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Milí řečkovičtí farníci, bratři a sestry
Tento úvodník píšu v době, kdy jsme svědky teroristických útoků v Paříži a jako obyvatelé Evropy jsme těmi, kterých se to také týká. Jsme svědky velké uprchlické vlny
z oblastí, ve kterých probíhá válka. Nemá cenu si nalhávat, že to není válka náboženská. Sunnité bojují proti šíitům a do toho přichází radikálové z Islámského státu. Další
konfrontace je se světem, který nazýváme křesťanským, i když už dávno křesťanský
není. Jak se k tomuto všemu máme postavit? Především zde stojí výzvy našeho Pána,
Spasitele, Tvůrce, Dárce pokoje, Božího Syna, Ježíše Krista: „Milujte své nepřátele…(Lk
6,36)“, „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa,
moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.
(Jan 18,36)“, „ Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech
mu i košili! (Lk 6,29)“, „…cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili. (Mt, 25,40)“.
Jak se s těmito Ježíšovými výzvami vyrovnat? Oslovilo mě v této souvislosti kázání pana
prof. Petra Piťhy, které pronesl při příležitosti svátku sv. Anežky (např. zde:
http://www.apha.cz/file/49624/anezka-katedrala-13-11-2015-homilie-mons-pp.pdf).
Úryvek z něho uvádím: „Co je Evropa? Evropa není geografický pojem, ale pojem civilizační a kulturní. Je definována jako oblast, kde je uctíván křesťanský Bůh. Evropané si
to uvědomili, když byli konfrontováni s jinou civilizací, která vyznává jiného Boha. Je to
zásadním způsobem jiná civilizace, protože mezi milosrdným, nesmírně lidským a odpouštějícím Bohem, ochráncem a zachráncem, a Alláhem, nelítostně tvrdým bohem
muslimů, je veliký rozdíl. Křesťanství je náboženství, které už od Starého Zákona, který
Kristus naplnil, dovršil, ale nezrušil, považuje člověka za svobodného. Dává mu právo se
rozhodovat a žádá jeho odpovědnost. Alláh, vyžadující naprostou poslušnost člověka,
činí z něho otroka. Křesťanství hlásající pokoj, je zjevně náboženstvím života, Islám vyhlašující džihád je naopak náboženstvím smrti.“ Můžeme si uvědomit, že chudoba není
jen materiální, ale může být i chudoba taková, že chybí láska. Ježíš říká svým apoštolům, že zlo je možné vyhnat pouze modlitbou a postem. Postavit se proti výzvám současnosti proto můžeme tímto způsobem. Především je však potřeba obnovit svou snahu prožívat svou víru opravdově a vynaložit nové úsilí k jejímu šíření a spolu se žalmistou se můžeme připojit k jeho zvolání: „Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych
se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? (Žl 27,1)“
Přeji všem krásný a dobře prožitý advent, dobu přípravy na příchod našeho Boha, Boha
lásky, na tento svět.
Váš otec Jan

Adventní koncerty v našem kostele

Život ve farnosti

29. 11. v 16.30 – žáci SZUŠ Universum
7. 12. v 19.00 – ÚMČ, účinkuje Trio od sv.
Jakuba

6. 12. Svátek sv. Mikuláše
mikulášská nadílka pro děti bude po
skončení mše svaté v 10 hodin

Betlémské světlo

8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté

Motto letošního ročníku Betlémského světla
zní Pokoj ve mně – pokoj s tebou (Friede in
mir – Friede mit dir). Je spojené se zaměřením rakouských skautů a skautek na tento
rok – Free Being Me.

bez poskvrny prvotního hříchu
mše sv. v 6.30 a v 18 hodin
18. 12. Skautská mše s Betlémským světlem
mše sv. v 18 hodin

Do naší farnosti bude světlo přineseno na
skautskou mši v pátek 18. 12. v 18 hod.
Do svých domovů si je tradičně můžete přinést na Štědrý den od 10 do 11 hodin
z kostela a obvyklých míst v naší farnosti
nebo po celý den od hlavního kříže na hřbitově.

