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Milí bratři a sestry,
Prožíváme Vánoce a scházíme se u nazdobených stromečků, u kterých bývá
postaven betlém. Chci se s Vámi podělit o text Jána Beňa, který se zamýšlí
nad betlémem:
Betlém – dům chleba
Betlémský chlév před Ježíšovým narozením je výstižným obrazem mého srdce před svatým přijímáním. Chlad, tma a prázdnota…
Chlév po narození je zase ukázkou, jak by mělo vypadat mé srdce po Ježíšově příchodu. Takové by mělo být – plné radosti, jasu, světla a plné lidí…
A o toto poslední hlavně jde, o to, aby Ježíš nezůstával v mém srdci sám,
aby za Ním přišli lidé, aby dveře mého betlémského chléva byly stále otevřeny pro každého dokořán, abych ze své lásky nevylučoval nikoho – ani
chudé pastýře, ani vznešené a bohaté krále, abych všechny miloval. Jaké je
to protiřečení – přijmout a uvítat Ježíše a vzápětí zamknout dveře před bratry a sestrami…
Divné a prázdné jsou jesličky bez pastýřů a neúplné bez králů. Zapamatujme
si: Jestliže v našem srdci není dost místa pro všechny lidi, je těsné i pro samotného Ježíše. Nevydrží tam dlouho. Z tak těsných jesliček se velmi brzy
vystěhuje.
Bratři a sestry, přeji všem požehnané prožití vánoční radosti z narození
Spasitele.
otec Jan

Život ve farnosti

Večery chval – každou 1. sobotu

26.12. Svátek sv. Štěpána

Adorace se zpěvy z Taizé – každou

v měsíci ve 20.00

mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10.00
žehnání vína

3. sobotu v měsíci ve 20.00

Adorace za novou evangelizaci –

30.12. Svátek Svaté rodiny

každou poslední neděli v měsíci ve 20.00

Páteční adorace – půl hodiny přede

mše sv. v 18.00
obnova manželských slibů

mší svatou, na 1. pátek od 17.00

31.12. Sv. Silvestra I.
děkovná mše sv. v 17.00, od 23.30
adorace a společný vstup do nového
roku 2017

Prohlídka Betléma
V našem kostele bude možnost prohlídky
25., 26. a 27. prosince, vždy od 15 do 17
hodin, v další dny půl hodiny přede mší svatou.

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. v 8.00 a v 10.00

Koleda rodin

6. 1. Slavnost Zjevení Páně

V neděli 8. 1. od 15 hodin proběhne ve farní
herně tradiční koleda rodin. Zveme všechny
rodiny ke společnému vánočnímu setkání,
zvláště rodiny, které jsou ve farnosti nové a
rády by se seznámily a zapojily mezi ostatní.
Vítané budou také hudební či jiné příspěvky
do programu i k občerstvení.

mše sv. v 18.00
18. 1. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
začátek Týdne modliteb za jednotu
křesťanů
19. 1. Ekumenická bohoslužba

Vánoční setkání

v 18.00 v husitském kostele

Stalo se již tradicí, že se otec Jan ve vánoční
době setkává se skupinami lidí činných ve
farnosti. Předběžné termíny setkání jsou:
2. 1. farní rady, 3. 1. hudebníci, 4. 1. uklízecí
skupiny, 6. 1. lektoři, 7. 1. akolyté.

2. 2. Uvedení Páně do chrámu
mše sv. v 7.00
3. 2. Sv. Blažeje
mše sv. v 18.00
svatoblažejské požehnání

Vánoční koncert
 Tradiční koncert pěveckého sdružení
Lumír se koná v našem kostele 6. ledna
v 19.15 hodin.

1. 3. Popeleční středa
mše sv. v 7.00 a v 18.00
udílení popelce

XVII. farní ples
***

Zveme na tradiční akci, která se bude konat
v sobotu 14. ledna v řečkovické sokolovně
na Vážného ulici.

Mše svaté za nemocné
- 13. ledna, 11. února

Farní karneval 2017

Mše svaté za zemřelé

Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče na 7. farní karneval. Odpoledne plné
zábavy a her začne v 15 hodin v neděli 26.
února v Orlovně v Řečkovicích.

- 28. ledna, 25. února
Mše svaté na úmysly dárců
- 6. ledna, 15. února, 1. března (18.00)
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Vánoční sbírka pro léčbu lepry a
TBC
Naše farnost přispívá každým rokem – letos již
po 18. – na projekt „Likvidace lepry“. V posledních letech projekt zahrnuje také léčbu
TBC. Pro informaci: Základní léčba tuberkulózy
stojí cca 1400 korun. Léčba pacienta v raném
stádiu malomocenství stojí přibližně 200 Kč.
Pokud se rozhodnete pro „vánoční dárek“ tímto směrem, své příspěvky můžete vkládat do
pokladničky farní charity po celou dobu vánoční, to je až do 10. 1. 2017.
Pokud by se někdo rozhodl pro dar individuální, konto LL je: 2400259272/2010. Pro korespondenci je tu e-mail: LL@likvidacelepry.cz,
telefon: 222 514 201 a 603 555 995.
Pokojné a požehnané prožití Vánoc.
M. Ocetková

