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Novoroãní pﬁání
Vánoční svátky a s nimi spojený začátek nového kalendářního roku se vyznačují radostnou a přátelskou atmosférou. Neodmyslitelně k nim patří skutečnost, že si lidé navzájem
osobně vyslovují či prostřednictvím korespondence sdělují přání. Nejčastěji snad slyšíme
přání zdraví a štěstí. Jedná se o hodnoty, po kterých každý člověk touží a které zajisté patří k těm nejdůležitějším. Zkusme se nechat inspirovat o těchto vánocích a na začátku
nového kalendářního roku 2008 známým „irským novoročním přáním“:
Abys zůstal ušetřen každého trápení – to ti nepřeji,
ani to, aby tvá cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza;
abys nezakusil nikdy žádnou bolest –
ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem a jejich úsměv tě naplní důvěrou.
Mé přání tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života;
abys statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí;
aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska,
abys měl vždy přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když síly slábnou a nedostává se ti světla;
abys vytrval vždy v bouřích, a dosáhl tak výšin
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje - kvůli tobě.

P. Petr Mareček

Milí farníci, radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2008 vám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček
Úmysly modlitby živého růžence:
Leden: Za mládež a dospělé, aby měli odvahu rozhodnout se k přípravě na biřmování.
Únor:
Za posilu a vytrvalost ve víře pro manžele, kteří nemají věřící partnery.
Březen: Za rodiny, ve kterých je nesmíření nebo prožívají nějakou bolest.

·tûdroveãerní modlitba pro va‰i rodinu
Nabízíme vám modlitbu, kterou můžete
(třeba letos poprvé) obohatit vaši štědrovečerní večeři.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.
(Lk 2,1-14)
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře
Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se,
když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius.
Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý
do svého města.
Také Josef se odebral z galilejského
města Nazareta vzhůru do Judska, do
města Davidova, které se jmenuje Betlém,
protože byl z rodu a kmene Davidova, aby
se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném
stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy
měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku
nebylo pro ně místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem
pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na
ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: ”Nebojte
se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid: V městě Davidově se vám
dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.
To bude pro vás znamením: Naleznete
děťátko zavinuté do plének a položené
v jeslích.” A náhle bylo s andělem celé
množství nebeských zástupů a takto chvá-

lili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na
zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.”
Jeden z rodičů (nejlépe tatínek) pronese
modlitbu k požehnání domu:
Nebeský Otče, tys poslal svého Syna na
tuto zemi a on ji svou přítomností posvětil
a učinil svým domovem. Vstoupil do domu
Zacheova a tehdy se tomu domu dostalo
spásy. Když dnes začínáme slavnost jeho
narození, prosíme tě, aby také znovu
vstoupil do tohoto domu a přinesl mu své
požehnání: ať v něm přebývá víra, naděje
a láska, pokora a dobrota, radost a zdraví,
poslušnost Božímu zákonu spojená
s chválou a vděčnost Bohu Otci i Synu
i Duchu svatému.
Obyvatele tohoto domu laskavě naplň
vším dobrým. Dopřej jim, Bože, hojnost
své milosti, z úrody země jim dej jejich
životní potřeby a pro své milosrdenství
vyslyš jejich dobré tužby a přání. Pošli své
betlémské anděly, aby i v tomto domě zvěstovali pokoj lidem dobré vůle, ať tento
dům i jeho obyvatele chrání před každým
zlem a ať se zde uskuteční Kristova spása.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Otče náš … Zdrávas Maria…
Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo,
které od tebe dostáváme. Dej také chléb
těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému
srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Jak se máme modlit?
Snažte se žít ve své rodině tak, aby z ní mohl vyjít kněz. Říkám, aby z ním mohl vyjít,
a ne, aby vyšel. Protože vyjde-li z vaší rodiny opravdu kněz, to ví jen Bůh. Modlívejte se
takto: BOŽE, AŤ ŽIJEME V NAŠÍ RODINĚ TAK, ABY Z NÍ MOHL VYJÍT KNĚZ.
Nikdo nedokáže předpovědět, v které rodině bude tato modlitba vyslyšena, z které
opravdu vyjde kněz. Ale je jisté, že tato modlitba přinese požehnání každé rodině. Každá
rodina touto modlitbou stane se lepší a šťastnější. Když se vracíte od stolu Páně na své
místo v kostele, říkejte v duchu z celého srdce: Bože, ať žijeme tak v naší rodině, aby z ní
mohl vyjít kněz.
A vy, kterým už zešedivěly vlasy, a jejichž děti již vyrostly, modlete se takhle: Bože, ať
moje děti žijí tak, aby z jejich rodin mohl vyjít kněz.
P. Josef Dobiáš z Holubic
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Pozvání k Modlitbû prvních sobot
Milí farníci, přijměte pozvání k modlitbě, která bude od nového roku bývat před
mší svatou vždy na 1. sobotu v měsíci.
Nejedná se o nic nového. Tato modlitba
probíhá v naší farnosti o prvních sobotách
již řadu let, ale snad proto, že dosud začínala brzy ráno a byla poměrně dlouhá,
účast na ní byla velmi malá. Proto bude
nyní zkrácena a její začátek posunut na
7.30 hod. Modlitba bezprostředně přejde
ve slavení mše svaté, kterou tak vyvrcholí
celá bohoslužba, zaměřená k úctě Matky
Boží. Celá bohoslužba (mše svatá včetně
modlitby 1.soboty) bude trvat asi hodinu.
Jaký je význam Modlitby 1. soboty?
Jedná se o pobožnost 9 po sobě jdoucích 1. sobot v měsíci, která má ve světě
kořeny již v začátcích 20. století. Vznikla na
požádání P. Marie a P. Ježíše přes omilostněné osoby – sestru Lucii z Fatimy (10. 12.
1925) a sestru Konzulátu Betrone (15. 8.
1942). Podobně jako 1. pátky, které zasvěcujeme úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

zasvěcujeme 1. soboty úctě Neposkvrněného Panny Marie.
Obojí úcta je odměňována Pánem
Ježíšem úžasnými zaslíbeními, kterých je
celkem 33. Z nedostatku místa zde
v časopise, budou tato zaslíbení trvale
vyvěšena v kostele, abyste se s nimi mohli seznámit.
Úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie
spočívá v tom že po 9 prvních sobot
v měsíci:
1) přijmeme svátost smíření (v okruhu
asi 14 dní kolem 1. soboty)
2) na 1. sobotu přijmeme sv. přijímání
(v případě nemoci, aby nebyla novéna přerušena, stačí si nechat donést Eucharistii,
účast na mši sv. není podmínkou)
3) pomodlíme se růženec
4) věnujeme P. Marii čtvrthodinu na
smír tak, že rozjímáme o tajemstvích sv.
růžence
P. Milan

Ani knûÏí se v‰em nezavdûãí
Káže-li kněz hlasitě, aby mu všichni dobře rozuměli, tak v kostele zbytečně křičí.
Hovoří-li normálně, není ho slyšet a káže
bez zaujetí.
Káže-li kněz déle než deset minut, uvádí
posluchače jen do spánku. Káže-li krátce,
tak jej tentokráte nic pořádného nenapadá
nebo se málo připravil.
Začíná-li bohoslužby přesně, předcházejí se mu hodinky. Začíná-li je však
s několika minutovým zpožděním, aby
poskytl i opozdilcům možnost přijít
zavčas, zdržuje celý kostel.
Má-li auto, je příliš uspěchaný a měl by
mít více času na své ovečky. Nemá-li auto,
propásl kontakt s dobou.
Koná-li kněz pilně pastorační návštěvy,
slídí kolem rodinných záležitostí, do kterých mu nic není. Koná-li málo pastorace u
svých věřících, nestará se o nic a nechává
farnost na pospas.
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Koná-li krásná pohřební loučení, působí
jen na slzné váčky a neříká plnou pravdu.
Hovoří-li o smrti a životě do svědomí,
nepatří se to a neměl by takovým způsobem využívat situace.
Vypije-li při nějaké příležitosti skleničku
navíc, příliš pije. Odmítne-li zdvořile s poukazem na své zdraví, povyšuje se nad druhé.
Je-li už starší, měl by se dát penzionovat, dřív než bude pozdě. Je-li mladý,
nemá ještě dost zkušeností.
Přijde-li nový kněz po svém kolegovi, tu
by ho farníci nejraději hned láskou snědli.
Po třech letech někteří litují, že to tenkrát
neudělali.
Zkrátka a dobře: Zavděčit se všem je
vždycky umění, které nemůže nikdo plně
zvládnout. Proto by ani kněz neměl být příliš zatrpklý.
P. Josef Dobiáš z Holubic
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Moudrost
předpokládá nejen inteligenci vědění,
ale i inteligenci srdce. Postoj k okolnímu
světu musí být bez předsudků, se schopností druhým naslouchat, snažit se
o pochopení a všechny skutečnosti správně hodnotit. Nejednat zbrkle, druhé nepoškodit a nikomu neublížit. Jestliže se setkám se svou chybou, musím se snažit
o její nápravu.
Se stářím člověka neubývá moudrosti,
ba naopak. Také naši předci byli určitě
moudřejší víc než my. Ctili např.staré stromy. Za strom moudrosti a symbol umění
byla považována oliva. Úcta ke stáří byla
dříve veliká. Dnes v naší společnosti chybí. K moudrosti patří trpělivost, pokora
a zkušenost, kterou nabýváme plynutím
času. Jedním ze základních bodů moudrosti je poznat sám sebe, ale sebekritika
není snadná. Druhým ze základních bodů
moudrosti je získat stejnou úctu k životu
jako celku.