*****
Mše svatá za nemocné
- 8. prosince
Mše svatá za zemřelé
- 30. listopadu a 30. prosince
Mše svaté na úmysly dárců
- 14. prosince

Vánoce v našem kostele
*****

24.12. Štědrý den, Vigilie Narození Páně
dětská mše sv. v 16.00 hod.
slavnostní mše sv. ve 23.00 hod.

Roráty
V naší farnosti budou roráty vždy v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu v 6.30 hod. Poslední roráty
budou ve středu 23. 12. v 6.30 ráno.

25.12. Slavnost Narození Páně
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod.

Sobotní adventní snídaně pro děti
Zveme všechny děti na rorátní mše svaté,
zvláště v sobotu, kdy po skončení mše sv. bude na faře pro děti připravena snídaně. Po
snídani bude probíhat zkouška dětské scholy
na Vánoce. Mohou se zapojit všechny děti,
které rády zpívají.

26.12. Svátek sv. Štěpána

Adventní duchovní obnova
Proběhne ve dnech 4. a 5. 12. pod vedením o.
Jana Davida ze Společnosti katolického apoštolátu – Pallotinů. Program je na str. 3.

31.12. Sv. Silvestra I.

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod.
27.12. Svátek Svaté rodiny
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod.
obnova manželských slibů,
žehnání vín
děkovná mše sv. v 17.00, od 23.30
hod. adorace a společný vstup do
nového roku 2016

Předvánoční svátost smíření
16.12. od 17.00 bude zpověď pro děti.
17.12. od 16.00 do 20.00, více zpovědníků.
20.12. od 15 hodin je zpovídání v Králově Poli.

Prohlídka betléma v kostele bude možná
25., 26. a 27. prosince, vždy od 15 do 17
hodin, v další dny vždy půl hodiny přede mší
svatou.
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v tomto směru v naší farnosti vícero aktivit
a jednou z nich je pravidelná pomoc křesťanům v tzv. zemích třetího světa. Děláme to
prostřednictvím páteční sbírky, která letos
do dnešního dne činí 53738,- Kč. V srpnu
jsme otci Norbertovi do tanzánské farnosti
Mpanga poslali z této sbírky 29270,- Kč,
protože potřeboval pomoci s pořízením terénního automobilu potřebného pro pastoraci. Zbývající částku budeme směřovat na
pomoc sirotčinci v Mbingu (http://www.
ifakara.cz/fotogalerie/sirotcinec), kde se řádové sestry starají o 40 dětí ve věku 0-6 let,
které nemají rodiče. Spolu s brněnskou Charitou tam letos organizujeme odeslání dvou
traktorů, zemědělského nářadí a dalších potřebných věcí, jako je např. oblečení pro děti. Sestry mají k zajištění chodu sirotčince
k dispozici cca 100 ha půdy a nemají techniku k jejímu obdělávání. V kontejneru by také mělo být Ponceletovo vodní kolo pro
vesničany v Mpanze, které by vesničanům
mělo zajišťovat čerpání vody do vznikajícího
vesnického vodovodu. Na podporu tohoto
projektu bych také chtěl věnovat nedělní
sbírku v kostele o 3. neděle adventní. Děkuji vám všem za vaši štědrost a solidaritu
s křesťany v chudých zemích.
o. Jan

Zveme vás na

adventní duchovní obnovu
s P. Janem Davidem,
členem kongregace otců Pallotinů

ČAS MILOSRDENSTVÍ
4. – 5. 12. v kostele sv. Vavřince
Program:
pátek 18:00 mše svatá
19:00 – 20:00 přednáška
20:00 – 20:30 adorace
sobota 9:00 – 9:30 přednáška
9:30 – 10:30 ztišení, adorace,
svátost smíření
10:30 – 11:15 přednáška
11:30 mše svatá

Sbírka na pomoc potřebným
13. 12., na 3. neděli adventní, proběhne sbírka
na pomoc rodinám v tíživé ekonomické situaci
a lidem v krizových situacích. Je možné pomoci jak finančně, tak i materiálně.