buje lidi, aby sám mohl přežít. Pak žije skrytým životem obyčejného člověka, až dospěje, vychází na veřejnost jako hlasatel lásky
svého Otce, a vede člověka k naplňování
nejdůležitějšího přikázání – lásky k Bohu a
bližnímu. Nejenom ovšem káže a hlásá, ale
sám miluje, a také umírá z lásky. Pak je
vzkříšen k životu, což budeme slavit zase o
Velikonocích. To vše se děje proto, abychom my mohli mít plný život. Proto jej nazýváme Spasitelem.
Požehnané svátky Božího zrození i zjevení
Vám přeje
P. Jindřich Kotvrda

…a ještě jedno
Tak přemýšlím, jak je možné radovat se o
Vánocích, když na tolika místech na světě se
děje tolik tragédií. Sýrie, Jižní Súdán, Kongo
a další země, kde lidé žijí strachem z teroristických útoků, kde se lidé bez domova toulají bez naděje a kde v nemocnicích umírají
lidé, kterým nikdo v tu chvíli ani ruku nepodá.
Jak přát veselé Vánoce, když možná ani v
rodině není to tak, jak by mělo být?
I přemýšlím, že právě ne kvůli emotivní atmosféře, stromečku, dárkům, dobrému jídlu
atp. Vánoce jsou radostné, ale kvůli tomu,
že na tento svět přichází dárce pokoje a naděje – Ježíš Kristus.
On může všechno, a já můžu vše v tom, který mě posiluje. I vím, že to, co pochází od
zlého, jednou skončí, a nastane Království
míru a pokoje! A plačící budou potěšeni! Ty
taky!!!
Přejí vám Vánoce radostné a plné naděje! A
vzpomeňme si o svátcích na ty, kteří nemají
tolik, co my máme, a važme si víc toho, co
nám Hospodin dopřál.
Ať vám Pán žehná!
Jacek
„Žijte v radosti, napravujte své nedostatky,
povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní,
a Bůh lásky a pokoje bude s vámi.“ (2 Kor
13, 11)

Vánoční přání…
Jeden člověk kdysi svým rodičům poslal jako
vánoční dárek mikrovlnnou troubu. Vzpomíná
na tento zážitek takto: „Radovali se, že teď
mohou také oni být součástí oné instantní generace, která má všechno rychle a hned hotovo. Když táta mikrovlnku rozbalil a zapnul ji,
doslova za pár sekund trouba proměnila dva
úsměvy v mračení! Ani po přečtení návodu ji
nedokázali dostat do chodu. „Dva dny nato
hrála moje mamka karty s kamarádkou, a přitom řekla, že není schopná, mikrovlnkou uvařit ani vodu. 'Abych tu zpropadenou věc rozchodila, nepotřebuju lepší návod k použití.
Prostě bych potřebovala syna, aby přijel s dárkem taky on sám!'“
(http://www.gastongazette.com/20121213/jimmyblack-shares-a-story/312139867)

Ježíš je darem Otcovým, on nám sám přichází
ukázat cestu, kterou může být tento svět proměněn a zachráněn. Bůh neposílá složitý návod k použití, který by měl člověk pracně rozluštit, ale posílá na svět svého Syna. Ten se
nejprve v chudobě rodí jako bezmocné dítě a
potřebuje veškerou péči, jak nám to všechny
ty betlémy a umělecká díla znázorňují. Potře-3-

Poděkování

Jarní tancování pro radost

Chtěli bychom Vám poděkovat za vaši letošní
sbírku. Odvezli jsme 4 naplněná auta věcí a
vybralo se také 17.000,- Kč.
Všechny dary budou využity k podpoře rodin a
maminek s dětmi, které se dostávají do složitých životních situací.
Děkujeme a přejeme požehnané Vánoce.
Pavla Pilerová, Bakhita o.p.s.

Tanec znamená nejen zábavu, ale představuje také formu partnerské komunikace,
společenského kontaktu a zlepšuje i fyzickou kondici.
V návaznosti na podzimní taneční se bude
na jaře otevírat pokračující kurz. Tentokrát
bude každá lekce věnována jednomu tanci,
přičemž se vždy bude postupovat od úplného základu až po pokročilejší figury pro ty
zkušenější, zatímco začátečníci budou v
druhé půlce sálu pilovat základ  Tímto bude kurz vhodný pro úplné začátečníky i pro
pokročilejší. Zároveň tím umožníme bezproblémové absolvování kurzu i přes neúčast na některých lekcích.
Stejně jako předchozí budou i tento kurz
uvádět profesionální tanečníci Jan Karhut s
partnerkou.
Na které tance se zaměříme, záleží i na Vás napište nám!
Taneční budou tradičně probíhat v pátek v
19 hod. v tělocvičně ZŠ Horácké nám. v Řečkovicích, po skončení je možné posedět v
přilehlé hospůdce.
První lekce proběhne 24. 2. 2016 a poslední
21. 4. 2016, tedy celkem 7 lekcí (nebude
během jarních prázdnin a na Velký pátek).
Cena je 240,- Kč na lekci za pár, tedy 1700,Kč celkem.
Rádi bychom umožnili kurz i pro ty, co momentálně nemají taneční partnery (o několika takových víme) - hlaste se prosím všichni!
Pokud máte zájem, prosíme, ozvěte se co
nejdříve!
Na taneční shledání se těší
manželé Kučerovi
katerin.kucerova@seznam.cz
tel: 731 695 583