K moudrosti patří smysl pro úměrnost
(jídlo, pití, sport a další požitky). Moudrý
člověk užívá darů, které jsou mu dány
a může přitom žít bohatý život. Moudrost
je v tom, že se předává druhým a tím
pomůže k orientaci správným směrem.
Moudrý člověk je osobností, nemoudrý
pouze osobou!
K moudrosti patří i vztah k životu.
Důležité je, aby člověk na naší planetě
nebyl poškozován, ale aby mu bylo prospíváno. Mějme úctu k přírodě! Neničme
ji! Ničíme tím sami sebe! Život je darem
a měl by být tou ideou, za čím má člověk
jít!
Moudrost najdeme především v Bibli.
Je knihou knih. Je knihou moudrosti.
Z pořadu „Jak to vidí“ na Praze 2, kde
o moudrosti hovořil onkolog prof. MUDr.
Josef Koutecký, zaznamenala hlavní myšlenky Marie Šujanová.

PRÁZDNINY

Prázdninové pﬁekvapení
Ve středu 29. 8. 2007 z Heršpic vyrazila na kolech šestičlenná skupina, která
měla namířeno na faru v Nížkovicích. Po
příjezdu na faru jsme se přivítaly s další
účastnicí, která přijela autem. Jen co jsme
si odložily věci, pustily jsme se do úklidu.
Fara byla po opravě, a proto byla značně
zaprášená. Následoval výborný oběd. Jak
jsme se posilnily a umyly jsme nádobí,
pustily jsme se do batikování. Poté jsme
se vypravily na vycházku k přírodnímu
koupališti, kde jsme pozorovaly čolky
a jednoho dokonce ulovily. Po návratu
jsme se navečeřely, zazpívaly si a šly spát.
Ve čtvrtek jsme se o snídani opět daly
do batikování. Po perfektním obědě jsme
hrály na zahradě hry. Hned jak přijel otec
Milan, jsme si dali společně svačinu. Večer
přišlo na řadu opékání špekáčků. Nakonec
jsme se společně pomodlily a ulehly ke
spánku.

4

Poslední den jsme se balily a uklidily
faru. Rozloučily jsme se s Janičkou F. a na
kolech vyrazily na farmu lišek a norků.
Všem se moc líbila. Pokračovaly jsme do
Bučovic, kde jsme se naobědvaly a prohlédly si město. Vypravily jsme se domů.
U Hodějic nás opustila Janča Š. a my jsme
jely dál. Za Hodějicemi jsme se rozešly.
Myslím, že tyhle prázdniny byly skvělé!
Alena Bedřichová
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Jaké bylo setkání pro 6000 mlad˘ch v Táboﬁe?
V srpnu jsem se účastnil s 23 mladými
naší farnosti týdenního Celostátního setkání křesťanské mládeže v Táboře. Přesto,
že se z celé republiky sjelo téměř 6.000
mladých, naše média o této akci neinformovala. Zřejmě proto, že akce proběhla
v poklidu a bez násilností. A o takové zprávy není zájem. Rozhodl jsem se vás o ní
informovat.
Byli jsme ubytovaní ve školách a internátech. Ráno probíhaly modlitby na 22
místech, jednu dokonce vedly slavkovské
řeholní sestry s naší pěveckou scholou.
Program byl buď společný na hlavní tribuně, nebo způsobem workshopů po celém
městě. Osobně na mne zapůsobilo vidět
tolik mladých lidí, kteří se spolu modlí
a slušně se chovají v autobusech a na
veřejnosti, zvláště když v takovém počtu
zaplavili město. Nebylo slyšet žádná
sprostá slova. Bylo radost vidět, s jakým
zájmem využívali každý den z 50 nabídek
přednášek, diskuzí a dílen, na některých
se sešlo až několik set účastníků. Když
skončil rockový koncert americké zpěvačky Rebeccy St. James, všichni v poklidu
odcházeli. Pro organizátory bylo silným
zážitkem, že po koncertu bylo na louce
méně odpadků, než kdy viděli před koncertem. Připojuji ještě osobní ohlédnutí
několika účastníků z komentářů na našem
webu. Rád budu na toto setkání vzpomínat a nelituji těch sedmi dní prožitých
s mladými lidmi.
P. Milan Vavro, farář

„Na Celostátní setkání mládeže v Táboře
jsem se těšil již delší dobu před jeho začátkem. Rozhodně se nevyplnilo rčení, že když
se člověk na něco těší, tak to potom nestojí za moc. Naopak. Byl jsem velmi mile překvapen. Tolik usměvavých a příjemných lidí
ochotných vždy pomoci, v době, kdy většinou každý myslí především na sebe, tolik
radostných a povzbuzujících slov v každodenní všednosti, tolik porozumění a pochopení beze slov, jsem opravdu nečekal. Ze
setkání mládeže jsem si odvezl krásně prožité chvíle ve společenství mladých lidí.
Načerpal jsem novou sílu, radost, inspiraci
a odvahu do svého života. Dostal odpovědi
na některé svoje otázky. Poznal zajímavé
lidi… ale hlavně jsem zase trochu více
pochopil, co znamená Kristova Církev.“ Pali
„Když jsem se na setkání přihlásil, tak
jsem nevědě, co přesně od toho mám očekávat. Ale nakonec musím říct, že jsem to
opravdu takhle neočekával. Bylo to úžasný.
A musím říct, že to ve mě zanechalo docela velkou stopu“. Jenda
„To že článek nemá textový komentář a je
dělán pouze vizuálně vůbec nevadí...
Stačí vidět tu atmosféru, ty nadšené pohledy
mladých lidí beze zloby a bez starostí a hned
si vzpomenu jaké to bylo na Světových
dnech mládeže v Římě roku 2000.
Přeji všem, aby z této zkušenosti čerpali v dalším životě tak, jako my dnes čerpáme ze sil, které jsme získali v Římě... “
Honza

Srdečně vás zveme
na vánoční koncert

dětského národopisného
souboru Kyjovánek.
Farní kostel, neděle 30. 12. 2007
v 16.00 hodin

Urbánek 4/2007

5

PRÁZDNINY

VII. pû‰í pouÈ na Velehrad
Zážitky z pěší pouti, které se účastnily
naše řeholní sestry a farníci.
V posledních letech se v naší zemi probouzí smysl a nové nadšení pro pěší poutě. V jubilejním roce 2000 se kněží
P. Peňáz, P. Jindřich Bartoš, P. Marek
Dunda společně s dalšími vydali na pěší
pouť z Vranova n. Dyjí do Říma. Hned
v dalším roce 2001 obnovili tradici pěších
poutí na Velehrad. Lidé všech věkových
kategorií se vydávají na cestu z osmi různých směrů. Praha, Velké Meziříčí,
Radešinská Svratka, Olomouc, Nový Jičín,
Uherský Brod, Veselí n. Mor., Vranov nad
Dyjí, Brno, Slavkov … „Jako malé praménky vycházíme z více míst Moravy, aby se
pak na Velehradě naše skupinky slily
v mohutný proud vděčnosti za Slovo života, které přišlo právě odtud. Při pouti
budeme prosit za obnovení víry v našem
národě“ (P. Peňáz). Je to pouť ke kořenům,
k počátkům naší víry. Je projevem vděčnosti a touhy po obnově víry.
Velehradská pouť se koná vždy o prázdninách na konci srpna. Letos proběhla už
po sedmé a my jsme se připojily ke „znojemskému proudu“. Naše putování jsme
zahájili z Vranova n. Dyjí v pondělí 21. 8.
2007 v 15.00 mší svatou, celebrovanou
otcem Markem Dundou. Po závěrečném
požehnání jsme dostali zpěvník, velehradský dřevěný křížek a s dalšími 80 poutníky
jsme poklekli podél lavic do uličky kostela.
Ti, kteří s námi slavili mši svatou, ale pouti
se neúčastnili, nám každému požehnali.
V „našem proudu“, který se postupně rozrůstal, bylo asi 80 % mladých lidí. Starší,
nebo ti, kteří jinak nemohli, přijeli na
Velehrad auty nebo autobusy. Někteří přijeli do Buchlovic a odtamtud šli pěšky na
Velehrad.
Nejmladšímu
účastníkovi

