Pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna
Ročník X.

www.farnostslavkov.cz

Číslo 2/2007
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Tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden
druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Řím 12,5

SOUTĚŽ „FARNÍK ROKU 2007“
V dnešní společnosti lidem velmi záleží na tom, aby byli uznáváni, aby byli v očích ostatních úspěšní, a aby je bylo vidět. Proto má dnes snad každá celebrita doma na poličce nějaké ocenění, toho svého Anděla, Českého lva nebo Oskara, popř. se honosí tituly jako
Sportovec roku, Česká miss, Superstar apod. Nic proti tomu; jen už je někdy v tom množství cen těžké určit, která cena je cennější a který titul titulovanější.
Na první pohled se tak zdá, že už snad byly všechny ceny a tituly rozděleny, a že další ocenění by již jen rozšiřovala řadu lapačů prachu slavných osobností. Ale přece jen se na někoho
zapomnělo… Na obyčejného člověka žijícího svůj běžný život, který ač není ověšen všemi
těmi soškami a tituly, nemá v Božích očích menší nebo větší cenu než tito titulovaní. Tento
člověk žije mezi námi a je možná větší celebritou než plno slavných osobností tohoto světa.
A my jsme se rozhodli, že ho společně s vámi najdeme.
Proto si vás dovolujeme srdečně pozvat na Den farnosti, v rámci kterého proběhne soutěž o farníka roku 2007.
I Ty můžeš dát svůj hlas, i Ty můžeš být farník roku!
Petra a Milan Šaňkovi

Milí přátelé,
od našeho prvního farního dne v Roce farnosti 2005 uběhly dva roky. Po zkušenostech
a ohlasu na toto setkání se rozhodla pastorační rada v letošním Roce diecéze uspořádat
II. farní den.
Naše farnost je konkrétní místo, kde prožíváme s určitými lidmi společenství církve. Známe
se z kostelů, vidíme se při bohoslužbách, setkáváme se při různých příležitostech. Farní den
může podpořit naše vzájemné mezilidské vztahy, můžeme se více seznámit a společně pobavit.
Srdečně vás zvou a těší se na setkání s vámi
vaši kněží P. Milan a P. Petr a Pastorační rada farnosti

PROGRAM neděle 10. června 2007 o slavnosti Těla a Krve Páně
Dopoledne mše svatá v každém kostele
14.00–14.30 společná eucharistická adorace a požehnání v kostele
15.00–19.00 program farního dne v zámeckém parku

Program – na co se můžeme těšit

14.00 adorace v kostele
15.00–19.00 program v zámeckém parku

14.00 Společná eucharistická adorace a požehnání v kostele

CO MŮŽEME ZHLÉDNOUT NA JEVIŠTI:
Scénka Divadla Simsala Bim
Módní přehlídka
Farní noviny
Scénka ministrantů
Vystoupení pěveckých schol během programu

PRO TY, KTEŘÍ RÁDI SOUTĚŽÍ:
Pro mládež
Soutěže s překvapením
Pro chlapy a odvážné ženy:
• soutěž „trojboj“
• po úspěchu z r. 2005 zařazujeme i oblíbený hod bečkou
Pohádkový park – velká zábavná soutěž pro děti
Stanoviště soutěže budou obsluhované známými pohádkovými
bytostmi, se kterými se děti
mohou osobně seznámit a zažijí
s nimi dobrodružství.

Co se mi líbí v naší farnosti? – výkresy dětí
Soutěž v kresbě pro děti od předškoláků do 15 let
Podmínky soutěže:
• namalovat výkres na dané téma (například: náš kostel, mše svatá pro děti,
náboženství, kněží, tábor, výlet, schola, jdeme na pouť)
• podepsat jej na straně kresby, aby každý poznal autora
• donést výkres do náboženství nebo do kostela nejpozději do 5. června
• cena je připravena pro každého účastníka
Nejlepší buchta – soutěž o zvláštní ceny
Nejen pro ženy, ale i pro muže, zručné kuchaře
Jde o rozmanité druhy buchet, bábovek, táčů, koláčů i slaného pečiva, které
poskytnete ke všeobecné konzumaci při farním dni jako minule. Můžete je
zároveň přihlásit do soutěže.
Podmínky soutěže:
• upečený moučník doneste po příchodu do zámeckého parku (během adorace můžete nechat vzadu v kostele)
• uzávěrka příjmu do 15.00 h
• k buchtě musí být dodán recept
• hodnocení buchet se ujme komise jmenovaná kněžími

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Bonus pro děti:
každé dítě do 15 let dostane u uvítací brány žeton na párek a nápoj zdarma
Jak se dostanete na farní den z obcí?
Kromě vlastní dopravy nabízíme autobus, který pojede 13.30 z Nížkovic, 13.35 z Heršpic,
13.40 z Hodějic, 13.50 z Němčan. Návrat zpět: odjezd od kostela v 19.00 h.
Něco dobrého na zub:
výborná cigára, nížkovické buřty • nápoje nealko a pivo • buchty od maminek a babiček •
zmrzlina od sester
Pro vaši pohodu bude zajištěno:
posezení u stolů a na lavičkách • toalety v areálu zámku • stín, který vás uchrání před sluncem
Mokrá varianta: v případě nepříznivého počasí se koná farní den pod střechou v sálech
Domu sv. Rodiny a na faře. Autobus pojede také.

