národ dodává, že „křesťané v Sýrii se
modlí za odvrácení útoku cizích velmocí a za
nastolení míru v celém regionu“.
Patriarcha řecko-melchitského ritu Řehoř III.
Laham je ve svém vyjádření tvrdší: „Pokud
chtějí západní země opravdovou demokracii, musejí ji budovat smířením, dialogem
-7-

mezi křesťany a muslimy, a nikoliv zbraněmi.
Zamýšlený útok USA, Francie, Turecka a Ligy
arabských států je kriminální čin, který přinese
další oběti, kromě mnoha tisíců z posledních
dvou let války“. A dále patriarcha pokračuje:
„Kdo to všechno způsobil a přivedl až do tohoto stavu? Z mnoha islámských a dokonce i západoevropských zemí přicházejí do Sýrie islámští extremisté a hrdlořezové s jediným cílem vraždit. A žádný stát se je nepokusil zastavit, ba naopak jsou jim dodávány další a další
zbraně a poskytován výcvik instruktory západních velmocí“. Podle hlavy melchitských katolíků podporují západní země radikály a struktury Al-Kaidy. Upozorňuje dále, že v případě
vítězství islamistů dojde k totální destrukci
státního zřízení a k pronásledování a vraždění
křesťanů. Na závěr patriarcha dodává: „Přítomnost křesťanů je podstatnou podmínkou
existence umírněného islámu v Sýrii. Pokud tu
nebudeme, nebude zde žádná demokracie,
což tvrdí i většina muslimů, kteří se extremistů
obávají“.
V Sýrii žije asi 25 milionů obyvatel, z nichž přibližně 10% tvoří křesťané. Zhruba půl milionu
patří k syrské pravoslavné církvi, ostatní jsou
katolíci různých ritů, jednak východních (melchitský, maronitský, chaldejský, syrský), ale také latinského ritu. Země se v minulosti stala
útočištěm křesťanů z okolních muslimských
zemí. Je zde náboženská svoboda, křesťané
mají dokonce svá předškolní a školská zařízení.
Proto také syrsko-katolický patriarcha Youssef
III. Younan vidí nynější situaci jako zoufalou:
„Syrští křesťané byli Západem zrazeni“, vyjádřil zklamání zvláště nad postojem USA, jejichž
chování označil za cynické. „Jsou to již téměř
tři roky, kdy spolu s Tureckem a dalšími zeměmi vyhlašují nutnost pádu syrské vlády, a je
to největší lež, kterou šíří ve svých mediích.
Země je zničena a více než 100 tisíc lidí bylo
zabito. Západ podporuje režimy, které nemají
s demokracií nic společného. Katar, Spojené
arabské emiráty a Saúdská Arábie jsou nejreakčnější režimy na světě a přesto jsou jejich
představitelé přijímáni v palácích západních
vlád jako hrdinové demokracie, politického

pluralismu a tolerance. Jsou to oni, kdo dodávají syrským rebelům zbraně, podněcují
nenávist mezi muslimy a křesťany, sunnity a
šíity. Myslet si, že by s pádem Assada přišla
demokracie, je velká iluze“, uzavírá patriarcha Youssef III.
Syrští křesťané jsou ve vážném ohrožení,
mysleme na ně ve svých modlitbách.
Z převzatých materiálů zpracoval Jiří Prchal

Budete mými svědky
Být křesťanem se může jevit jako nepohodlné. Spoustu věcí ti lidé nesmějí (třeba klobásu v pátek), spoustu věcí naopak musejí
(např. jít v neděli do kostela). Není tedy lepší si moci dělat, co mne napadne? Přesto
jsou lidé ze světa často rádi, když zjistí, že
ten druhý je křesťan, a to zejména
v situacích, kdy od něj něco potřebují. Čekají, že věřící sestřička v nemocnici bude laskavá, že věřící prodavač bude poctivý, že věřící sousedé budou slušní, že na církevní
škole budou dobře vychovaní spolužáci. Je
příjemné a pohodlné vznášet tyto nároky na
druhé…
A co to znamená pro mne, být křesťanem?
Křesťanství není jen soubor pravidel a příkazů. Chyběla by tam především motivace –
proč to děláme – a také síla, která by nám
pomáhala ta pravidla dodržovat.
Když se někdo stal křesťanem, je to nové
stvoření – nebo aspoň, mělo by být. Přijetí
Krista by nás mělo zásadním způsobem
proměnit. Ta slušnost a poctivost, to by měl
být jen vedlejší produkt naší proměny.
Být křesťanem také znamená být svědkem
(Sk 1,8). Není tam žádné omezení nebo výběr. Kristus neřekl – Ti nejlepší z vás budou
svědky. Ani neřekl – v neděli dopoledne budete mými svědky. Vlastně se nás ani neptá:
Hodilo by se vám to? Bude vás to bavit? Kdo
z vás se hlásí? Prostě nám to oznamuje. Budete mými svědky. A pokračuje: V Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na
sám konec země. Jsme Jeho svědky také ve
chvíli, kdy nám ujede autobus nebo někdo
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udělá myšku na silnici, kdy se nám připálí oběd
pro tchýni nebo dítě donese čtverku
z čehokoliv. Jsme Jeho svědky, když se setkáme s kolegy, kamarády, se členy vlastní i farní
rodiny.
Než nám Kristus řekl, že budeme jeho svědky,
dal nám k tomu výzbroj: „…dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí.“ A motivace? „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já
zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ A ještě:
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Ten, který je Králem nad celou zemí, který má
v rukou hlubiny země (Ž 95), před nímž se hory
taví jako vosk (no jen si to zkuste), který zemí
pohne z místa, Slunci rozkáže – a nesmí vzejít,
který udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády
(Job 9,5-9), tento Bůh měl jistě mnoho (a dokonalejších) možností, jak rozšířit evangelium
po celém světě.
On si k tomu ale vybral partu nevzdělaných
chlapů z malé zemičky na okraji tehdejšího
impéria. A řekl: „Budete mými svědky.“
-šmer-