Toníkovi byly teprve dva roky a nejstarší
v našem proudu byla paní Marie – 73 let.
Tématem letošní pouti bylo ,,Sedm darů
Ducha svatého“. Byly to opravdové exercicie na cestě …. Prostřednictvím jednoho
společného mikrofonu jsme mohli prožít
nejen duchovní, ale i zábavný program,
o který se postarali otcové společně s mládeží. Denní modlitba církve – breviář, přemýšlení o darech Ducha svatého, rozjímání růžencových tajemství, svědectví ze
života, zpěv, hitparáda, příběhy, chvíle
vzácného ticha – to byl náš duchovní
pokrm. Ukázkou Boží štědrosti pro nás byli
lidé z mnoha vesnic, kteří nám připravili
nejrůznější dobroty a povzbuzovali nás do
dalších kilometrů. Během cesty bylo možné přijmout svátost smíření. Každý večer
při mši svaté jsme se setkávali s Kristem
v Božím Slově, v Eucharistii a v tom neopakovatelném společenství putujících lidí.
V sobotu 25. 8. v 11.00 proběhla na
velehradském nádvoří obnova zasvěcení
národa a ve 12.00 v zaplněné bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila
a Metoděje vyvrcholila celá pouť mší svatou s ostravsko-opavským o. biskupem
Lobkowiczem. Pro nás pro všechny bylo
dojemným a silným zážitkem veřejné přijetí mladých chlapců a děvčat - včetně
sedmi z naší farnosti - do iniciativy Čistá
láska. Závěrečnou modlitbu tohoto obřadu
pronesl a k naplňování závazku čistoty
požehnal také otec biskup.
Bohu díky za tuto pouť! Bohu díky za ty,
kteří ji organizují a za ty, kteří všeho nechají a jdou…. Putování má svůj hluboký smysl a rozměr. Jaký? Je cestou nových přátelství, cestou do vlastního nitra…. cestou
za Pánem! Stojí za to udělat tuto zkušenost.
S. M. Gregorie, s. M. Josefa

Tﬁíkrálová sbírka
Vážení občané, Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Česká charita, je v naší zemi již tradicí.
Výtěžek pomáhá obrovskému množství strádajících lidí u nás i v zahraničí. V našem městě se
sbírka uskuteční v sobotu 5. ledna 2008. Skupinky tři králů opět zazvoní u vašich dveří a poprosí o příspěvek do pokladničky. Předem děkujeme za vaši štědrost.
Farní charita Slavkov
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Katolická charismatická konference v Brnû
Konala se letos poprvé v Brně 25.–29.
7. 2007, účastnilo se jí přes 4000 křesťanů. Jejím hlavním organizátorem byl laik
pan J. Dvořáček. Ve spolupráci se dvěma
sty dobrovolníků a vynaložením velké
obětavostivšech se podařilo zvládnout tak
náročný úkol. Je to důkazem, že když člověk chce, tak Pán Bůh pomůže.
Celé setkání se neslo v duchu slov
„Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám
umyl nohy… (Jan 13,14). Nejhlouběji mne
zasáhla přednáška sestry Veroniky
Barátové. Pouštím si její nahrávku a uvažuji nad slovy: „Jsme synové a dcery
Kristovi, označeni křtem. Totálně jsme
umyti. Stali jsme se jeho dětmi. Celý život

kráčíme v plnosti křtu. Cíl cesty máme stále před sebou, dorůstáme do jeho plnosti.
Cesta je plná překážek, šutrů, prachu
a slabosti našich nohou. Toto všechno po
cestě zraňuje naše nohy. To je realita.“
Ale Kristus říká Vy jste se mnou, vy jste
ve mně. Kristus je tu stále s námi, aby
nám nohy umýval, aby umýval špínu
našich hříchů, která má mnoho podob.
Jak dobrý je Pán. Až se bojím domyslet.
že Ježíš mi umývá nohy. On je láska, která si může dovolit sklonit se. On slouží.
Všichni potřebujeme být denně umýváni.
Nechme mluvit svá srdce, Ježíš nám
k tomu pomůže.
V. Dráždilová

Obnova pro muÏe
V sobotu 24. 11. 2007 vedl Mons. Karel
Janoušek z Mikulova obnovu pro muže na
téma „Mužská spiritualita podle biblických
mužských postav“. Účastnilo se 40 mužů.
A co na to muži …?
Pěkné přednášky na témata „klíčových“ pasáží Starého Zákona. Zejména
přesné a adresné namodelování situací
a pasáží ze života mužů na dnešní dobu,
dnešní situaci, starosti i radosti. Písmo má
stále co říci. Jen je nutné ho náležitě podat
a vysvětlit. A to se právě stalo! Díky!
Děkuji moc za možnost strávit den ve
ztišení i v rozhovoru s Bohem. Dobře, že
byl čas i na popovídání si s ostatními
účastníky, včetně diskuse s otcem Karlem
Janouškem. Velice pěkně nás „provedl“
spiritualitou Noeho a některých praotců.
Na obnovu se mi nechtělo jet, ale jsem
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nakonec rád, že jsem přijel. PS: Velký dík
patří také sestrám za velice dobrou organizaci, vynikající oběd i zákusek po obědě
(na kterém se podílela prý i farnost). Petr
Gabrhel
Děkuji za pozvání na exercicie do krásného prostředí. Otec Karel Janoušek byl
excelentní, jakož i sestřičky…Společenství
bylo nádherné, prostředí též! Petr Durna
Pro mě jako laika nebo spíše člověka
hledajícího cestu, to bylo poučné ve smyslu
uvedení písma svatého na pravou míru.
Hodně nevěřících v mém okolí vnímá křesťany jako nenormální, protože chodí stále do
kostela, modlí se, pořádají různé nepochopitelné akce atd. Názor mého dobrého kamaráda : „Jsou to všichni sektáři.“ Ale nesouhlasím s ním, kdyby se raději víc zajímal a šel
mezi věřící, pak by možná změnil názor.
Na této duchovní obnově bylo rozumnou a nenásilnou formou, co písmo svaté
praví a kam má člověka nasměrovat. Jakou
se má vydat cestou. Oslovilo mě to v tom,
že se na víru nedívám s obavou a strachem
a vím, co mám očekávat. Neodradilo mě to
od dalšího setkání a získávání nových
informací pro mne důležitých. Děkuji za příjemnou atmosféru a dobrou společnost.
Drahoslav Mašek
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Mám svou ãest
Tato duchovní obnova pro děvčata od
14 let proběhla 10. listopadu 2007 v Domě
sv. Rodiny s P. Markem Dundou, moderátorem Farního týmu ve Vranově nad Dyjí.
Nabízíme některé myšlenky otce
Marka:
Za všech okolností mám pamatovat na
to, že mám svou čest. Nebudu jednat tak,
jak by to bylo pod mou úroveň. Člověk má
často tendenci se zachovat tak, jakoby na
to zapomněl.
Vzpomínám si na jedno děvče, které
všechno dělá poctivě. Díky tomu jí ostatní
hodně věří. Říkají: „Když to říká ona, všichni to dělají“. Proč? Protože za všech okolností jedná férově. Když ona něco říká, je
možné se na to spolehnout.
Mám jednat tak férově, aby to obstálo
před Pánem Bohem.
Mám svou čest za všech okolností, ve
všech vztazích. Často se stane, že člověk
jedná jinak, než by měl. Ale i to, že udělá
chyby, i to má vést k poučení.
Mám svou čest se týká hodně pravdivosti. Jednat pravdivě, to je hodně důležité. Za všech okolností vždycky říkat pravdu. Někdo řekne: „Ale vždycky se nedá říct
pravda!“ Když nemohu říct pravdu, tak
mám mlčet. A jestli nemůžu říct pravdu,
která by nebyla prospěšná pro toho druhého, tak proč bych to říkal? To by bylo nactiutrhání, když mluvím o chybě druhých.
Tato slova nám můžou pomoci, abychom se nebáli mít svou čest, protože
i když nás druzí nedocení, že jsme jednali
čestně, Bůh to docení.

jsem, že čestnost není jen tak něco ledajakého, že je to něco, co od nás vlastně Bůh
očekává a má to cenu se o to snažit. Díky
za tuto obnovu!
Setkání s otcem Markem a s vámi se
všemi je pro mě vždycky nádherným zážitkem!
Otec Marek je pro mě obrovský příklad.
Cítím se krásně a snad to dlouho vydrží.
Ráda zase přijedu za vámi.
Obnova byla super. Hodně jsem se poučila, že „mám svou čest“ pořád. Už se
těším na další obnovu. Moc děkuji otci
a sestrám, že se o nás starali.
Mockrát vám děkuji za úžasnou obnovu,
oběd, večeři a celkově za skvělou atmosféru, která zde (alespoň ve mně) zavládla.
Doufám, že ve mně vydrží co nejdéle. Moc
se těším na další obnovu, na kterou – dá-li
Pán Bůh – určitě přijedu. Srdečné díly.
Michaela
Otci bych chtěla moc poděkovat za to,
jak nám krásně vysvětlil, jak moc je důležité mít svou vlastní čest. Děkuji.
Hodně věcí jsem si uvědomila a přišla
jsem na to, že mám svou čest a nemá
cenu, abych dělala věci, které nejsou dobré. Moc děkuji. Katka.
Dnešní obnova, stejně jako všechny
s otcem Markem, proměňují můj život.
Pořádně jsem si uvědomila, že mít svou
čest znamená jednat správně, čestně,
pokaždé, nejenom někdy, před lidmi. Je
velmi důležité si to uvědomit. Doufám, že
nejen já, ale i všechna ostatní děvčata, se
budeme chovat čestně, protože to má
nejednu výhodu, která ale nepřichází hned.
A to hlavně: budeme se líbit Pánu Bohu.

