Farní anketa 2019
Milí farníci,
při volbách do farních rad jste dostali Dotazník pro zjištění pastoračních potřeb farnosti
Slavkov u Brna. Děkuji vám, kteří jste odpověděli. Na vaše podněty se budu snažit
odpovědět a doufám, že nebudete zklamaní, když odpovím, že mnoho věcí by se
změnit mohlo, ale všechno stojí čas a úsilí a vtipně řečeno, kdo je ten pan Byse, který
to za nás udělá (Byse – mělo by se…). Za všechny podněty jsme s pastorační radou
vděční a uvidíte, že mnohé se začíná hýbat. Na některé podněty přidám svůj pohled.
o. Milan Vavro

1. DOBRÉ
Vyhodnoťte alespoň tři pastorační aktivity, které farnost podle Vás dělá
dobře a měly by být zachovány i v příštích letech.
Výsledky za celou farnost:
(Čísla znamenají počet připomínek) farní tábor 35, farní den 41, kurz Alfa 29, práce s
ministranty 23, poutě pěší a zájezdové 24, nedělní katecheze pro děti 14, Noc kostelů
11, farní kavárna 12, adorace v kostele v neděli večer 10, zájezdy a výlety 11,
duchovní obnovy 10, dětská mše 9, scholička či schola rodin 7, KLAS – besedy,
přednášky 6. Po jednom až dvou hlasech: práce s dětmi a mládeží, roráty, výuka
náboženství, příprava dětí na 1. sv. přijímání, sbor CMB, karneval, množství
společenství, hody, vánoční programy a koncerty, tříkrálová sbírka, misijní jarmark,
Boží tělo – průvod městem, křížová cesta městem, modlitby na hřbitově, svatodušní
vigilie, přednášky, večery chval, první pátky a soboty, možnost svátosti smíření, úklid
kostela, prohlídka hodin, výstavy v kostele, fotografické nástěnky, otevřený kostel,
misijní neděle, KMŠ Karolínka, vše vyhovující.
Tady je potřeba poděkovat a pochválit ty, kteří na dobré věci mají podíl. A není vás
málo.

2. CHYBÍ
Pojmenujte pastorační aktivitu, která Vám ve farnosti chybí a bylo by dobré
ji začít rozvíjet.
Akce pro rodiny 7, oslovit přistěhované 5, přednášky 4, zájezdy 4, biblický kurz /
teologický kurz 3, duchovní obnovy 2, večer chval a přímluvná modlitba 2.
Komentář k podnětům (i dalším v anketě):
Akce pro rodiny – funguje setkávání maminek s malými dětmi, duchovní obnovy jsme
dříve pořádali, byla malá účast. Bazárek je možný, jakmile se najde organizátor, hned
vyhlásím, stejně tak v případě tábora rodičů s dětmi. Zde je možné připomenout, že
někdy rodiny pořádají společné dovolené (hraje roli počet rodin a kdo to domluví).
Pokud má někdo zájem, zeptejte se mne, zjistím.