Po mši svaté informuje o. Jan ministranty o
středeční mši: „A přineste si k posvěcení
tašky a školní potřeby." V tom prolétne dotaz: „Můžu si přinést i taháky?"
A.D.

Redakční koutek
Děkujeme všem za povedené příspěvky a
přejeme krásné podzimní dny, závěr církevního roku a také „šťastnou ruku“ při volbách
do farní rady i při mimořádných volbách do
parlamentu. A nezapomeňte každý den začít rozhovorem s Pánem, třebas následující
modlitbou, kterou nám přinesla paní Marková.
Vaše redakce

Ranní modlitba
Pane, dej, abych s duševním pokojem
přijímal všechno, co mi přinese tento
den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal
do Tvé svaté vůle; každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou
myslí a pevným přesvědčením, že ve
všem je Tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám a ve všem, co říkám,
veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všechno
jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně
s každým členem rodiny, abych nikoho
nezarmoutil a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne
a zvládnout všechny události v jeho
průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se,
doufat, věřit a odpouštět.
Amen.

Gustovo okénko
Pod svícnem je tma
Při ministrování mne vyruší mobil. "To je
strašné" pomyslím si, "ještě, že vždycky pamatuji na vypnutí před mší. " Mobil se rozezpívá
podruhé, a tak se dívám na okolní spoluministranty a naznačuji, že by se měl provinilec
odebrat za oltář a tam provést patřičnou
úpravu svého přístroje. Ale kdepak, vypadá to
na nedostatek pokory - jeden naznačuje, že u
sebe telefon nemá, druhý tvrdí, že jej má vypnutý.
Při třetí a čtvrté „znělce" mě již u oltáře doslova „čerti berou", při pátém „halali" zapochybuji… a následně se utvrzuji, že můj mobil se
několikrát zapnul a vypnul při dosednutí. Když
jsem se v zákristii omlouval, otec Jan se vřele
smál...
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Stránky pro děti
Kdo se nemodlí? (Povídka)
Během trhu se jeden vesničan zastavil na jídlo v přeplněné hospodě, kde se obvykle
scházel „výkvět“ města. Vesničan si našel místo u stolu, u kterého už seděli jiní strávníci. Objednal si jídlo, a když mu ho hospodský donesl, udělal kříž a nahlas se pomodlil.
Ti, kdo s ním seděli u stolu, ho pozorovali s posměškem a jeden z nich se ho zeptal: „U
vás doma to tahle děláte? U vás se fakt všichni modlí?“ Vesničan, který už začal klidně
jíst, mu odpověděl: „Ne, u nás se taky všichni nemodlí.“ Mladík se ušklíbl: „Ach ták! A
kdo se nemodlí?“ „No,“ pokračoval vesničan, „tak například moje krávy, můj osel a moje prasata…“
(podle B. Ferrera)
Milé děti, prázdniny skončily a vy se vracíte do škol za svými spolužáky. Mnozí z nich
Pána Ježíše neznají. Možná se tak na vás dívají divně, že vy Ho znáte, nebo se vám dokonce smějí, že se k Němu modlíte. Přeji vám, abyste byly odvážné a bystré jako vesničan v příběhu. Abyste se za svou víru nikdy nestyděly, nebály se hlásit k Pánu Ježíši a
všem spolužákům a kamarádům Jej dokázaly přibližovat.
Terka
Pro bystré hlavičky
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Pořad bohoslužeb do začátku adventní doby
30.9.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

7.10. Po
9.10. St
10.10. Čt

18.00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18.00
18:00
7:00

11.10. Pá

18:00

12.10. So
13.10. Ne

14.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

21.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
27.10.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

28.10.
30.10.
31.10.
1.11.