Z ohlasů děvčat:
Když jsem jela na tuto duchovní obnovu,
nevěděla jsem, jak se zde budu cítit. Ale
později jsem si uvědomila, že každý, kdo si
myslí, že je v pubertě ve víře sám, není to
vůbec pravda. Při adoraci jsem si také
uvědomila, že naše a hlavně moje víra, je
moje osobní, ale také je v podstatě veřejná
a hlavně se za ní nemůžeme stydět.
Obnova mi fakt pomohla. Pochopila

8

Urbánek 4/2007

DUCHOVNÍ OBNOVY

Modlitba jako Ïit˘ vztah
V sobotu 17. listopadu 2007 se téměř
40 mladých lidí zúčastnilo duchovní obnovy, kterou vedl P. Pavel Stuška, spirituál
arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Po 9 hodině jsme se s elánem vrhli do
programu, který pro nás otec připravil. Na
začátek jsme byli mile přivítáni otcem
děkanem P. Milanem Vavrem. Přivítala nás
i sestra Gregorie jménem všech sester,
které nám poskytly úžasné zázemí. Celý
den, jak už sám název napovídá, byl naplněn modlitbou; nemohli jsme tedy začít
jinak, než modlitbou k Duchu Svatému.
Program byl rozdělen do 2 bloků (před
obědem a po obědě J), v nichž jsme se
věnovali různým způsobům modlitby.
Dopoledne jsem strávili spíše v tichosti
a naslouchali jsme slovům otce Pavla.
Vzájemný vztah Bůh – člověk přirovnal ke
vztahu dvou zamilovaných lidí, kteří dokáží svůj vztah upevňovat také pomocí dopisu. Měli jsme za úkol napsat podobný
dopis Bohu. Tento dopis jsme při závěrečné mši svaté přinášeli spolu s obětními
dary.
Další formou modlitby byla staletími
osvědčená modlitba Lectio Divina. Je
založena na četbě a rozjímání vybraného
úryvku z Písma svatého.
Už napůl vyhladovělí jsme se ještě vrhli do tradiční modlitby, a to modlitby růžence (pro Ivu není tradiční J). Tuto jsme doplnili krásným zpěvem. A modlitbou Anděl
Páně jsme zakončili dopolední blok (tato je
tradiční už i pro Ivu J).
Po vynikajícím obědě jsme shlédli film,
jehož hloubka nám vyrazila dech. Po něm
se rozpoutala zajímavá diskuse o jeho
obsahu.
V 15 hod v kapli u sester začal další ze
způsobů modlitby. Tentokrát to byla
Liturgie hodin – breviář. Tato modlitba spolu se mší svatou patří mezi liturgické modlitby, která spojuje církev na celém světě.
Po celou dobu setkání jsme měli možnost přijmout svátost smíření. Celý program pak vyvrcholil mší svatou, na kterou
jsme se připravili tichou adorací.
Denča, Ivča, Evča (sestry v triku J)

Urbánek 4/2007

Ohlasy:
Vzkaz pro váhající. Jet či nejet.
Přijeďte, je to paráda, sestry ví, koho pro
to téma pozvat jako přednášejícího. Taky
moc dobře vaří a vůbec. Čas, který dáte
k dispozici Bohu, se několikanásobně vrátí! Jezdím sem čas od času, párkrát za rok,
už asi 6 let a vždy je to pro mě nové.
Na obnovu jsem se těšil už asi měsíc
dopředu. Těšil jsem se na setkání
s Bohem. Na setkání v klidu a tichu. Už mi
dlouho chybělo ticho v celém tom světském hluku, šumu a shonu. Je dobré čas
od času se zastavit, zamyslet se nad svým
životem ptát se Pána: „Co mohu změnit?
Kudy jít?“ Jsem moc rád, že jsem se mohl
této duchovní obnovy zúčastnit. Hodně mi
dal tento čas strávený v klidu, přemýšlení
a modlitbě. Martin
Nelitujeme, že jsme tady, že jsme podstoupily tuhle výpravu. Už dlouho jsme
nezažily tak milé přijetí.
Dcerky ze
Slovácka
Líbila se mi otevřenost a dobrá slova
otce Stušky. Doufám, že brzo bude mít
přednášku zase. Děkuji všem za přípravu
a pohoštění. S modlitbou Lenka
Tato obnova se mi moc líbila. Slova
otce Pavla vycházela z osobní zkušenosti,
nebyly to jen nějaké teologické poučky
…V našem životě přicházejí období, kdy
se modlíme jinak, než jsme se modlili
doposud, ovšem základní myšlenkou je
nepřestat se modlit. Protože pokud se
z našeho života vytratí modlitba, postupně
začne slábnout i náš vztah k Bohu, až ho
třeba ztratíme úplně. A když zmizí z našeho života vztah k Bohu, postupně se začnou zhoršovat i ostatní vztahy. Možná to
někomu může znít jako fráze, ale myslím,
že je v tom velký kus pravdy, který si
mnohdy sami neuvědomujeme. Pokud
bude zase někdy možnost jet na duchovní
obnovu s otcem Pavlem Stuškou, tak určitě neváhejte, bylo to super!
Verča
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Vnitﬁní uzdravení
Setkání 130 žen v Domě sv. Rodiny ve
Slavkově s o. Adamem Ruckim, biskupským vikářem, pečujícím o duchovní povolání ostravsko-opavské diecéze, mělo velký
ohlas.
Duchovní cvičení jsem zde prožila již
podruhé, poprvé to bylo pod vedením
P. Červinky, které mě velice oslovilo. Musím
říct, že jsem z něho čerpala a měla v paměti celou dobu až po setkání dnešní. Dnešní
duchovní setkání bylo jiné a přesto velmi
milé. Z otce spirituála mluví životní zkušenost. Velice dobře je schopen své přesvědčení předávat dál. Vše řeší modlitbou, kterou já osobně mnohdy v důležitých
situacích při rozhodování opomíjím. Myslím
si, že si všechny problémy musím vyřešit
sama. Po dnešním duchovním cvičení vím,
že je totiž nutné častěji se obracet k Bohu.
Pokud chcete ovlivnit své děti (ve věku
kolem 20 let) jde to právě modlitbou.
Jsem velice vděčná za toto téma vnitřního uzdravení a za tu spoustu podnětných
myšlenek. Uslyšela jsem odpovědi na otázky, které si poslední dobu kladu a hlavně
„návody“ jak a co můžu udělat pro uzdravení svoje i mých blízkých. Cítím větší
důvěru v Boha, který může všechno. Jsem
ráda za to, že církev a její kněží mají co
nabídnout, poklad víry, zkušeností. Hledala
jsem vnitřní i vnější uzdravení také jinde
(např. alternativní medicína), ale neuspokojilo mne to. Jsem stále víc přesvědčená, že
„správná“ cesta je skrze Ježíše, svátosti …
A myslím, že je škoda, že často ani my
katolíci neumíme toto duchovní bohatství,
které máme k dispozici, využít k dobru svému i ostatních. Opravdu ze srdce děkuji za
tuto možnost duchovní obnovy. Ať Bůh
žehná vaší práci. Markéta K.
Děkuji za tento den, za kněze, který mi
pomohl poznat mé příčiny, důvody a chtění uzdravit se. Vezmu opět milého Ježíše za
ruku, zameteme spolu cestičku, vyrovnáme ji a půjdeme dál, k Otci. Vždyť On je
mým pokladem a já Jeho pokladem. On ví
všechno, ví, že ho miluji a jen tak lehko Ho
nepustím. Vlastně už VŮBEC HO
NEPUSTÍM! Díky. M.
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Úžasné přijetí! Silné vnímání přítomnosti
Pána Boha, pokoj, klid. Dostala jsem sílu.
Díky Pánu Bohu za vše.
Děkuji za dnešní duchovní obnovu! Byla
jsem zde poprvé a nedovedla jsem si přesně představit, co mám očekávat. Byla
jsem velmi milé překvapena – dýchlo na
mě prostředí Boží lásky a já jsem dostala
to, co jsem tak trochu očekávala, tzv.
„nakopnutí“. Přednášky P. Ruckého mě
oslovily a zasáhly tam, kde měly. B.F.
Přednáška se mi moc líbila. Oslovilo mě
hlavně odpuštění, přijetí sama sebe, okamžitá modlitba a také vliv předků a minulosti. Prosím o modlitbu za mě a moji rodinu. Jsem ráda, že jsem tu byla a udělala si
čas. Včera se mi stala příhoda, která mne
zklamala, zakusila jsem nepřijetí a z toho
bolest. Pán mi dnes ukázal cestu skrze vás.
Díky Mariině škole jsem pochopila, že si
mne touto cestou vede úmyslně. On je se
mnou, On mne miluje a já vím, že i to nepřijetí lidmi mne připoutá víc k mému Bohu,
že On chce, abych byla víc jeho. Jsem
hrozně vděčná, otevřel mi srdce a dal mi to
pochopit a přijmout. Co prožívala Maria,
prožívám i já, a vím to až teď. Díky Tobě,
Pane.
Přednáška o. Adama mě velice oslovila
a snad mi opravdu v dalším životě pomůže. Jen škoda, že jsem na takové promluvě nebyla dříve, než mi zemřel manžel. Měl
rád alkohol a tím je řečeno vše. Já jsem to
nedovedla zvládnout. I když se za něj denně modlím, všechno jsem mu odpustila, je
mi moc líto, že jsem na něj nedovedla být
jiná.
Nejvíc mne oslovilo, že problém, který je
viditelný, pramení ze situací nebo prožitků,
které člověk dávno zapomněl.
Odpočinula jsem si od běžných denních
starosti a povinnosti a načerpala trochu
duchovna. Doufám, že z toho něco ve mně
zůstane a dokážu to přenést a donést také
k nám domů. Moc bych si přála, aby v naši
rodině vládla vzájemná láska, úcta a porozumění. Modlím se za to a prosím Ducha
Svatého o pomoc. Děkuji Bohu za vše
dobré i zlé. Prosím o modlitbu za naše
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děti, aby jim byla uchráněna čistota těla
i ducha a aby se nám je podařilo vychovat
ve věřící a zbožné křesťany. E.
Neodkládej prosbu …Hned poklekni
a modlí se!
Líbila se mi celá přednáška, hloubka
myšlenek, ve všem dávám za pravdu i když
to mnohdy nebylo lehké. Můj tatínek říkával, že člověk se učí celý život a dávám mu
za pravdu. Jsem už dříve narozená a přesto dělám v životě různé kopance. Žiji ve
velkém rodinném společenství, tak musím
na sobě hodně pracovat, aby naše vztahy
dobře fungovaly, jak mezi dětmi, tak
s dospělými. Když se něco přihodí, hned
se snažím o omluvu, aby bylo vše v pořád-