Koleda rodin

Přinést můžete:
 trvanlivé potraviny - těstoviny, rýže, čočka,
čaje, polévky, konzervy…
 hygienické potřeby
 prášky na praní a čisticí prostředky
 kojenecké a dětské oblečení (do 15 let)
 kočárky, dětské postýlky, dětské knihy a
hračky.

Již nyní zveme na tradiční vánoční setkání
rodin, které proběhne 3. ledna odpoledne
ve farní herně.

Pozvánka na farní ples
16. ples řečkovické farnosti se bude konat
v sobotu 23. ledna 2016. Bližší informace
budou včas
zveřejněny.

Prosíme, vše čisté a zachovalé :-)
Sbírka proběhne ve farní herně od 8 do 11:30.
Věci budou doručeny konkrétním rodinám
prostřednictvím neziskové organizace BAKHITA. Děkujeme!

Pomoc sirotčinci v Mbingu
Naší křesťanskou povinností je kromě jiného
také pomáhat slabým a potřebným. Vyvíjíme
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Diecézní akce

ny, portréty, krajiny, snové obrázky, které
pohladí duši, Petr Bernard - olej, realistické
krajiny, květiny, zátiší, obrazy, které mají
své nepopsatelné kouzlo, Josef Langer - olej,
široké spektrum námětů, Ladislav Dostál –
olej, překrásná abstraktní tvorba, úžasně
sladěné barvy. S prostorovou tvorbou se
představí Jana Trantírková - zahradní keramika, a můj syn Milan Hejl - umělecké kovářství. Výstava bude prodejní, můžete si
vybrat třeba vánoční dárek.
Na závěr pozvánky jeden vtípek:
Jeden zamilovaný mladý muž říká své dívce:
„Dnes, na svém prvním koncertě, budu hrát
jen pro tebe.“ Ona odpoví: „Neboj, třeba
ještě někdo přijde.“
Tak doufám, že i na naši vernisáž někdo přijde a bude nám společně hezky :-).
Za všechny své přátele s úsměvem zve
Jana Hejlová

Adventní koncerty na Petrově
Budou se konat 5., 12. a 19. 12. vždy v 17 hodin.
Přednáška s autogramiádou
V neděli 13. prosince v 17 hodin proběhne v
kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí v
Brně přednáška otce Karla Satorii nazvaná
"Modlitba je tu pro člověka, ne naopak". Po
přednášce bude následovat autogramiáda jeho nové knihy Povoláním člověk. Všechny srdečně zveme.
*****

Pozvánka na výstavu
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás pozvala na naši výstavu, kterou
budeme pořádat s přáteli u Vás v Řečkovicích
na radnici. Vernisáž bude 4. prosince v 17 hodin.
Někteří z Vás mne jistě již znají, měla jsem tu
čest být se svými obrazy u Vás před rokem na
radnici a také na Noci kostelů. Maluji na barevný podklad kombinovanou technikou, kde
převládá uhel a pastel. Mám ráda přírodní
náměty, krásu květin, lidské tváře nebo i kouzlo okamžiku při rozžíhání svíce. Jak píše Marek
Orko Vácha: "Každá květina a každá duše září
svou vlastní nesrovnatelnou krásou. Každý
jsme krásný svým vlastním způsobem, neporovnatelně." Proto ráda maluji krásu, která vypovídá o svém Tvůrci… Také přivezu obrazy s
duchovní tematikou, kde používám symboliku.
S radostí v srdci vzpomínám na hezké chvíle,
které jsem mohla s Vámi trávit, jak ve Vašem
krásném kostele, tak i na radnici. Jen mi bylo
líto, že jsem před rokem nemohla být na své
vlastní vernisáži, protože jsem byla nemocná.
Ale podle fotek a ohlasů byl program určitě
skvělý...
Poznala jsem, že mezi Vámi žijí skvělí lidé, a
proto se za Vámi opět velmi těším. Přijedu
tentokrát i se svými přáteli z naší výtvarné
skupiny 16+-. Vystavovat budou: Libuše Müllerová, která přiveze nádherné pastely - květi-