Oslovit nově přistěhované do Slavkova – od března bude pravidelná možnost setkání
v novém společenství rodin nejen nově přistěhovaných, ale všech mladých rodin
s dětmi (15. března 15.00 fara).
Péče o mladé manželské páry – zajištěn kontakt na službu doprovázení mladých
manželů službou Centra pro rodinu.
Manželské večery – připravujeme pořádání na podzim.
Přednášky – jsou pořádané pravidelně v rámci KLASu, pro mládež budou od března
v rámci setkání děkanství, pokud se někdo chce ujmout pořádání dalších přednášek,
ať se přihlásí.
Zájezdy – v loňském roce vyhlášeny dva zájezdy jednodenní a jeden týdenní, pro velmi
malý zájem nepořádány.
Biblický kurz – zavedeny měsíčně úterní biblické hodiny s o. Stanislavem, Teologické
večery – přednášky a diskuse v sále Biskupství brněnského.
Duchovní obnovy – účast na obnovách v DSR je z pohledu členů naší farnosti slabá,
většina přijíždí odjinud. Na večery duchovní obnovy „Dny víry“ v září byla účast menší
až mizivá. Pomozte v rozhodování, jak, kdy, pro koho a s jakými tématy obnovy konat.
Zde se jeví výhodná bohatá nabídka exercičních domů, Charismatické konference,
komunity Emanuel a dalších vyhlašovaných obnov v okolí (viz nedávno Pozořice), kde
si každý může vybrat.
Večery chval – konány loni několikrát zde i v Bučovicích, náročnost v nácviku nebo
pozvání hostů. Večer chval ve Slavkově bude v pátek 13. 3. v 19.00. Je omylem, že je
to akce jen pro mládež, vždy zveme všechny.
Pouť žen – pokud se někdo ujme organizace, je možná též.
Farní dny s kvalitním programem – vítáme spolupracovníky, kteří dokážou připravit
hodnotnější program.
Děkanátní setkání (mladí, rodiny, senioři) – probíhají setkání při obnovách v DSR u
sester pro muže, ženy, mládež, dívky, děti. Začínají setkání pro mládež. Pořádat něco
speciálně? Na poslední pořádanou pouť děkanství přijeli jen farníci ze dvou farností
děkanství.
Trvalé aktivity pro seniory – dvakrát za měsíc probíhá KLAS, je pravidelně ohlašovaný,
má však malou účast.
Bezbariérový farní sál a akce v něm – před léty jsme se pokoušeli jednat s památkáři
o novém schodišti nebo výtahu, nemožné i z důvodů stavebního. Přístavba k faře u
věže byla navržena, ale byla by drahá a zřejmě by též neprošla, navíc by nebyla tolik
využitá. Zrušit farní kapli a předělat na sál má mnoho dalších rizik (není místo pro
zázemí, šatnu, kuchyňku, toalety, předsíň, hluk by byl slyšet do kostela). Vše je již
vybudováno v 1. patře. Navíc na větší akce využíváme sál a prostory v Domě svaté
Rodiny (karneval, Alfa, katecheze).
Nedělní mše svaté pro děti – máme s o. Stanislavem za neděli, se sobotou večer, 7
mší, aby byla v každém kostele. Zavedením zvláštní nedělní mše pro děti ubydou lidé
na hlavní mši, a kdo bude sloužit na vesnicích? Pro děti jsou vyhrazeny mše v úterý,
nedělní mše má být slavena pro všechny, i když je mše pro rodiny s dětmi, má být
promluva částečně pro děti a hlavně pro dospělé.
Některé neděle bych přivítala místo varhan např. hraní rodin nebo mladých na kytary
a jiné nástroje, dát jiný hudební doprovod než varhany – děje se tak, 4x ročně hraje
schola rodin, 8x ročně scholička, zpívá také 6x ročně sbor. Zde je třeba vzít v úvahu
náročnost nácviků sboru nejen přede mší, ale i v týdnu.

Větší podpora hudebních spolků a souborů – nikomu není bráněno, ve farnosti je pro
ně přístup otevřený. Máme Collegium musicale bonum, scholu rodin, scholičku,
skupinu mládeže večerů chval.
Víc adorace, povzbuzovat k ní – adorace máme každou neděli večer a první pátek, je
pravda, že je třeba více nejen osvětlit význam, ale také povzbudit.
Někdy méně (kvalitních) aktivit znamená více – souhlasím. Rozlišit, zda je aktivita
s nezájmem z důvodů malé kvality nebo že lidé nemají čas? Mnohé aktivity vychází
z řad farníků. Na jedné straně řekněte někomu, že to nemá kvalitu, když se snaží, na
druhé straně, pro nekvalitu věci samy zaniknou.
Farní evangelizační buňky – byli jsme s farníky na kurzu o FEB, některá společenství
vznikají, zájemci se mohou dát dohromady na základě výzvy v ohláškách.
Společenství otevřené pro všechny.
Společenství otevřené pro všechny – tímto tématem jsem se již někdy zabýval, jde o
to, jakou formu by mělo být a kdo by měl zájem.
Možnost duchovního rozhovoru – vždy je možné se domluvit s knězem, možností jsou
také úterní příležitosti svátosti smíření (pokud je rozhovor delší, třeba si domluvit
schůzku).
Akce pro mládež během roku, práce s náctiletými, animátorské kurzy a jejich zapojení
do farních akcí pro jejich mladší kamarády – páteční večery probíhají na faře, řešíme
problém s programem, který může připravovat také starší mládež. Některé pátky má
mládež jiné akce, účast je proměnlivá. Od února začalo pravidelné setkávání mládeže
děkanství. 9 mladých se účastní animátorského kurzu v centru mládeže Osová
Bítýška. Mládež podle času pomáhá při Denafu, karnevalu, Noci kostelů, farním dni,
obnovách a katechezích u sester, víkendech v Nížkovicích, poutích, hodech, hudbě
večeru chval, schole, ministrování, kostelničení, brigádách…
Propagace KCHK v Brně – každý rok vyzývám osobně několikrát v ohláškách, jsou
plakáty, info na webu, některým nabízím odvoz.
Něco pro ty, kterým odrostly děti a ještě nejsou v důchodu – pro ty je právě možnost
zapojit se v plné síle do toho všeho, co je v předchozích větách zmíněno. Ne, aby je
někdo bavil, ale aby sloužili, pokud síly a zdraví dovolí.
Jakékoli další zmíněné navrhované aktivity (sportovní utkání, přednášky pro občany,
služba potřebným, kulturní akce, košt, fotbálek, koncerty, výstavy, ekoprojekty, letní
kavárna…) jsou možné, ale mají dva problémy: 1. kdo to udělá, 2. střet aktivit „bude
toho ještě víc“. Oproti tomu lze říci, že některé nové aktivity se ve farnosti ujaly
(setkávání maminek, tábor pro náctileté Akce-T, Farní evangelizační buňky, biblické
hodiny). Některé aktivity jsou k diskuzi, zda je má pořádat farnost, pokud jsou zcela
občanské. Každý zájemce u nás je už v takovém sdružení zapojený ve městě nebo
škole (spolky, sportovky).