ku, potom mám mír v duši. Dlouho mi třeba přijmout bezmocnost mého muže.
Mnohdy jsem se ptala: Bože, proč? Ale
chci snažit se to s pomocí Boží přijmout.
Dnes jsem se dozvěděla, že je to správné a velice nutné si promluvit s knězem,
vylíčit mu svůj život, trápení, obavy a ten
strašný strach, pro který jsem se stále více
uzavírala do sebe. Všechno mi strašně
ubližovalo. Dnes jsem se dozvěděla, že se
musím zamyslet zevrubně nad svým životem, pojmenovat všechny bolesti, aby
mohli být vyléčeny – a to zvlášť odpuštěním skrze Ducha svatého. Také, že mám
mnoho očekávat od Pána a budu mnoho
obdarována.
S vírou Hana

Sympozium Brnûnské diecéze
V rámci Roku diecéze jsem se dne 10.
11. 2007 zúčastnila na Biskupském gymnáziu v Brně Sympozia Brněnské diecéze
na téma historie a současnost.
V krátkých přednáškách jsem se během
dopoledne dověděla spolu s 220 přítomnými posluchači mnoho zajímavého o vzniku
diecéze, následných josefínských reformách i o církvi a politice 19. století.
Dále mě zaujala fakta o naší diecézi za
komunistické totality (PhDr. Stanislav Balík,
Ph.D.), kdy se tento režim snažil vytlačit
náboženství ze všech sfér naší společnosti. Mnozí kněží procházeli velkým utrpením.Těmto osobnostem (Jan Bula, sestra
Marie Restituta Kafková, biskup Karel
Skoupý, Josef Soukup) byly věnovány
samostatné přednášky.
Zajímavá byla také slova o „Diecézi
v emigraci“ v podání Mons. Dr. Karla
Janouška, který nám přiblížil život našich
emigrantů po celém světě a způsobem
sobě vlastním zpestřil toto vyprávění
i humornými příběhy.
V odpoledních hodinách jsem vedle pěkné přednášky o křesťanství v současné
české společnosti (PhDr. Roman Vido,
Ph.D.), ocenila i pestrou nabídku k zamyšlení o Salesiánech a službě lidem ve velkém městě (P. Mgr. František Blaha, SDB):

Urbánek 4/2007

Cituji: „Jestli chce být církev živá, musí stát
na 3 pilířích:
Bůh – sdělovat radostnou zvěst, být příkladem osobních životem
Rodina – utvářet dobré vztahy a dobrá
společenství
Vztah k mladým lidem – naslouchat jim,
být k nim vstřícní a laskaví, věnovat jim
pozornost a hodně svého času“
Až za venkovního šera zazněly z úst
Prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc.,
poslední krásné myšlenky o člověku jako
velké osobnosti.
Cituji několik myšlenek:
„Každý člověk je velkou osobností.
Hledejme v sobě takovou vlastnost, abychom přispěli k budování Božího království
na zemi.
Poznání Boha začíná poznáním sebe.
Každý člověk je v něčem stejný jako ostatní, v něčem někomu podobný a v něčem
jako nikdo jiný.
Všichni se rodíme jako originály, i když
většina z nás umírá jako kopie.“
Povzbuzením pro nás všechny byla
závěrem slova otce biskupa, který věří, že
všechny myšlenky a podněty, které se
k nám rozlétly jako krásné tóny, vytvoří harmonickou melodii, a ta přispěje k rozkvětu
a oživení naší diecéze!
Marie Šujanová
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Ze Ïivota farnosti
Cyklosmajlíci
Na konci prázdnin se vydalo na cyklistický výlet po farách jižní Moravy spolčo
Smajlíků. Trasa: Slavkov – Dolní Bojanovice (přijetí jáhnem Josefem Kubešem) –
Rakvice (bydlíme na faře P. Víta Rozkydala)
– Lednice (za deště po památkách) –
Břeclav – Podivín s Cyrilo-metodějskou
studnou) – Mikulov (výšlap na Svatý kopeček odkud je skvělý výhled) – Hustopeče
(spíme v sále pod novým kostelem) a po
ranní prohlídce kostela odjíždíme do
Smajlíci
Slavkova.

Pouť na Lutrštéku
Mši svatou v sobotu 15. 9. 2007 sloužil
P. Jindřich Kotvrda z Brna – Komína a slavkovský rodák. Poutní mše svaté v neděli
16. září sloužil novoříšský opat Marián
Rudolf Kosík, OPraem. Na závěr mše sv.
byl průvod se starobylou sochou P.Marie
k dolní kapličce.

Zážitková katecheze 2. ročníku
V náboženství 2. třídy probíhá zážitková
katecheze k přijetí svátostí. Vede ji sestra
Josefa, která má pro tuto službu schopnosti a dva roky se této nové metodě věnovala. Do přípravy jsou zapojeni i rodiče.

Misijní neděle 21. 10. 2007
Obětní průvod byl symbolický s prosbami za misie. Před oltářem byla misijní
nástěnka s potřebami v chudých zemích.
Díkůvzdání za úrodu ztvárnila mládež na
koberci mezi lavicemi jako „symboly sedmi
svátostí“. Děkujeme všem, kteří nám přinesli plody ze svých zahrad a polí. Při sbírce
na misie se vybralo ve farnosti celkem
24 950,- Kč (o 7 tisíc méně, než loni). Z toho
ve Sl 15 960,- v Ně 3100,- v Ho 3600,- a dar
500,- v He 1790,- Kč. Dárcům Pán Bůh
zaplať.

Ministranti v Nížkovicích
Ve dnech 26.–28. října 2007 proběhl na
nově opravené faře v Nížkovicích další
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vojenský výcvik elitní ministrantské jednotky ze Slavkova. Výcviku se sice
zúčastnilo poněkud méně členů, ale o to
lepší byly výsledky jednotlivých cvičení.
Od tréninku v přírodě nás neodradilo ani
nepříliš příznivé počasí. Výcvik byl zaměřen na zlepšení kondice, orientaci v terénu, vyhledání a zneškodnění nepřítele,
maskování a zejména na ubránění
základny proti návštěvníkům z Hrušek
a Křenovic :-).
Sbor vedoucích vyšších důstojníků hodnotí akci jako zdařilou a těší se na další
setkání, snad už během jarních prázdnin.
Vznikl zde také akční film z této akce.
Pavel Hlaváček

Výlet dětí z Hodějic do Sloupu
O podzimních prázdninách jsme pro
děti naplánovali malý výlet. Vyrazili jsme
do okolí Sloupsko-Šošůvských jeskyní
a do Sloupu. Ve sloupském poutním kostele Panny Marie Bolestné jsme slavili dětskou mši svatou a hned po ní jsme si prohlédli nedalekou jeskyni… Prošli jsme se
po okolí a zakončili náš výlet v restauraci
v Jedovnicích, kde jsme se na zpáteční
cestu pořádně posilnili.
Kateřina Šujanová

Svatý Mikuláš v Hodějicích
Ani letos na náš malý kostel v Hodějicích
nezapomněl svatý Mikuláš. Přišel i s andělem pozdravit děti a obdařit je malým
dárkem. Nejvíce byly oceněny děti, které
se snažily celý loňský rok účastnit zvláště
dětských mší svatých. Svatému Mikuláši
děkujeme za návštěvu a snad si zasloužíme, aby i za rok se na nás přišel podívat!
Kateřina Šujanová

Simsala Bim: Jonáš
Pro letošní podzimní sezonu připravilo
farní divadlo Simsala Bim novou hru
Jonáš, která formou satirické parafráze
zpracovává známé a velmi nadčasové biblické téma. V několika představeních ji
shlédlo téměř 500 diváků.
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Ohlas: Vážení divadelníci, byli jste skvělí,
odvedli jste pořádný kus práce. Můžu to
ocenit, protože sama ochotnické divadlo
vedu v Bučovicích. Obdivovala jsem, jak
jste byli bezprostřední a hlavně, pokud jste
nějakou trému měli, že na Vás nebyla
vidět.Hrát takhle blízko divákům, kdy Vám
doslova a do písmene dýchají za krk, to je
fakt „bomba“, jak by řekl můj syn.Veký dík
patří také paní režisérce i technickému
zázemí divadla, protože bez toho, i když je
hra svělá, by se určitě nikdo z Vás neobešel.Shrnuto a podtrženo – pro mě jste byli,
jste a určitě i v budoucnu budete skvělí!
G. Sehnalíková