Farní společenství seniorů
Program pro rok 2017
Naše kláštery
19. ledna BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
MOTTO:
„Společně hledat Boha, žít s Ním a
pro Něj.“
16. února PŘÍBRAM-SVATÁ HORA
MOTTO: „Hojné je u Něho vykoupení.“
23. března KÁJOV
MOTTO: „Oběť, dar, nabídnutí.“
20. dubna PLASY
MOTTO: „Jednoduchost a čistota.“
18. května JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
MOTTO: „Chválit, dobrořečit, kázat.“
22. června BROUMOV
MOTTO: „Pohostinné místo vzdělávání, umění,
dialogu, setkávání a spolupráce.“
---------------21. září
KONVENT AUGUSTINIÁNŮ Brno
MOTTO: „Modlitba, studium, rozjímání.“
19. října
NOVÁ ŘÍŠE
MOTTO: „Být prospěšný i lidem dnešní doby.“
23. listopadu TIŠNOV - PŘEDKLÁŠTEŘÍ
MOTTO: „Brána nebes.“
21. prosince KLÁŠTERNÍ HRADISKO Olomouc
MOTTO: „Být připraveni ke každému dobrému
dílu.“
„ZASÉVEJTE KOLEM SEBE DOBRO A NESTAREJTE SE O TO, ZDALI VYROSTE. PRO NÁS JE
PRÁCE, PRO JEŽÍŠE ÚSPĚCH.“
(sv. Terezie z Lisieux)
Jana Suchánková
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Žádný Strach z evangelizace!
Kdo si dovolí uprostřed kostela vyskočit na židli a předzpívávat litanie? Jen tak pro radost ze
zpěvu, z kostela plného lidí, co se smíchem odpovídají. S vírou, že Bohu je milá i vysmátá
modlitba, stejně jako vážná či uplakaná. Kdo si
dovolí říct, že v běžném životě nehledá Boha?!
Že se naopak pořád někde toulá, ale Bůh ho
pořád nachází. Vlastně že mu Bůh pořád stojí
za zadkem. Bez výčitek, bez vychloubání, prosté radostné konstatování, že člověk nikdy není
sám. Kdo si dovolí na otázku po smyslu života
bez dlouhých filozofických úvah a vytáček říct
prostě „bejt tady pro druhý“? Kdo dokáže na
otázky na svůj život a svou práci odpovídat
povídáním o Bohu, ale tak neuvěřitelně nenuceně, přirozeně a při tom zábavně? Kdo udělá
ze setkání fanoušků Anděla Páně a Lotranda
setkání fanoušků Božích?
Očividně někdo, kdo má k Bohu neuvěřitelně
blízko. Někdo, kdo denně zažívá, že Bůh je
všemocný a milující táta. Někdo, kdo z toho
má radost, kdo si to neustále užívá.
Tohle a mnohem víc nás napadalo, když jsme
odcházeli z jezuitského kostela po rozhovoru
studentů s Jiřím Strachem. Měl to být rozhovor o životě a o práci. A možná i trochu byl, ale
mnohem víc to byla evangelizace v praxi. Posluchači se polovinu času smáli, třetinu času se
dozvídali zajímavosti ze života, Bible, teologie,
světa filmu, historie, životopisů svatých. Ve
zbylé jedné šestině času (pokud dobře počítám) tleskali a zpívali litanie k některým vybraným svatým. Celou dobu, celých sto procent doby rozhovoru, se ale dozvídali něco o
Bohu. A smáli se a žasli a trochu Jiřímu záviděli (ale ne ve zlém, spíš ve smyslu obdivu) jeho
blízký a radostný vztah s Bohem. Jeho nadšení.
Tak takhle se to dělá!
Evangelizace asi opravdu nemá být „jak mlácení baseballkou do hlavy“ (přirovnání uvedl J.
Strach a obávám se, že se v mnoha případech
docela trefil). Možná se občas vážně bereme
moc vážně! Možná fakt nemusíme být ti nenápadně a reprezentativně odění katolíci,
skupinkující se někde v rohu a šuškající si o
Bohu s malým úsměvem a velkým pocitem
vlastní důležitosti. Prý klidně můžeme být