Konec sbírky
Milí farníci!
Sbírka víček pro malou Moniku, do které
jsme se zapojili, byla velmi úspěšná. Od začátku prázdnin až do 22. 11. se vysbíralo
dohromady 117 kg víček plastových
i kovových. Všem sběratelům moc děkujeme, víčka budou odevzdána rodičům Moničky a odvezena do firmy Hottech, která
víčka vykupuje.
Ať vám vaše úsilí i dobrou vůli Pán oplatí!
Jana Hašková

Nové byty na farní půdě
V minulém čísle Rožně jsem předběžně informoval o dokončování tří bytů v půdní vestavbě v budově fary. Mělo by to být nakročení k samofinancování církve, ke kterému
bude postupně docházet. Blížíme se k dokončení těchto bytů a doufáme, že se je podaří zkolaudovat do konce tohoto roku. Od
ledna 2016 je možné je dát k pronájmu. S
ekonomickou radou farnosti jsme stanovili
nájemné, které bude vypadat následovně:
Byt 2+kk s výměrou 64,26 m2 se bude pronajímat za 9000,- + 2000,- Kč záloh, byt
2
1+kk s výměrou 31,28 m bude za 6500,- +
-4-

1200,- Kč záloh a byt 1+kk+komora s výměrou
38,02 m2 bude za 7000,- Kč + 1200,- Kč záloh.
Kauce před podepsáním smlouvy bude jedno
nájemné. Zájemci se mohou hlásit na farním
úřadě.
o. Jan

Jde o evangelizaci v Duchu Svatém a svědectví o své víře a pozvání do buňky, do
společenství.
O prázdninách mě zaujalo krásné svědectví
od mé kamarádky o dvou spolužácích. Pravidelně se sekávají po nějaké době s celou
třídou. Jeden spolužák tam neměl kamaráda z lavice a tak po něm začal po letech pátrat. Našel ho v těžké životní situaci, pomohl
mu a pravidelně se stýkali. Jeho dcera mu
při těchto potížích nabídla, jestli nechce přijít do jejich společenství ve sboru. Říkala
jsem si, co my můžeme ostatním nevěřícím,
hledajícím nabídnout?
Začátkem září jsem na chválách dostala toto
slovo: (Ex 23,20) „Hle posílám před tebou
posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě
uvedl na místo, které jsem připravil.“ Říkala
jsem si po rozbalení: „Pane, pojedu do Taize?“ Otec Jan říkal, že se jede do Taize modlit za FEB. Měli jedno místo volné. Tak jsem
se přidala. Nesla jsem buňky v srdci s sebou.
Ještě jedna myšlenka. Když jsem před dvěma lety začala číst Bibli v projektu Vezmi a
čti, tak mě moc oslovily Skutky apoštolské.
Líbilo se mi, jak žili prvotní křesťané ve společenství: Den po dni jednomyslně a vytrvale docházeli do chrámu, ve svých domech
lámali chléb a pokrmy jedli radostně a
v prostotě srdce. Chválili Boha a těšili se
přízni všeho lidu. A Pán každého dne ke společenství připojoval ty, kteří měli být spaseni. (Sk 2,46-47)
Míla B.

Každý potřebuje své společenství
Byla jsem minulý rok (8. března) na přípravném setkání – duchovní obnově, pro kurz Alfa.
Hned při vstupu do prostorů na Hapalově ulici
se ke mně hrnul jeden muž a dával mi květiny,
a že mně přeje ke svátku. Říkám, že svátek
nemám. Ale když přišla další žena a on se k ní
hrnul úplně stejně a přál jí k svátku, pochopila
jsem, že nám přeje k MDŽ .
V polední pauze jsme spolu seděli a povídali si.
Tento mladý muž se jmenoval Libor a velmi
krásně a poutavě vyprávěl o farních evangelizačních buňkách a o společenství tatínků. Zaujalo mne na tom, že si píšeš jména těch, které
chceš, aby poznali Boha, a že se za ně modlíš.
Někdy prý i roky.
O prázdninách téhož roku jsme měli na Charismatické konferenci setkání pořadatelů kurzů Alfa. Byl tam i otec Vojtěch z Dolan a vyprávěl, jak u nich jsou Alfa kurzy a Farní evangelizační buňky – FEB, zkráceně buňky. Jak to vše
funguje a je provázané. Moc mě to oslovilo.
Měli tam i stánek a lidi, kteří vysvětlovali a povídali o buňkách. Také zvali na 2. seminář, na
kterém bude přítomný P.Pigi z Milána, kde tyto buňky již několik let fungují.
Předkládala jsem Pánu v modlitbě tyto evangelizační buňky a taky o nich nadšeně několika
lidem povídala. Jak jsem dostala od Libora, tak
jsem dávala dál.
Kupodivu někteří o FEB slyšeli a věděli odjinud. Neměla jsem odvahu se přihlásit na seminář, ale kamarádka se mně ptala v dubnu,
jestli jsem už přihlášená, že tam jedou a že
mně vezmou. Tak jsem se přihlásila. Jelo nás
tam několik z naší farnosti. Někdo na celý seminář, někdo na jeden den, včetně o. Jana.
Vysvětlování o podrobnostech je na delší povídání. FEB mají ve svém názvu evangelizační.