Po
St
Čt
Pá

2.11. So

sv. andělé strážní
sv. František z Assisi
27. neděle v mezidobí

28. neděle v mezidobí
Výročí posvěcení
kostela

sv. Lukáš
29. neděle v mezidobí

30. neděle v mezidobí

Slavnost
všech svatých
Vzpomínka
na všechny
věrné zemřelé

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

za † Lenku Manďákovu, živou a † rodinu a duše v očistci
na úmysl dárce
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
za † manžela Jana, syna, bratra, rodiče a živou rodinu
za † Marii Zdražilovou a živou a zemřelou rodinu
za † rodiče a bratra a živou rodinu
za rodinu Votavovu, Lamplotovu a Staňkovu
za farní společenství
na úmysl dárce
na poděkování za křest vnoučat a za otce Petra
za živou a zemřelou rodinu
za † rodiče a prarodiče, za † manžela, bratra a švagra a za
zdraví živé rodiny
na poděkování
za uzdravení manžela a dar zdraví a víry pro živou rodinu
za farní společenství
na poděkování
na úmysly dárců
za † Boženu Michelovou a živou rodinu
na úmysl dárce
na poděkování
za † rodiče z obou stran a živou rodinu
za živou a † rodinu Brabcovu a Badalovu
za † Jiřího Milara a živou a zemřelou rodinu
za farní společenství
za † Jiřího Sochu, za živou a zemřelou rodinu
za živou a zemřelou rodinu Handlarovu
na poděkování a za další ochranu a pomoc
za † rodiče a prarodiče Líbalovy
za zemřelé
za farní společenství
za † rodiče Pokorných, švagra a vnučku Lucinku
za dar zdraví pro rodiny Vaskovu, Dokoupilovu a Bartoškovu
za nemocné
za † manžela Jiřího, oboje rodiče a ostatní přízeň
za upevnění zdraví a svobodu od strachu
za † rodiče a živou a zemřelou rodinu
na úmysly dárců
za † Alžbětu Siegelovou a rodinu
za všechny zemřelé
na úmysl papeže
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3.11. Ne

31. neděle v mezidobí
Adorační den farnosti

4.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.
10.11.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

32. neděle v mezidobí

11.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

33. neděle v mezidobí

18.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

25.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.
1.12.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

Slavnost Ježíše Krista
Krále

Konec církevního roku
1. neděle adventní

7:15 na poděkování za 90 let života
8:30 za farní společenství
za † Alexandra Gonyševa, jeho živou rodinu - manželku Adria10:00
nu a syna Sašíka
18:00 za zemřelé rodiče a bratra
18:00 za živou a zemřelou rodinu Peškovu a za rodinu Bednářovu
7:00 za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
18:00 za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
7:00 za nemocné
7:15 za † rodiče Daškovy, Hobzovy a Harákovy a živou rodinu
8:30 za rodiče a tetu
10:00 za farní společenství
18:00 na poděkování za dar života
18:00 na úmysly dárců
7:00 na poděkování a za zemřelou a živou rodinu
18:00 za dvoje zemřelé rodiče, manžela a živou rodinu
7:00 za † Vojtěcha, Přemysla a Janu Černých
7:15 za † P. Josefa Dancingera
8:30 za farní společenství
10:00 za † Josefa Bořeckého, živou a zemřelou rodinu
18:00 za živou a zemřelou rodinu Konečnou
18:00 za živou a zemřelou rodinu Kaňovu a Němečkovu
7:00 za dar zdraví a dary Ducha Svatého
18:00 na poděkování za zdraví a prosba za † manžela a celou rodinu
7:00 na úmysl dárce
7:15 za † rodiče a všechny příbuzné a duše v očistci
8:30 za farní společenství
10:00 za † manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu
18:00 za † manžela a celou rodinu
18:00 na poděkování za 20 let života s prosbou o dary Ducha Svatého
7:00 za † manžela a dvoje rodiče a živou rodinu
18.00 za živou a zemřelou rodinu Hrbkovu a Nohelovu
18:00 za zemřelé
7:15 za † Josefa Kazdu, manželku Miladu a jejich živou a † rodinu
8:30 za rodinu Pleskou, Králíkovu a Grodovu a živou rodinu
10:00 za farní společenství

Uzávěrka příštího čísla je 22. 11. 2013.
Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner vyzývá všechny, aby se zapojili do modlitby za národ a jeho
představitele.
Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:
Dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až
do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy;
ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke
šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Rožeň – nepravidelný zpravodaj farnosti sv. Vavřince v Brně – Řečkovicích č. 4/ 2013, ročník XVI.
Vydává katolická duchovní správa Brno – Řečkovice pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.
Tisk:Gloria ▪ Redakce:m.fiala@volny.cz ▪ rozen.webnode.cz ▪ Toto číslo vyšlo v nákladu 500 výtisků.