cool! Prý klidně můžeme o Bohu mluvit srozumitelně normálním lidem! Prý dokonce
můžeme o Bohu mluvit nejen tam, kde to
má tu důstojnou duchovní atmosféru, ale i
tam, kde jsou lidi! Prý nemusíme jenom
mluvit, můžeme Bohu dělat reklamu i jinak!
Kdo umí, ať píše knížky, ať vaří, ať filmuje, ať
jezdí s kapelou po světě! A prý se taky nemáme zapomínat smát. Zasmát se občas
sami sobě, smát se dobrým vtipům, usmívat
se na svět. Tak to dělá Jiří Strach … a docela
to funguje.
Terka
Milí přátelé,
dovolte, abychom Vám popřáli radostné
Vánoce a požehnaný nový rok.
Iniciativa Máma, táta a děti, kterou jste měli
možnost v adventu podepsat v kostele na
oltáři Sv. Kříže, byla prodloužena a sběr
podpisů bude pokračovat až do 3. dubna
2017. Děkujeme všem, kdo jste podepsali, a
prosíme, šiřte tuto informaci i mezi své příbuzné, přátele, známé a spolupracovníky. V
této chvíli máme necelých 4 500 podpisů (tj.
skoro třetinu potřebného množství za ČR) a
je reálné, že se za tu dobu podaří získat v
celé EU milion podpisů, které jsou nutné,
aby iniciativa byla úspěšná. Každý podpis
má tedy svou cenu. Bohužel jen se všemi
náležitostmi - opravdu je nutné napsat číslo
občanského průkazu nebo pasu, bez toho je
podpis neplatný. Podepsat je možné na
tomto odkaze:
www.mumdadandkids.eu/cs (pokud si nejste jistí, jestli jste už podepsali nebo ne, klidně raději podepište ještě jednou, duplicitní
podpisy systém nevezme).
Do konce března máte možnost podepsat
petici i v papírové podobě na oltáři Sv. Kříže,
opět s uvedením čísla vašeho občanského
průkazu nebo pasu. Pokud jste petici již
v adventu podepsali, ale bez tohoto údaje,
případně jste tam omylem uvedli místo čísla
OP rodné číslo, prosím, podepište ji ještě
jednou. Začátkem dubna pak všechny údaje
„nasázíme“ do počítače.
-5-

Možná se ptáte, o čem tato iniciativa vlastně
je. O tom, aby celá Evropská unie přijala jednotnou definici manželství a rodiny – a sice
manželství jako svazek
muže a ženy a rodiny
jako společenství otce,
matky a dětí. Žádnému křesťanovi a i nevěřícímu člověku používajícímu zdravý selský rozum není snad třeba vysvětlovat, že tato definice je jediná správná a naprosto nezbytná pro
zdravý vývoj společnosti, růst dětí a
v konečném důsledku zachování civilizace. Náš
protivník je velice silný – je jím mocná a bohatá LGBT (lesbická, homosexuální, bisexuální a
transsexuální) lobby, podporovaná i mnohými
politiky a podnikateli, která dělá vše proto,
aby klasickou rodinu rozbila a vymazala rozdíl
mezi pohlavími. Je to vidět na situaci v západní
Evropě a především ve Spojených státech.
Tam už oficiálně existuje 116 pohlaví (nonbinary genders), do angličtiny pronikají „neutrální“ zájmena pro tyto jedince (už ne ON,
ONA, ale ONO a do češtiny zatím nepřeložitelné ZEM, ZER) a Obamova administrativa také
prosadila změnu na veřejných WC (už nejsou
rozděleny na Páni a Dámy, ale každý jde tam,
jak se zrovna cítí). Je otázkou pár let, kdy toto
může přijít i do České republiky.
Jana a Jiří Prchalovi

a že ji to vybízí k vyhledávání a nastudování
nových poznatků.
Prožívali jsme s ní její poslední léta boje se
zákeřnou nemocí. Ona však neochabovala a
s plným nasazením se snažila být prospěšná.
V březnu tohoto roku jsme s ní oslavili její
osmdesáté narozeniny. Když jsme se sešli
po prázdninách, říkala, že vše je v rukou Božích. Den před naším listopadovým setkáním 23. 11. mi volala telefonem od své sestry z Velkého Meziříčí. Její pevný a rozhodný
hlas jsem po ukončení hovoru zachytila v
těchto verších:
Hlas.
Telefon zazvoní
a slova zní,
mám tě ráda,
otevírá se již nebes brána.
Byla jsem společenstvím obohacována,
leč nedostává se mi již sil,
zdravím všechny ze čtvrtečního rána,
tentokrát nepřijdu, posílám pozdrav jim.
Řečeno vše, snad jen ještě odkaz,
pokračuj v díle, které konáš
a celému společenství vzkaz,
usiluj a o vědění se snaž.
Blíží se adventní dny
a z telefonu právě zní
hlas nesmírné síly, který Bůh dary obdařil,
hlas možná poslední,
hlas víry a lásky, prodchnutý nadějí.