Farní divadlo potřebuje
Pro připravované představení hry W.
Shakespeara Kupec Benátský potřebujeme
pánské klobouky se širokou střechou,
vysoké pánské boty, pánské rukavice,
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dámské rukavičky (i krajkové), k zapůjčení
nebo věnování tři šermířské kordy
i s pochvou a příp. opaskem, bavlněná
nebo lněná prostěradla – ne froté, nebo větší množství neprůhledné látky na provedení
malovaného pozadí jeviště - asi 20 m, šířky
1,5 m – bílé, béžové, případně světle modré barvy. Všem dárcům moc děkujeme.
Farní divadlo hledá muže či ženu pro
vedení skupiny mladších dětí „Simsaláčat“.
Předpoklad: mít dobrý vztah ke svěřeným dětem a schopnost pracovat s dětmi.
Náplň práce: Spolu s několika asistenty ze
starších Simsalabimáků připravovat divadelní představení, zkoušky 1x týdně 1,5 až
2 hodiny. Kontakt pro dotazy, dárce
a zájemce: Nosková Ludmila, mail adresa:
ludmila-noskova@seznam.cz nebo ve
všední dny na tel. 517 383 187
v době 7.00–14.00 h.
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OPRAVY

Fara Nížkovice

Nové knihy ve farní knihovně

Fara v Nížkovicích je téměř opravena,
chybí ještě dokončit mnoho detailů, ale dvě
výpravy se již uskutečnily - schola děvčat
z Heršpic a ministranti ze Slavkova.
Proběhly terénní úpravy dvora a do prosince dokončení podkrovní místnosti, podlah
a vybavení starobylým nábytkem.

Tvé jméno: Anselm Grün
Jméno mi připravil sám Bůh: vymyslel je
a přidal mi k němu dary a schopnosti, které
mohu během života rozvíjet.
Něco nad námi musí být: Marie Svatošová
Boží existenci přibližuje autorka nejen slovem, ale i neobvyklými a unikátními fotografiemi.
Jsi požehnánim: Anselm Grün
Žehnat je oprávněn každý křesťan, a protože je sám Bohem požehnán, stává se také
požehnáním pro druhé. Požehnání pak vnáší do zranitelného a křehkého lidského života život Božský.
52 způsobů jak učit děti modlitbě:
Roberta Hromasová
Tato kniha přináší náměty, které vám
pomohou vést dítě k modlitbám spontánním, jednoduchým, upřímným a hlubokým.
Síla v slabosti Jana Pavla II.
Touto poutavou knihou mohou čtenáři
znovu prožít příběh plný obětavosti, vděčnosti a lásky.
Brněnská diecéze (1777–2007)
Historie a vzpomínky.
A já jsem s vámi i za železnou oponou.
Příběhy křesťanů ze zemí ovládaných
komunismem.
„Řekla ano“ MUČEDNICE V DŽÍNÁCH:
Místy Bernallová
Život mladé Američanky, která byla
zavražděna při masakru na jedné střední
škole. Důvodem, její vraždy byla skutečnost,
že se přiznala ke své víře.
PRO TEBE, MŮJ BOŽE TANČÍM: Mireille
Négrová
Primabalerína pařížské Opery opouští na
vrcholu kariéry umělecké prostředí a odchází
do karmelitánského kláštera, aby našla hlubší smysl svého života. Každé skutečné umění je totiž v jádru náboženské, neboť člověka
nezotročuje, ale osvobozuje od zlého.
FILIP NERI nakažlivá radost: Paul Türks
Poutavý životopis odkrývá obraz temperamentního a vtipného člověka- Filipa Neriho.
Jeho současníci na něm milovali to, co na
něm fascinuje i nás: byl nekonvenční, veselý
a velmi komunikativní. Především však dokázal neotřelým a přitažlivým způsobem přivádět lidi k víře.
Jana Lstibůrková

Opravy farního kostela
V roce 2007 ve výši 220 tisíc Kč byla
opravena římsa na věži farního kostela,
včetně lešení, pokrývačů, nové bobrovky,
klempířů, opravy lemování kolem věže
a nových svodů na římse v nejvyšší části.
Jednalo se o poslední plánovanou etapu
opravy pláště kostela. Na špatný stav bobrovky došli horolezci loni při instalaci oplechování. Tašky nešlo vyměnit, byly nalepeny v betoně. Nátěr fasády věže byl v roce
2002 proveden horolezci z lan, protože
lešení kolem celé věže by bylo velmi
nákladné. Nyní byla postavena pouze lehká konstrukce pro ochoz kolem římsy.
V hodnotě dalších 215 tisíc Kč jsou obě
schodiště k hodinám a na kůr vymalované,
opatřené novými okny a zábradlím, nyní již
také svítidly. Stěny v přízemí schodišť jsou
nově omítnuty, proveden nový nátěr
původní podlahy na kůru. Všechny dubové
dveře jsou očištěny od různých nátěrů
a napuštěny přírodním nátěrem. U zvonů
jsou nové schody a žebříky vedoucí až pod
střechu s křížem. Každé schodiště na půdu
a na věž je zakončeno bezpečnostními
protipožárními dveřmi. Za 115 tis. Kč byly
firmou Perner z Pasova (Německo) opraveny zvony – nekvalitní železná srdce vyměněna za nová, kovaná, včetně závěsů
a zvony budou očištěny. Probíhá restaurování jedné velké lampy věčného světla
v hodnotě 49 tis. Kč, obě budou potom
zavěšeny u oltáře na původní místo.

Opravy kostela v Hodějicích
Pořízen nový ventilátor k varhanám, očalounění sedadel v lavicích, opraveny svody
zničené vandaly. Probíhá omítání interiéru
věže.
P. Milan Vavro
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Pozvání k ekumenickému t˘dnu modliteb 2008
Jako každoročně Vás chceme, my kazatelé či faráři křesťanských církví ve
Slavkově, pozvat ke společným ekumenickým bohoslužbám. Těm, kteří ještě o „ekumeně“ neslyšeli, nechci dlužit vysvětlení,
co ona „ekumena“ je.
V naučném slovníku byste se dočetli, že
EKUMENA (řecky: i
„oikoumene“)
znamená v původním smyslu „obývaný“
nebo „celý známý“ svět. Nebo také „společný dům“. V křesťanském smyslu označuje slovo EKUMENA společenství všech
křesťanských církví a jejich spolupráci.
Doufám, že pro dnešní církve je už velmi
vzdálená doba, kdy se jednotlivá společenství navzájem obviňovala z kacířství. Dnes
si povětšině uvědomujeme potřebu spolupráce, vzájemného sblížení a přijímání se
navzájem jako věřících v jediného Pána
Boha.
Zde na Slavkovsku o tom svědčí i naše
dlouholeté setkávání se při společných
modlitebních večerech v ekumenickém
týdnu modliteb, resp. v Týdnu modliteb za
jednotu křesťanů, v lednu. Tématem tohoto

týdne jsou slova z Prvního listu apoštola
Pavla do Tesaloniky (Soluňanům) (1 Te
5,12-18), z něhož jako ústřední myšlenku
a motto celého týdne vybrali autoři textů
verš „V modlitbách neustávejte“.
Příští rok v lednu půjde o dvoje bohoslužby, a to 23. 1. 2008 ve Slavkově a 24.
1. v Heršpicích u Slavkova. Ve Slavkově
máme možnost setkat se v nové modlitebně křesťanů z Církve adventistů na ulici
Lidické 307, která je nad zubní ordinací
před Drogerií Teta. V Heršpicích jste zváni
do modlitebny v 1. poschodí fary. Oboje
dvoje bohoslužby budou začínat v 18
hodin. Zveme tedy všechny, kteří se chtějí
podílet na sbližování se jednotlivých církví
a chtějí přijímat druhé křesťany jako bratry
a sestry a společně se modlit k Pánu Bohu.
Za společenství kazatelů, které tvoří
kazatel Roman Mach z Církve adventistů
SD, děkan Milan Vavro za římsko katolickou církev a farář Milan Vostřel z Církve
československé husitské
Jarmila Řezníčková, farářka
Českobratrské církve evangelické

Pozvánka na poutní místo v Králíkách
Navštivte toto nejznámější poutní místo v Královehradecké diecézi - Horu matky Boží
v Králíkách. Klášter z roku 1700 je v dnešní době domovem redemptoristů. Mnoho lidí využívá možností přijmout svátost smíření v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde
mají také příležitost shlédnout milostný obraz Panny Marie Sněžné. Během své návštěvy
poutníci hovoří s redemptoristy o jejich životě a duchovních věcech. Mše svatá se tady
slouží několikrát denně.
Mezi městem Králíky a Horou matky Boží byla vysázena alej stromů, podél které je
postavena křížová cesta. Poutní místo Hory Matky Boží v Králíkách je přístupné veřejnosti 365 dní v roce. Součástí areálu kláštera je taky Poutní dům, kde je možno občerstvit své
tělo chutným jídlem nebo nápojem. Jestliže se někdo rozhodne strávit více času na tomto překrásném poutním místě a okolí, tak určitě uvítá možnost ubytování přímo na Poutním
domě. To je možné jak pro skupiny, tak pro jednotlivce.
Taky Vy si udělejte čas a přijďte občerstvit svou duši na tomto překrásném poutním místě. www.poutnidum.cz, www.kraliky-klaster.cz

Boží Syn se stal jedním z nás. Takto k nám Bůh přichází, aby o sobě promlouval
a ukazoval nám cestu, po níž k němu můžeme dojít. (Jan Pavel II.)
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O na‰í farnosti v KT
V listopadu přinesl Katolický týdeník
v cyklu reportáží o farnostech něco
i o nás. Všichni KT neodebíráte, proto
otiskujeme znění článků.