Vzpomínka na září
Neděle, 27. září 2015. Od rána jsem byla natěšená na pouť do Křižanova. Zase uvidím
místo svých dětských letních prázdnin a
kraj, kde jsou kořeny našeho rodu po tatínkovi. Těšila jsem se na slavnost odhalení
památníku mé oblíbené historické osobnosti a české světice -svaté Zdislavy. Ani nepamatuji, kdy naposledy jsem se takové akce
zúčastnila. Těšila jsem se moc, ale nadšená
při cestě domů jsem byla ještě více. To byla
krása! Slavnostní mše svatá, umocněná pře-5-

krásnou hudbou a zpěvy, pronikala do srdcí
stovek zúčastněných a na atmosféře křižanovského náměstí to bylo znát. Hluboký prožitek
duchovní i kulturní provázel celé odpoledne,
zakončené koncertem Hradišťanu Jiřího Pavlici. Z vlastní zkušenosti vím, co je to za práci,
pořádat takové velké akce. Zde se pořadatelům nedalo opravdu nic vytknout. Vše propracované a promyšlené do detailu. Když se velmi
ochladilo, místo studeného pití se objevil horký čaj, grog a "panáčky" rumu. S horkým kalíškem obcházím odhalený památník a koukám
na tu krásu. Slova jaksi chybí, nezbývá, než se
pomodlit, a děkovat a děkovat... Tvůrcům této
myšlenky, tohoto díla, všem, kdo byli na podiu
i v zákulisí, těm, kdo nám žehnali a předávali
duchovní sílu. A taky děkuji těm našim řečkovským, kteří mě tuto pouť umožnili. Svatá Zdislavo, oroduj za nás!
Na slavnosti vystoupila také herečka p. Milena
Steinmasslová, představitelka sv. Zdislavy ve
filmu V erbu lvice. Pod dojmem tohoto filmu
jsem napsala paní Steinmasslové báseň, která
ji, podle jejích slov, velmi potěšila. Snad se bude líbit.

kdejaká bylinka poslouchá tvé prosby,
s pomocí Boží odvracíš i smrti hrozby.
Skláníš se nad ubohým, milosrdná paní,
snad zastavíš i ruku, která raní.
Tak ubíhal čas v modlitbách a práci,
Tvou láskou a vlídností se utrpení ztrácí.
Brzy jsi odešla z tohoto světa
avšak i z Věčnosti vracíš se léta
-pomáhat těm, kdo ve své beznaději,
na Tebe v prosbách se obracejí.
Tvé skutky lásky mne k Tobě dovedou
skláníš se nad chudákem, paní,
- a já se skláním před Tebou...
M.K.