Jedna z nás
Ing. Žáčková Tonička, vysokoškolské vzdělání
získala na chemické fakultě v Praze. Málo kdo
věděl o jejím vysokoškolském titulu. Nikdy ho
nepreferovala.
Byla velice moudrá, všestranně vzdělaná, nesmírně skromná a vírou naplněná žena. Své
vědomosti si stále doplňovala, třeba i studiem
na Univerzitě třetího věku v Brně.
V naši řečkovické farnosti se dlouhá léta podílela na úklidu kostela. Když se v lednu roku
2014 začalo scházet naše Farní společenství
seniorů, Tonička se stala jeho součástí. Velice
oceňovala, že se i zde může dovídat nové věci,

Drahá Toničko, budeš chybět nejen nám, ale
všem, kteří Tě poznali. Důvěřovala jsi v Boží
věrnost a my se budeme spoléhat na Tvé
přímluvy u Boha za nás. Předešla jsi nás do
Božího království o třetí neděli adventní 11.
12. 2016. Ať Tvoje duše odpočívá v pokoji.
Za řečkovické Farní společenství seniorů
Jana Suchánková
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Silvestr s Járou

O lidské touze po naplnění: Jakmile syn v
podobenství o Marnotratném synu zakusí
bezmezné otcovo milosrdenství, milosrdenství Boží, dosahuje skutečné svobody. Již
nemusí za svobodou utíkat. Jen Boží objetí
totiž může odpovídajícím způsobem ukojit
nejhlubší touhu lidského srdce po Absolutnu,
a to takto může dospět k vnitřní svobodě.
Jsme schopni říct, že západ slunce je krásný
jen proto, že jsme stvořeni pro absolutní
krásu. Jsme schopni prožít pocit naplnění jen
proto, že jsme stvořeni pro absolutní svobodu. Cokoli jiného a kdokoli jiný, co a kdo není Bůh, bude člověka časem znovu a znovu
frustrovat. Jeho srdce bude totiž zůstávat
bolestně nenaplněné, jelikož bude vždy větší, než jakákoliv skutečnost tohoto světa. Je
stvořeno pro plnost. Jen člověk je totiž capax
Dei, je schopen pojmout nekonečného Boha,
v jehož velikosti je zakotvena i jeho vlastní
velikost. Jen Bůh je mírou člověka. Jak vyznává svatý Augustin, „stvořil jsi nás pro sebe a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v tobě“.
O Hospodinu a modlách: Náboženství je
krásná, ale také velmi nebezpečná záležitost. Pro příklady vůbec nemusíme chodit až
k islamistům. Stačí se podívat do našich kostelů, kolik je zde pokřivených lidí. Jsou zkřiveni vnitřním rozporem mezi realitou vlastního života a strachem z Boha. Je to proto,
že uctívají modlu, a ne Hospodina. Uctívají
někoho, komu sice říkají Hospodine, ale koho si ve skutečnosti vytvořili podle své představy. Jenže představa je modla, obraz, a
ten potom člověka utiskuje a straší. Jedním
z příkladů takové modly je třeba to, že „Bůh
je spravedlivý“. Jak se to myslí? Co je to
spravedlivý? A jak to, je-li spravedlivý, že
dopustil Osvětim? Jak to, že mi nechal umřít
dítě? Jenže Bůh asi nejedná podle toho, co si
myslíme, že je spravedlnost. Bůh je Mystérium, Tajemství, jež nemám pevně v ruce, které nemůžu jen tak polapit do svých myšlenek… Jedinou oprávněnou, protože skutečně
biblickou představou o Bohu je ta, že Bůh je
Absolutní Milosrdenství. Jestliže budeme žít
s touto představou o Bohu, pak budeme

Konec roku bývá téměř všemi občany důkladně oslaven. Coby katolíci máme velkou výhodu, a sice že máme „silvestra“ hned dvakrát. A
právě konec uplynulého církevního roku se
část naší farní rodiny rozhodla oslavit vskutku
ve velkém stylu ve farní herně, kde i na počest
50. výročí založení světoznámého Divadla Járy
Cimrmana proběhl třídenní maraton promítání
her českého génia.
Pořádání se ujal bratr (ale i otec) Jirka Božek,
když mu vydatně pomáhali jmenovitě: manželka, dcera, syn, bratr, teta a strýc Božkovi,
přičemž není možné vyloučit spoluúčast dalších členů této bujně rozvětvené rodiny. Účast
byla slušná, místy až početná, a promítání bylo
doplněno výstavkou pamětních předmětů
souvisejících s Járou a také občerstvením, které naštěstí nebylo gumové, ale naopak velmi
chutné. Taktéž nápoje byly podávány
v přiměřeném množství. Zúčastnil se i otec
Jan, jehož paměťový kvocient se nebezpečně
blíží Mistrovu, a který si při promítání dojatě
utíral oči a nos do kapesníku s asi patnácti uzly.
Závěrem chci poděkovat všem organizátorům i
účastníkům, zejména však Jirkovi, který by na
všechny díky a chvály jistě skromně odpověděl
v duchu klasika: „Budu-li ještě někdy příště
požádán, slibuji, že se vám na to … …“ Takový
poctivý a upřímný závazek je velkým příslibem
do budoucnosti celé farnosti, která se tím pádem má jistě na co těšit.
Michal Fiala, jménem rodiny Járy Cimrmana