Která farnost má více než
50 ministrantů?
Na monumentálním sloupovém průčelí slavkovského kostela hodiny odbily třikrát. Ve farním sále se v té chvíli rozhrnuje opona odpoledního představení.
Sál pro 65 diváků je plný do posledního
místa, ani při třetí repríze hry Jonáš
zájem veřejnosti neutuchá. Biblický
Jonáš je téma nadčasové. I proto jej
mohlo slavkovské farní divadlo Simsala
Bim zařadit do současnosti. V osmi
metaforických obrazech představuje příběh, který se může přihodit každému
z nás. Od okamžiku, kdy je Jonáš vyvolen k životnímu úkolu, přes trapné začátky, vyzrávání, problémy a nepochopení
až k zajímavě pojatému cíli.
„Protože k dobrým zbraním dramatiků
patří satira, nespolkne například našeho
Jonáše velryba, ale Bar u velryby,“ říká
režisérka představení Ludmila Nosková.
„Věřím, že slavkovské publikum se dobře baví a nakonec odchází zamyšleno
nad vztahy lidí k Bohu i k sobě navzájem. Dál náš úkol nesahá,“ dodává
vedoucí souboru L. Nosková, která text
Jonáše volně upravila podle verze, objevené na internetu.
Soubor Simsala Bim působí ve slavkovské farnosti právě sedm let. Děti,
které se v roce 2000 začaly učit hrát
divadlo pohádkami, už jsou na prahu
dospělosti a pouštějí se do stále závažnějších témat. V nejbližších dnech je
čeká
konkurs
na
obsazení
Shakespearova Kupce benátského.
Také on by ale měl po úpravě promlouvat především k dnešní době.
Třikrát se herci „děkují“, než je obecenstvo po bouřlivém potlesku propustí.
Pak se ansámbl bleskově pustí do úklidu. Kulisy i kostýmy musí do skladu a za
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chvíli je sál připravený na běžný provoz.
Už zítra se tady sejde například malý farní sbor, v dalších dnech schola, několik
společenství mladých, modlitby matek,
rodiny s dětmi. A -náctiletí tu budou mít
taneční párty.
Slavkovský farář a děkan P. Milan
Vavro dospívajícím fandí. „Mladí mají
u nás několik společenství. Pod názvy
Vrba, Piškoti, Myšáci nebo Smajlíci
najdete jejich program i na farních internetových stránkách. Na péči o mládež se
podílí také farní vikář P. Petr Mareček. Má
náročnou práci jako docent biblických
věd a předseda senátu olomoucké teologické fakulty. Ale farnosti věnuje každou
volnou chvíli,“ informuje děkan Vavro.
„Divadlo není jediný prostor, který ve
farnosti mládeži dáváme,“ říká dále.
„Teď například dokončujeme v blízké
vesnici rekonstrukci pronajaté staré fary
na naši farní chalupu. Pro soustředění
různých aktivit již nebudeme muset
zajišťovat vzdálené ubytování a já za
mladými budu moci jezdit mnohem častěji,“ dodává P. Vavro.
První akce na chalupě, kde jsou dvě
desítky míst, proběhla o podzimních
prázdninách v závěru letošního října.
Otevření patřilo ministrantům. V pátek
ještě zvelebovali okolí domu, sobotu pak
využili k bojovým hrám a filmování
v nedalekém lese. A neděli – jak se patří – oslavili asistencí bohoslužby v místním kostele. „Starali se o ně dva zkušení
mládenci, kteří ministranty ve Slavkově
vedou už léta. Přesto jsem za nimi zajížděl denně. Ministranti si dobrou péči
zaslouží. Jsou obětaví a je jich opravdu
hodně,„ uvádí otec Milan a rychle počítá: „Včetně přifařených obcí máme 53
služebníků oltáře. Když u nás před dvěma roky při 200letém výročí bitvy sloužil
mši svatou otec kardinál Vlk, zeptal se,
jestli jsem ten houf chlapců shromáždil
z celého děkanství. Trošku jej pak
vyvedlo z míry, když byl ujištěn, že úplně
všichni jsou slavkovskými farníky,“
dodává radostně P. Milan Vavro.
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Je dobré umût hovoﬁit s dítûtem o Bohu
Součástí slavkovské farní rodiny je také
klášter Chudých školských sester Naší
Paní. Na chodu farnosti se podílí zejména
svým nejvlastnějším posláním – výchovou.
Čtyři z nich učí ve farnosti i okolí náboženství a sestru Gregorii Erlebach, můžeme
jako pastorační asistentku pravidelně
zastihnout také ve farní kanceláři. Zeptali
jsme se jí:
Jak se školské sestry dostaly do
Slavkova?
K tomuto městu patří naše kongregace
už od roku 1883. Do Slavkova jsme se
nedávno vrátily po desítkách let internace
v Bílé Vodě. Naštěstí se bývalý klášter
podařilo prodat a nedaleko kostela postavit nový provinční dům, odpovídající současným potřebám. Byl posvěcen v roce
1996. Starou řádovou školu jsme pak
vyměnily za budovu v blízkosti kláštera. Je
to škola a školka, provozovaná městem.
Na místě ploché střechy ale vyrostla roku
2002 nástavba s učebnami, velkým sálem
a zázemím, kde můžeme pravidelně realizovat také pastorační aktivity pro farnost
i široké okolí. Zařízení nese jméno Dům
Svaté rodiny.
Co konkrétně pořádáte?
Nejdříve
jsme
začaly
připravovat duchovní obnovy zaměřené na
děvčata. Od nich jsme ale slyšely: „To by
měli prožít i naši kluci.“ A tak ve spolupráci
se slavkovským děkanstvím jsme i na ně
rozšířili program. Když zaznělo: „To by měli
slyšet i naši rodiče“, vyšli jsme nejdříve
směrem k maminkám. Poslední krok dokumentuje obnova, zaměřená na spiritualitu
mužů. Uskuteční se letos 24.11. a jsme
zvědavy na účast. Ženám, které se u nás
sešly na prahu listopadu, aby přemýšlely
o vnitřním uzdravování, sál už téměř nestačil. Přišlo jich 130. Během duchovních
obnov z větší účasti je vždy kromě přednášejícího k dispozici několik kněží se svátostí pokání a soukromými duchovními rozhovory. Naše prostory dáváme také
k dispozici i pro řadu děkanátních akcí,
jako jsou obnovy pro manžele, kurzy pro
spolupracovníky ve farnostech a kurzy pro
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kostelníky, děkanátní setkání mládeže,
nebo biblická soutěž pro děti. Pamatujeme
i na vícedenní programy různých, zejména
rodinných společenství.
Jak reaguje mládež?
Můžeme dosvědčit, že existuje mládež,
která hledá duchovní hodnoty. Rady se jím
věnujeme. Na obnovy pozýváme kněze,
kteří mají zkušenosti a pochopení pro mladé lidi. Duchovní obnova dává mladým
prostor k zamyšlení, modlitbě, osobním
pohovorům
a
svátostí
smíření.
Vyvrcholením je slavení Eucharistie, do které mladi mohu vložit nové rozhodnutí pro
Boha. Je pro nás radostí, že několik z nich
vstoupilo do iniciativy Čistá láska
A co ti nejmenší?
Výuka náboženství zde probíhá pravidelně. Největší ohlas má náboženství pro
předškoláky. Maminky ze širokého okolí
sem každý týden přivádějí svoje děti už od
tří let. Věnuje se jim naše sestra Josefa
Jarošová, která má nejen příslušnou vysokoškolskou kvalifikaci, ale i mimořádný dar
oslovit dětskou duši. Nejen děti, ale
i doprovázející maminky se k nám těší.
Vždycky se v této škole hrou přiučí něco
nového, jak hovořit s dítětem o Bohu.
A samozřejmě tu navazují i krásné vzájemné vztahy. Letos máme přihlášeno už více
než 30 malých dětí.