Z farní knihovny
Jsem přesvědčen, že na tomto světě nejsme
na dovolené, a proto mne osloví každá myšlenka stejného ražení, třeba ta o wellness pobytu, kterou jsem si přečetl v Prologu Ježíše
Nazaretského od Benedikta XVI:
Bůh je láska. Ale lásku lze i nenávidět, tam, kde
vyžaduje vystoupit ze sebe samého. Ale není to
blaženě romantický pocit. Vykoupení není
wellness, koupel v požitku ze sebe, nýbrž právě
osvobození se od zaklíněnosti do „já“. Cenou
za toto osvobození je bolest kříže.
A ta pěkně tíží, protože to je bolest celého světa i se všemi proč, ale už bez toho „proč zrovna
já“. Na druhou stranu, když přijmeme, že svět
a život bolí, tak bolest kříže je to nejlepší, co
nás tu mohlo potkat.
Když jsem bral do ruky knihu Mircea Eliadeho
Posvátné a profánní, tak jsem ani netušil, kolik
dobrodružného čtení o dějinných hlubinách
lidské duše zde najdu. A taky o lidožroutech.
Nebojte se si tyto knihy zapůjčit.
Honza

Pocta svaté Zdislavě
Po staletích dnes kytičku nesu
vzpomínám na dívku z křižanovských lesů.
Modlitbám učí se, i písním svého kraje,
a v srdci láska k Bohu i přírodě jí zraje.
Skláníš se ke květům, před krásou velebnou,
a kvítky, děvčátko, se sklání před Tebou.
Pak láska a život sám odnes Tě o kus dál,
a vítr ledový, i vlahý kolem vál.
Tu opět pod křížem ruce se složí,
tak sílu nacházíš v přírodě Boží.
Skláníš se nad kolébkou, krásná paní,
v očích máš pokoru, která Tě chrání.
Na nemoc, na strasti, vůbec jsi nedbala,
ruka Tvá trpícím vždy léku podala,
-6-

Gustovo okénko

„Do kostela.“ Odpověď jej zřejmě překvapí,
polkne a při pohledu na kámoše rázně pronese: „Taky bysme to potřebovali…“ Tak jen dodám: „To si piš.“ Ale nepřidali se...

Chlubila se mi radostně jedna zasloužilá farnice,
jakou má fotku o. Jana, a říkala: „Mám ji
v kuchyni, a když kolem ní ráno projdu, řeknu:
Dobré ráno otče Jane, ... ale přes den je to můj
Jeníček.“

Člověka čekají zkoušky a provokace doslova na
každém kroku. S hřejivým pocitem vycházím z
kostela s čerstvým rozhřešením. Zacinká tramvaj, zvednu oči a nevěřícně čtu název konečné
stanice nad hlavou řidiče: "Čertova rokle"
A.D.

Brzké sobotní ráno, jsem pár minut od svého cíle.
Od Vysočiny se vynoří trojka přátel z mokré čtvrti. Usmívají se, vrávorají a jeden s citem pronese:
„Kam deš vole? Do hospody nebo do práce?“

Koutek pro děti
Milé děti,
právě nám začíná Svatý rok milosrdenství. Být milosrdný znamená mít opravdu rád
druhé, myslet na jejich dobro a nehledat vlastní prospěch, všímat si potřeb svých bližních a být ochoten jim kdykoliv pomoct. Milosrdenství je láska. Náš Bůh je milosrdný,
má rád každého z nás a chce pro nás to nejlepší. Své milosrdenství dokázal tím, že nám
poslal svého syna Ježíše, jehož narození budeme již brzy slavit. Tak moc nás má náš nebeský otec rád! A tak moc má rád každého člověka na světě. Chce projevit své milosrdenství k celému světu, k nám i ke všem lidem, kteří jej neznají. Chce světu ukazovat své
milosrdenství každý den a na každém místě. A my, protože jej známe a víme jak je dobrý, můžeme být prostředkem šíření Božího milosrdenství. Skrze nás může Bůh svou láskou měnit svět, pokud mu to dovolíme…
V letošní adventní hře se budeme učit, jak můžeme měnit svět kolem nás pomocí lásky a milosrdenství. V kostele budeme mít vlastní malou zeměkouli, která bude představovat celý svět – ale holý a prázdný. Každý týden adventu bude vyhlášen úkol,
kterým ukážeme Boží lásku lidem kolem nás a za jehož splnění zároveň budeme moct
vyzdobit naši malou zeměkouli v kostele.
Přeji vám hodně odvahy a síly měnit svět láskou a milosrdenstvím.
Terka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledáme zdravotní sestru/bratra
Do Domácího hospice Tabita při Hospici sv. Alžběty, o.p.s. v Brně hledáme všeobecnou sestru či
bratra na celý nebo zkrácený úvazek. Jedná se o jednosměnný provoz s pohotovostními službami.
Kvalifikační předpoklady: Vzdělání SZŠ (VOŠ, VŠ) - odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní sestry, platné Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Jiné požadavky: Řidičský průkaz skupiny B, minimálně 1 rok praxe, zájem o paliativní péči a ochota pracovat v multidisciplinárním týmu.
Zájemci, prosím, ozvěte se na email: vrchni.dh@hospicbrno.cz, tel.: 773 559 957.
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Pořad bohoslužeb do konce roku
29.11. Ne