Z farní knihovny
Ladislav Heryán: Exotem na této zemi
Kniha o lidském selhání a Božím milosrdenství…
Jen člověk, který je zlomený, může vnímat
světlo, jež do něj právě skrze jeho zlomení proniká. Jsem přesvědčen, že zde je podstata. Jen
ten, kdo Boží milosrdenství potřebuje, je může
vnímat. Jen ten je pak ale neupírá druhým.
„Milosrdenství, ne oběť“.
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zdravými křesťany i duševně zdravými lidmi.
Porosteme do krásy, jež nese jméno velkorysost a milosrdenství. Staneme se soucitnými
lidmi.

moc dobře svahilsky, tak jsem si představoval rozhovor s tímto sympatickým knězem.
Jsem naprosto přesvědčen, že by vypadal
takto, s chatrnou slovní zásobou češtiny našeho krásně opáleného hosta….
„Jak se vám u nás líbí, otče Dotto?“ „Ujde
to.“
„Co říkáte na naši víru, otče Dotto?“ „Jde
to.“
„Líbí se vám u nás spíš blondýnky nebo černovlásky, otče Dotto?“ „Bruneto.“
„A co vám u nás moc nechutná, otče Dotto?“ „Rizoto“, vtom si všiml, že mi přetekl
čaj na ubrus, a suše dodává: „Nepokyndéto.“
„Tak vám pěkně děkuji za rozhovor, otče
Dotto.“ „No proto,… ty popleto.“

Zdálo by se, že jsem tady opsal celou knížku,
ale ještě tam spousta pěkného zbyla.
Honza V.

Gustovo okénko
Návštěva otců z Tanzánie byla zakončena snídaní na faře. Otec Norbert onemocněl (možná
cestovní horečka), a tak s hrstkou farníků seděl jen otec Dotto. Když jsme zjistili, že má na
sobě 4 až 5 mikin, přiměl jsem jej k tomu, že
se naučil pořádný brněnský výraz: Zde je kosa
(usmíval se, snad ho to i zahřálo). Neumím

A je to tady… (IV.)
Milí přátelé,
Tentokrát bychom se rádi začali zabývat praktickými otázkami souvisejícími s financováním chodu církve, respektive naší farnosti.
Obdrželi jsme konkrétní dotaz, proč není na webu farnosti uvedeno číslo bankovního účtu a zda
by bylo možné poukazovat peníze, které konkrétní osoba dává v kostele do košíku, přímo na
účet farnosti a eventuálně, zda lze pro takovéto dary obdržet potvrzení pro odpočet z daní.
Začneme tím jednodušším, číslo účtu farnosti bude na webové stránky doplněno.
Druhá otázka je složitější. Dary církvi je obecně možno odečíst od základu daně z příjmů fyzických i právnických osob, a to do výše 15 % z daňového základu u fyzických osob, u právnických
osob je to do výše 5 % daňového základu. V případě fyzických osob je další podmínkou to, že celková výše darů, které daná osoba poskytne, musí přesáhnout 2 % ze základu daně, nebo alespoň
1000,- Kč. U právnických musí být minimální výše jednotlivého daru alespoň 2000,- Kč.
Velmi rádi bychom aktivně pracovali s dárci, jako důležitým zdrojem příjmů farnosti. Daňové
odpočty jim totiž mohou umožnit zvětšit částky (o vrácenou daň), které jsou schopni věnovat na
financování nákladů farnosti, nebo třeba i jiných charitativních projektů.
Je však třeba říci, že tato možnost je opravdu vhodná jen u větších částek, nad rámec běžných
příspěvků, které farníci dávají při sbírkách při mších.
Důvodů je několik. Prvním jsou pravidla stanovená zákonem, tak jak je uvedeno výše v tomto
článku. Dalším je pak zejména pracnost administrativy spojené s poskytováním a přijímáním darů.
Zatímco klasické sbírky v kostele jsou bez další administrativy pro farnost osvobozeny od daně
z příjmů, u darů poskytnutých převodem na bankovní účet, nebo i v hotovosti, se musí každý dar
evidovat, účtovat a vykazovat zvlášť.
Věříme, že dary na dobročinné účely by neměly být primárně motivovány snahou o daňovou optimalizaci dárce. Na druhou stranu u velkých částek má daňový odpočet smysl, protože umožní
dárci věnovat prostředků více.
Prosíme tedy, abyste tuto možnost využívali velmi uvážlivě.
-8-

Jsme si vědomi, že tato problematika může být pro někoho poněkud nesrozumitelná, proto se
nebojte na nás obrátit, pokud byste v této věci potřebovali podrobnější vysvětlení.
V každém případě děkujeme za tento dotaz a těšíme se na další podněty a spolupráci.
Přejeme všem požehnané a pokojné Vánoční svátky a vše dobré do Nového roku 2017.
Petr Prokš, za farní ekonomickou radu