3. SLABÉ STRÁNKY
Jsou podle Vás ve farnosti pastorační aktivity, které sice farnost zajišťuje,
ale v současné době již neodpovídají na současné potřeby farnosti, nebo
nejsou nutné, anebo by se měl změnit jejich průběh?
Nedělní katecheze pro děti 5, Noc kostelů 3, živý betlém 3, průvody s baldachýnem 3,
farní den 2, termíny táborů 2, přípravy na 1. svaté přijímání 2.

Komentář k podnětům (i dalším v anketě):
Nedělní katecheze pro děti – jedněmi chváleny, některým nevyhovují. K tomuto napíšu
zvláštní článek, asi na web. Je zde třeba pochopení, toleranci, ale také přijmout na
obou stranách podmínky ke konání nedělních katechezí.
Noc kostelů, slabší, postačí skromnější program, zkvalitnit vybrané části – přivítáme
do týmu každého, kdo přichází s dobrým nápadem i ochotou jej uskutečnit. Není
jednoduché najít program, aby splnil účel akce.
Živý Betlém – bez konkrétní připomínky, co je slabé, asi účast? Jen bych dodal, že
jsme jako křesťané úplně opustili vánoční aktivity (časová náročnost, potřeba být
s rodinou). Vše se posouvá do Adventu, kde jsme vytíženi. Pořádáme jen vánoční
scénku, a to v případě, že někdo nabídne uskutečnění včetně přípravy.
Průvody s baldachýnem – ano, je starý, od letoška ve farním muzeu. Průvody nejsou
barokní zbožností, jsou symbolem putujícího Božího lidu s Kristem (viz liturgie
Konstantinopole apod.). V poznámce je, že jsou pro nevěřící úsměvné a rozhodně
neevangelizují. Přemýšlel jsem o jiném vhodném způsobu (nové písně, slovo, způsob
zastavení), ale průvodu jako takového bych se nevzdával. Konají se totiž ve
společnosti při hodech, různých slavnostech a pochodech, a co je mi velmi zvláštní,
že není pro nikoho úsměvné, když na výročí VŘSR se koná ve Slavkově průvod
s lampiony a kapelou a účastní se ho přes tisíc lidí, hlavně mladých rodin s dětmi,
včetně katolíků.
Farní tábory by se měly více přizpůsobit termínům celozávodních dovolených – jsme
vázáni termínem, který nám poskytnou skauti. A pokud máme letos tábory dva, a to ve
stejném termínu, jde o to, že rodiče by nemohli odjet na dovolenou celý měsíc, než by
se děti z jedné rodiny – malí a větší – na táborech vystřídaly.
Přípravy na 1. svaté přijímání jsou plné aktivit, které berou rodičům čas – příprava se
má konat s rodiči, a to nejen společně, ale také doma. Čas, který dáme náboženské
výchově, se nám vždy násobně vrátí. V naší farnosti je 5 příprav dětí s rodiči a 2
víkendové jen pro děti, tedy 1x za měsíc. Je to minimum, v některých farnostech je
setkání ještě častější.
Změna přípravy ke svátostem – postupně se nám daří zapojovat katechety laiky
(snoubenci, katechumené). Máme plán rozšířit katechezi pro rodiče před křtem dítěte,
zvláště pro nežijící vírou. Kurzy Alfa nemohou být vyžadovány povinně, jsou postaveny
na osobním rozhodnutí.
Sváteční mše jsou moc dlouhé – vím, a nevím, jak na to. Řeknete kratší (a poutavější)
kázání, ale délka mše není jen v délce kázání. Snad jsem se v délce nějak zkrátil, při
slavné mši je navíc sbor, průvod, křest dítěte, nějaké žehnání nebo výkrop, zpívané
modlitby kněze apod. Průvod dětí k požehnání těžko zrušíme, je to 5 minut navíc.
Dělám, co mohu.
Rovnoměrné rozložení aktivit (květen a červen jich je strašně moc) – je to dáno
kalendářem a snažíme se v této době omezovat akce navíc.
Úklidové práce v pastoračním centru, na faře a v kostele by měli provádět zaměstnanci
(brigádníci) za mzdu – nejsme firma, ale společenství. Je dobře, že máme fungující
úklidové služby. A finanční pohled: 2 x měsíčně x 12 lidí x 2 hodiny x 200 Kč + DPH =
11.616 Kč, to je jedna nedělní sbírka za měsíc, 140.000 Kč za rok.