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

Po
Út
St
Čt
Pá
So

6.12. Ne

1. neděle adventní

sv. Barbora
sv. Mikuláš
2. neděle adventní

9.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

St
Čt
Pá
So
Ne

14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

21.12.
22.12.
23.12.
24.12.

Po
Út
St
Čt

7:15
8:30
10:00
18.00

7.12. Po
8.12. Út

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

slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

3. neděle adventní

Betlémské světlo
4. neděle adventní

Štědrý den

25.12. Pá

Boží hod vánoční

26.12. So

sv. Štěpán

27.12. Ne

sv. Rodina

28.12. Po
30.12. St
31.12. Čt

sv. Mláďátka
sv. Silvestr I.

na úmysl dárce
za Jana Pleského, oboje † rodiče, sestry, bratra a živou rodinu
za farní společenství
za zemřelé
na úmysl dárce
za Miroslava a Boženu Volfovy a jejich rodiče
za nová povolání kněžská a k zasvěc. životu z naší farnosti
za zemřelého P. Karla Hrazdila
za zemřelé rodiče, sourozence a živou rodinu
za zemřelou Drahomíru a Antonína Tomáškovy, Josefa a Miladu Kazdovy a živou a zemřelou rodinu
za zemřelého syna a zemřelou rodinu Helánovu a Vlčkovu
za farní společenství
za zemřelé rodiče Wallingerovy a Tichých a živou rodinu

6:30 na poděkování
18:00 za nemocné
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
6.30
16:00
22:00
7:15
8:30
10:00
7:15
8:30
10:00
7:15
8:30
10:00
18:00
18:00
17:00

za zemřelou Alžbětu Siegelovou a rodinu Siegelovu
na úmysl dárce
za zemřelou Miroslavu Šmídovou
na poděkování a za Boží požehnání a dary Ducha Svatého
za † Eduarda Tesaře a živou a zemřelou rodinu Trbolovu
za zemřelou Štěpánku Svobodovu a živé a zemřelé rodiny
za farní společenství
na úmysly dárců
na úmysl dárce
za zemřelého tatínka a živou rodinu
za † bratra, rodiče, prarodiče, manžela, syna a živou rodinu
za skauty
za zemřelého Jiřího Pavelku a živou rodinu
za Toníčka Konopíka, živou a zemřelou rodinu
za zemřelého manžela, bratra, rodiče a živou rodinu
za farní společenství
za dvoje zemřelé rodiče, manžela a živou rodinu
za zemřelé Václava a Marii Literákovy
za zemřelé rodiny Navrátilovy, Kosmákovy a Matochovy
za děti naší farnosti
za všechny kněze, kteří působí a působili v naší farnosti
na úmysl dárce
za zemřelé rodiče a prarodiče, manžela Pavla a živou rodinu
za farní společenství
za zemřelého manžela Jaroslava, rodiče Daškovy a Hobzovy
za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro bratra
za farní společenství
za zemřelé rodiče a prarodiče a živou a zemřelou rodinu
za manžela a živou a zemřelou rodinu
za farní společenství
na poděkování
za zemřelé
na poděkování za Boží ochranu v uplynulém roce

Prosíme o zaslání příspěvků do příštího čísla Rožně nejpozději do 18. 12. 2015.

Přejeme Vám požehnaný advent!
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