Našim dětem
Milé děti (a nejen děti),
blíží se Vánoce – čas pohádek! Znáte pohádku Lotrando a Zubejda? Určitě ano! A pokud jste ji ještě neviděli, o prázdninách ji jistě budete mít šanci najít v televizi. A vy, kdo
ji znáte, mi určitě potvrdíte, že je to moc zábavná a hezká pohádka o mladém loupežníkovi Lotrandovi, který nechce krást a ubližovat lidem, ale zároveň slíbil svému tatínkovi
loupežníkovi, že nikdy nebude pracovat. A víte, co se mi stalo asi před dvěma týdny? Já
jsem toho Lotranda z té pohádky potkala naživo! No nebyl to samozřejmě přímo ten
loupežník! Byl to akorát ten herec, co toho Lotranda hrál.
Ten pan Lotrando (ve skutečnosti se jmenuje Jiří Strach) vlastně není jen herec, ale je i
režisér. Víte, kdo je to režisér? To je pán, který šéfuje celému natáčení nějakého filmu. A
zrovna ten herec a režisér pan Lotrando – Jiří Strach – šéfoval nedávno natáčení pohádek Anděl Páně a Anděl Páně 2. Jistě jste je taky už viděli, nebo o nich aspoň slyšeli.
Jsou to takové zimní vánoční pohádky o andělovi a čertovi, o lidech, o Bohu, nebi a svatých.
Když jsem toho pana Lotranda – Jiřího Stracha nedávno viděla, měl zrovna mít přednášku pro studenty. Před přednáškou na něj stála fronta fanoušků a fanynek, každý si
s ním chtěl vyfotit selfíčko nebo aspoň dostat podpis. A tak jsem si myslela, že když je to
taková superstar, bude určitě mluvit o tom, jak chodí po oslavách a jak potkává slavné
herce a herečky a jak má krásné vily a auta. A jak jsem pak byla překvapená, že to byl
úplně normální pán, který vypadá normálně, mluví normálně, je moc vtipný a dokonce
chodí do kostela a věří v Pána Boha! Navíc nám vykládal takový jeden moc hezký zážitek:
Povídal, že když točili pohádku Anděl Páně, potřebovali nějaké scény natáčet
v zasněžených horách. Bylo to v únoru, ale sněhu moc nebylo, jak to tak u nás obvykle
bývá. A tak se prý večer před natáčením modlil k Pánu Bohu… „Pane, já Ti tady natáčím
reklamu (On totiž těm svým pohádkám opravdu říkal reklama na Pána Boha – protože
jednoduše povídají o Bohu a svatých, takže to chápou i lidi, co Pána Boha neznají.), ale
potřeboval bych Tvou pomoc…potřeboval bych sníh.“ A víte, co se stalo? V noci opravdu najednou začalo sněžit. Takže ráno, když filmaři dojeli na místo, všude byl sníh. Na
stromech prý byly krásné bílé omrzlé větvičky, na zasněžených loukách se válela mlha.
Všude bylo bílo. Filmařům se podařilo natočit vše, co chtěli. A když odpoledne ve čtyři
hodiny pan Strach oznámil, že je vše hotovo, sníh vydržel ještě pár minut a potom začal
zase tát!
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A pak že se zázraky dnes nedějí! Pokud nevěříme na malé zázraky kolem nás, jak můžeme oslavovat ten veliký zázrak narození Božího syna o Vánocích?
Přeji vám krásné a požehnané Vánoce plné radosti z Boží lásky a ze všech zázraků, kterými náš nebeský Tatínek denně obohacuje naše životy!
Terka

Najděte deset rozdílů!

(převzato z Katechetického věstníku)
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Pořad bohoslužeb do začátku postní doby
sv. Štěpán

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

30.12. Pá

sv. Rodina

18:00

31.12. So
1.1. Ne

sv. Silvestr I.
slavnost Matky Boží
Panny Marie (Nový Rok)