4. NÁPADY
Napište své další nápady a vize na směřování farnosti v pastorační oblasti
v příštích 5 letech.
Věnovat se mladým 5, děti ruší při mši 3, dva termíny farních táborů 2, pokračovat
v Alfě 2. Několik návrhů po jednom hlase: duchovní obnovy kratší, modernizace
liturgické hudby, posílit identifikaci farníků se svou farností, v našem společenství se
více stmelit, podněcovat a podporovat zájem všech o práci a službu v kostele, více
duchovních příležitostí, modlitby, večery chval, adorace, častější pouť na Urbánek,
zrušit Urbánek, manželské večery, misijní pomoc v jiných farnostech, vysílání mše do
Radia Proglas, prosím o vrácení nedělní mše sv. na 8:30, je-li to možné, možnost
zveřejňování programu schůzí ERF a PRF na webu, úklid a údržba kněžských hrobů,
kvalitní a jednoduchý web, aktivity pro veřejnost dávat na Facebook.
Komentář k podnětům:
Už jste četbou unavení? Já psaním ano, ale dopíšu to. Některé připomínky se opakují,
tedy:
Pokračovat v Alfě – pokračuje 3. rokem a nachází se dost lidí do týmu.
Kratší duchovní obnovy - rád bych je pořádal, musíme ale předem zjistit zájem.
Modernizace liturgické hudby, některé písně v kancionálu zastaralé – úpravy
kancionálu se hned nedočkáme, v silách farnosti je pouze řešením schola s moderními
písněmi.
Posílit identifikaci farníků se svou farností – souvisí s velkou migrací na nedělních
mších, lze docílit také tím, že má každý malý úkol, viz připomínku „podněcovat a
podporovat zájem všech o práci a službu v kostele“.
V našem společenství se více stmelit – závisí jen na vás a vašem sdílení.
Více duchovních příležitostí, modlitby, večery chval, adorace, častější pouť na Urbánek
– vnější příležitosti nejsou všechno, máme hledat i osobní příležitosti k modlitbě
soukromé i v rodině.
Zrušit Urbánek (asi časopis) – přistoupili jsme k řešení 1-2 výtisky za rok, zadáváme
vytvoření nových webových stránek a propojení s farním Facebookem.
Misijní pomoc v jiných farnostech – chlapi jezdí na pomoc do klášterů.
Prosím o vrácení nedělní mše sv. na 8:30, je-li to možné – máme dva kněží 6 mší
v neděli, tedy každý 3. Dvě mše ve farním kostele v hlavní čas: v 9.00 Slavkov a 9.30
Křižanovice, dvě mše v 11.00 v Němčanech a Hodějicích, dále v 7.30 v Heršpicích a
v 18.00 ve Slavkově. Na prostřídání se a mít čas mezi bohoslužbami jsme nenašli lepší
model. Tento model ale zvláště vyhovuje rodinám s malými dětmi, kterých máme
mnoho.
Možnost zveřejňování programu schůzí ERF a PRF na webu – doženu zveřejněním,
v této anketě je již mnoho z rad řečeno.
Úklid a údržba kněžských hrobů – na úklid se hledá osoba, opravu hrobů a křížů jsem
projednával dnes.
Další odpovědi jsou z našich obcí, a to pouze na připomínky, které se nevyskytovaly
v předchozím výčtu:

Němčany
Noc kostelů nejenom ve farních kostelech – Noci kostelů probíhaly každý druhý rok ve
Slavkově, ale mezi tím byly v Hodějicích a v Heršpicích. Letos se plánuje
v Němčanech na Lutrštéku.
Katecheze pro dospělé v Němčanech – byly by možné podle zájmu po mši svaté ve
středu, téma by si mohli zájemci zvolit.
Proč nemůže být mše sv. v 8.00 ráno? Přesun nedělní mše na původní čas. Změnu
mše sv. v neděli – čas na Lutrštéku je v 11 h pozdě. – podle předchozí odpovědi mají
filiální kostely možnost buďto před nebo po farní mši sv., mohla by být ráno, avšak
v 7.30, aby se kněz vrátil na 9.00 do Slavkova. Obávám se, že účast by byla ještě
menší, než nyní v 11.00. Navíc na Lutršték by asi moc poutníků na 7.30 nepřijelo.
Chápu, že zvyk je železná košile. V Heršpicích a v Hodějicích mají léta v 11 h a všem
to vyhovuje.
Úprava před kostelem sv. Antonína zídka a plotek, trávník – plocha včetně plotu je
majetkem obce, farnost s ní nemůže disponovat. Kdyby byla naším majetkem, šlo by
v případě opravy o velkou finanční částku ze sbírek.

Hodějice
Zájezdy pro rodiny s dětmi – tento pokus v minulosti nevyšel, jediná varianta je možná
jet svými auty. Můžete dát podnět a pomohu zorganizovat, ohlásím.
Bylo by dobré, aby 1. svaté přijímání bylo v Hodějicích, i když je málo dětí - je to na
rozhodnutí rodičů, většinou se poslední dobou připojili ke společnému (od r. 2014 bylo
2x v Hodějicích, 3x po 1-2 dětech ve Slavkově).
Slavit mši svatou na svátek sv. Bartoloměje, i když připadá na všední den – v případě,
že se svátek překládá na neděli, neslaví se ve všední den (slavení má být jen jednou).
Lze však mít připomínku tzv. votivní mší sv. Většinou mše nebyla z důvodu výjezdu na
pobyt v posledním týdnu v srpnu s mládeží.
Korunka k Božímu milosrdenství, Mariánské pobožnosti – mohou se věřící modlit před
nebo po mši – spadá do lidových pobožností.
Pod každý obraz křížové cesty napsat, co to je – vzor v kostele v Křižanovicích – naše
křížová cesta nemá rámy, zřejmě byly odstraněny z důvodů malého prostoru. V dnešní
době se od nápisů upouští, byl to zvyk z 19. století, věřící již křížovou cestu znají.
Obraz k Božímu milosrdenství – otázka umístění a vkusnosti, v kostelích nemají být
obrazy pouze kopie, ale kvalitní reprodukce.
Zorganizovat chození chlapců s hrkači před Velikonocemi, v ostatních obcích okolo se
tato tradice dodržuje – pokud se najde organizátor, je to možné. Má to ale jeden háček,
pokud to konají ministranti, aby se pak účastnili velikonočních obřadů.
Nikodémova noc – je to možnost zastavit se večer v kostel a setkat se s knězem
v rozhovoru, probíhá de facto ve Slavkově každé úterý večer.
Vydláždění prostranství pro parkování aut u kostela – prostor je obce, myslím, že se o
tom uvažuje.

Heršpice
Všední mše sv. později – po dotazu těch, kteří na ni pravidelně chodí, byla většina pro
zachování času v 17.00.

Střídání začátků nedělních bohoslužeb po měsíci ve všech kostelích slavkovské
farnosti – byl by v tom úplný zmatek.
Nový svatostánek – jednání s P. Krylem o návrhu vždy pro jeho zaneprázdněnost
ustrnulo. Budu se snažit znovu o započetí prací na návrhu.
Obnovy pro kluky! Výchova k mužství a otcovství, „kněz“ v rodině – jde o speciální
aktivitu, dobrý nápad pořádat obnovy pro kluky.
Střídání varhanic. Pokud je víc varhaníků ve vesnici, ať se střídají po týdnu. Zapojení
nových farníků. – varhanice se střídají, podle toho, jak kdo může, i každý z nás máme
různý program na neděle, a víme, jak je náročné vše skloubit. Buďme rádi, že nějaké
varhanice máme, že máme i mladé, které se zapojují a střídají. Nezapomeňme, že při
zástupu hraje některou neděli varhanice na dvou mších! Včetně zajištění dopravy do
jiného kostela. Nám to v lavici nepřijde.
Věnovat se více dětem na vesnicích, aby se nemusely převážet do Slavkova – rodiče
se tomu málo věnují – v Heršpicích jsem zval děti na mši pro děti, ve středu měly
kroužky, vyhovoval čtvrtek a stejně je účast malá. Náboženství v Heršpicích letos
neučíme, bylo málo přihlášených dětí (navíc z různých ročníků), děti jezdí do Nížkovic
a do Slavkova.
Opravení kostelů, pastoračních prostor, varhan – nevím, jaké kostely, pastorační
prostory a varhany by se měly opravovat, vše máme opravené a dbáme o údržbu.