17:00
8:00
10:00
18:00
18:00

slavnost Zjevení Páně

9.1. Po
11.1. St
12.1. Čt

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

13.1. Pá

18:00

26.12. Po
29.12. Čt

2.1. Po
4.1. St
5.1. Čt
6.1. Pá
7.1. So
8.1. Ne

14.1. So
15.1. Ne

7:00

Křtu Páně

2. neděle v mezidobí

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

16.1. Po
18.1. St
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.

Čt
Pá
So
Ne

18:00
P. Maria, Matka jednoty
křesťanů

18:00

za Boží požehnání a zdraví pro dceru, syna a dva vnuky

3. neděle v mezidobí

7:00
18:00
7:00
7:15

4. neděle v mezidobí

10:00
18:00
18:00
7:00
18:00
7:00
7:15

za živou a zemřelou rodinu Sochovu a Šimíčkovu
na úmysl dárce
za Annu Vrbíkovou a její živou a zemřelou rodinu
za zemřelou Drahomíru a Antonína Tomáškovy
na poděkování s prosbou o další pomoc a za živou a zemřelou
rodinu
za farní společenství
za zemřelého Jana Machatého a manžele Machaté
na úmysl dárce
na úmysl dárce
za P. Jana Pavlů, živou a zemřelou rodinu
za zemřelé
za farní společenství
za zemřelého Jiřího Milara a Boží pomoc a ochranu pro živou
rodinu
za zemřelého Alexandra Gonyševa a živou a zemřelou rodinu
na úmysl dárce
za zemřelé rodiče Haklovy, zemřelé prarodiče a živou rodinu
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z
naší farnosti
na poděkování za dar uzdravení z těžké nemoci
za obrácení Pavla a smíření v rodině
za živou a zemřelou rodinu a za dary Ducha Svatého
za farní společenství
za zemřelé manžele Olbrichovy a Kunzovy a živou rodinu
za zemřelé rodiče Škvařilovy a Koukalovy

8:30
23.1.
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
29.1.

Po
St
Čt
Pá
So
Ne

8:30
10:00
18:00
18:00

30.1. Po
1.2. St
2.2. Čt
3.2. Pá
4.2. So
5.2. Ne

6.2. Po

za † manžela, bratra, rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu
na úmysl dárce
za farní společenství
na poděkování
za zemřelé
na poděkování
na poděkování za Boží pomoc a ochranu v uplynulém roce
za živou a zemřelou rodinu Kolaříkovu a Hammerovu
za farní společenství
za rodiče Strakovy a živou rodinu Doškařovu
za živou a zemřelou rodinu Suchou a Drábkovu
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z
naší farnosti
na úmysly dárců
na úmysl dárce
za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu
na poděkování za 80 let života a další Boží pomoc a ochranu
za farní společenství
za rodinu Greenovu a Glöcknerovu
za dary Ducha Svatého pro syna Petra a živou a † rodinu
na poděkování s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha sv.
za nemocné
na úmysl dárce
za zemřelého manžela, oboje rodiče a živou rodinu
za farní společenství
za zemřelého Jana Halámka
za zemřelou sestru dvojče Cecilii Mikulkovou, její rodinu a za živou a zemřelou rodinu Novotných
za zemřelou Anežku Markovu, manžela, syna, vnuka a duše v
očistci

Uvedení Páně do
chrámu
sv. Blažej
5. neděle v mezidobí

7:00
18:00
7:00
7:15
8:30
10:00
18:00
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8.2. St

18:00

9.2. Čt

7:00

10.2. Pá
11.2. So
12.2. Ne

13.2. Po
15.2. St
16.2. Čt

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

17.2. Pá

18:00

18.2. So
19.2. Ne

6. neděle v mezidobí

7. neděle v mezidobí

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

20.2. Po

18:00

22.2. St
23.2. Čt

18:00
7:00

24.2. Pá

18:00

25.2. So
26.2. Ne

8. neděle v mezidobí

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

27.2. Po
1.3. St
2.3. Čt

18:00
Popeleční středa

7:00
18:00
7:00

za živou a zemřelou rodinu Douškovu, Pezlarovu, Machálkovu a
Pospíšilovu
za Marii Zbirovskou a Jaromíra Masného a jejich rodiče a za živé členy rodiny
za zemřelého Josefa Dvořáka a živou a zemřelou rodinu
za nemocné
na úmysl dárce
za zemřelou rodinu a Boží požehnání pro živou rodinu
za farní společenství
na poděkování za 25 let života
na úmysly dárců
za zemřelou Boženu Suchou a živou a zemřelou rodinu
na poděkování za 5 let manželství a dar rodiny
na úmysl dárce
na poděkování
za živou a zemřelou rodinu
za dvoje zemřelé rodiče a na poděkování za 49 let manželství
za farní společenství
za zemřelého Eduarda Tesaře a živou a zemřelou rodinu Trbolovu
za zemřelé rodiče, kmotry, duše v očistci a živou rodinu
na úmysl dárce
za zemřelého manžela, sestru, bratra, švagra, rodiče a živou
rodinu
na úmysl dárce
za zemřelé
za farní společenství
za zemřelé rodiče Tišnovských, dvoje prarodiče a zemřelého
Aloise a Františka
za živou a zemřelou rodinu Škvařilovu, Zbořilovu a Kubicovu
za zemřelého Jiřího Pavelku, zemřelé rodiče Chrástkovy a živou
rodinu
za mír ve světě
na úmysly dárců
za nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z
naší farnosti

Prosíme o zaslání příspěvků do příštího čísla Rožně nejpozději do 17. 2. 2017

„Narodil se Kristus Pán, veselme se…“
Nám.
Nám se narodil.
„Radujme se!“
Požehnané Vánoce i celý příští rok přeje

Vojtěch Cikrle
biskup brněnský
Brno, Vánoce 2016
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