Oběti krvavé bitvy inspirují
proces smíření
Jméno Slavkov zná celý svět jako dějiště jedné z nejkrvavějších bitev lidských
dějin, která se na pláních východně od
Brna odehrála 2. prosince 1805. Na slavkovském zámku pak vítězný císař
Napoleon podepsal s rakouským císařem
Františkem I. příměří. Střetnutí francouzských, ruských a rakouských vojsk stálo
život téměř 40 tisíc mužů, mnoho utrpení
prožilo také místní obyvatelstvo. Po téměř
dvou stoletích se tyto oběti staly podnětem
k setkávání představitelů křesťanských
církví. Se zástupci samosprávy a mnoha
(Pokračování na straně 18)
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(dokončení ze strany 17)

občanských sdružení hledají východisko
z problémů, které je dosud rozdělovaly.
Slavkovská iniciativa smíření, jež se pod
záštitou Ekumenické rady církví v ČR
a České biskupské konference schází od
roku 1996 vždy v prvním říjnovém týdnu, už
svým významem přesáhla hranice naší
republiky.
Slavkovské dny smíření pravidelně
vrcholí ekumenickou bohoslužbou ve far-

ním chrámu Vzkříšení Páně. Ten je jednou
z nejkvalitnějších klasicistních církevních
staveb na Moravě. Pozoruhodné je zejména jeho starořecké sloupové průčelí
a 25metrová výška klenby. V sousedství
slavkovského zámku nechal kostel postavit
významný rakouský politik, kancléř vlády
Marie Terezie, kníže Václav Antonín Kounic.
Chrám byl dokončen 16 let před napoleonskými válkami.
Václav Štaud, Katolický týdeník

Nové farní rady
V září proběhly volby do nových farních
rad v naší farnosti. Předsedou ERF, PRF
a farních rad ve filiálních obcích je farář
P. Milan Vavro, členem je také farní vikář
P. Petr Mareček a v pastorační radě je za
řeholní komunitu sestra M. Gregorie.
Celkem je ustanoveno 5 farních rad se
34 členy. Oproti minulému volebnímu
období bylo 19 členů v předešlých radách,
15 členů je nových (tj. ze 44% mají farní
rady nové členy). Na základě voleb do
ekonomické a pastorační rady farnosti byli
zvoleni a farářem jmenováni tito farníci:
EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA
Pavel Galata, Vojtěch Jedlička, Marie
Slováčková, Zdeněk Mlčoch, Jan Fries
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SLAVKOV U BRNA
Miroslav Lstibůrek, Jiří Paleček st.,
Ludmila Nosková, Zdena Schneiderová,
Pavel Hlaváček, Jitka Hrabovská, Marie
Červinková, Jiří Tesák, Milan Šaněk
FARNÍ RADA V NĚMČANECH
Jan Formánek, Stanislav Patera, Miloš

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
celkem
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Počet lístků
91
39
29
20
179

Jindřich, Marta Hromková, Oldřich Svoboda, Blanka Svobodová, František
Pavézka
FARNÍ RADA V HODĚJICÍCH
Miroslav Šujan, František Drápela,
Kateřina Šujanová, Stanislav Kyselka st.,
Stanislava Němčanská, Romana Floriánová, Růžena Kyselková
FARNÍ RADA V HERŠPICÍCH
Marie Bedřichová, Martin Šujan st.,
Miroslav Zavadil, Marie Marková,
František Jeřábek ml., Martin Šujan stř.
Farní rada v Němčanech, Hodějicích
a Heršpicích zvolila 3 členy pro vlastní
ekonomické záležitosti a také zástupce
do ERF a PRF Slavkov pro rozhodování
v záležitostech celé farnosti.
Platnost všech farních rad je 5 roků
ode dne ustanovení (do 21. 10. 2012).
Výsledky voleb zpracovala dne 29. 09.
2007 na faře ve Slavkově u Brna volební
komise ve složení: P. Milan Vavro, Zdena
Schneiderová, Antonín Hladký a Miroslav
Lstibůrek. V tabulce jsou uvedeny počty
odevzdaných lístků a volební účast.

Voličů nad 17 let Účast % r. 2007 Účast % r. 2002
350
26,0
30,6
120
32,5
43,0
80
36,2
67,5
40
50,0
75,0
630
28,4
43,8
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Skrze svátost křtu se znovu
narodili:
Simona Drápalová z Hodějic
*2007, pokřtěna 05. 08. 2007
Dominik Vavřinec Šemora ze Slavkova
*2007, pokřtěn 05. 08. 2007
Martin Straka ze Slavkova
*2007, pokřtěn 09. 09. 2007
Matyáš Jan Ševčík ze Slavkova
*2005 pokřtěn 09. 09. 2007
Terezie od Dítěte Ježíše Schwecová ze
Slavkova
*2007, pokřtěna 09. 09. 2007
Vít Kudla ze Slavkova
*2007, pokřtěn 09. 09. 2007
David Petr Konečný z Nížkovic
*1981, pokřtěn 16. 09. 2007
Jan Křtitel Marek ze Slavkova
*2007, pokřtěn 21. 10. 2007
Nela Marie Svozilová z Kralic na Hané
*2007, pokřtěn 21. 10. 2007

Do svátosti manželství vstoupili:
Z naší farnosti nebyl nikdo oddán.

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:
František Hrabovský z Hodějic
*1921, † 21. 07. 2007
Marie Vodáková ze Slavkova
*1924, † 24. 07. 2007
Leopold Gec z Němčan
*1925, † 29. 07. 2007
Jaroslav Tesáček ze Slavkova
*1951, † 09. 08. 2007

Marie Vinklárková z Hodějic
*1926, † 05. 09. 2007
Eva Újezdská ze Slavkova
*1928, † 10. 09. 2007
Marie Lepková ze Slavkova
*1926, † 15. 09. 2007
Marie Koutná z Němčan
*1913, † 01. 10. 2007
Zdeněk Vrána z Němčan
*1939, † 03. 10. 2007
Lubomír Kutra ze Slavkova
*1939, † 04. 10. 2007
Stanislav Kohoutek z Hodějic
*1950, † 09. 10. 2007
Marie Černíková ze Slavkova
*1924, † 16. 10. 2007
Marie Vinklárková ze Slavkova
*1927, † 26. 10. 2007
Klement Andrysík ze Slavkova
*1932, † 09. 11. 2007
Otto Pohle ze Slavkova
*1913, † 08. 11. 2007
Miroslav Spáčil ze Slavkova
*1942, † 08. 11. 2007
Růžena Tesáková z Břestku
*1920, † 12. 11. 2007
Jarmila Bílková ze Slavkova
*1921, † 14. 11. 2007
Bedřiška Světlíková ze Slavkova
*1914, † 18. 11. 2007
Ludmila Kučerová z Hodějic
*1924, † 29. 11. 2007
František Stehlík ze Slavkova
*1945, † 26. 11. 2007
Miroslava Dofková z Hodějic
*1927, † 29. 11. 2007

Pﬁíprava na biﬁmování
Od února 2007 začne příprava na svátost křesťanské dospělosti – biřmování. Je určena nejen pro mládež (od těch, kteří vyšli ZŠ) ale i pro dospělé i starší, kteří budou mít
svoji skupinu. Svátost biřmování dovršuje přijatou svátost křtu a uděluje dary Ducha
svatého pro křesťanský život. Každý, kdo vstupuje do manželství, nebo chce být kmotrem, má mít přijatou tuto svátost.
První setkání bude v pátek 1. února po mši svaté v 18 hodin v kapli ve Slavkově.
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PROGRAM

VÁNOâNÍ PROGRAM
římskokatolické farnosti ve Slavkově
24.12. Štědrý den
Betlémské světlo dopoledne v kostele
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi: farní kostel Slavkov v 15.30
Půlnoční mše svaté: farní kostel Slavkov 23.00, zpívá sbor Gloria, Hodějice 21.00,
Heršpice 21.00, Němčany 23.00
25.12. Narození Páně
Mše sv. Slavkov 9.30, zpívá sbor Gloria, večerní 18.00
Koledování se zámeckou kapelou, v 17.00 v kostele
26.12. sv. Štěpána
Mše sv. Slavkov 9.30, zpívá schola (večerní nebude)
30.12. neděle - Svaté Rodiny
Mše sv. s modlitbou za rodiny, Slavkov 8.30 zpívá schola z Otnic, a 18.00
Vánoční koncert dětského cimbálového souboru Kyjovánek, kostel Slavkov 16.00.
31.12. sv. Silvestr
Děkovná mše sv. v 16.00 s přehledem za rok 2007
Prohlídka kostelních hodin 14.00 - 16.00
1.1.2007 Nový rok,
mše sv. Slavkov 9.30 a 18.00
3. a 4. 1. návštěvy nemocných
5.1. Tříkrálová sbírka
6.1. Slavnost Zjevení Páně
mše sv. v 8.30 a 18.00 s žehnáním vody, křídy a kadidla
19.1. Posezení s cimbálkou Drahan, 16.00 sál v Domě sv. Rodiny
23.1. Ekumenická bohoslužba u adventistů, Lidická ul. v 18.00
24.1. Ekumenická bohoslužba u evangelíků v Heršpicích, 18.00
26.1. Oblastní setkání mládeže slavkovského děkanství, 13.00 Slavkov, Dům sv. Rodiny
31.1. -1.2. DeNaf – Den na faře ve Slavkově pro děti
2.2. Ples slavkovského děkanství v Drnovicích
15.3. Duchovní obnova s P. Petrem Piťhou, Dům Sv.Rodiny
Sbírky o Vánocích budou na dokončení oprav kostela, Sbírka u betléma na misie: postižené leprou a na Bible pro Argentinu. Můžete přispět do sbírky na nový kostel v Brně –
Lesné, a odevzdat zde neplatné peníze evropských států .
NÁVŠTĚVY BETLÉMŮ ve farním kostele a u sester v klášteře na Zahradní ulici:
Štědrý den 24.12. a na Silvestra 31.12. v době 14.00 - 15.30
Narození Páně 25.12., Sv.Štěpána 26.12., Neděle - Sv. Rodiny 30.12. a 1.1. Nový rok v době
10.00 - 11.30 a 14.00 - 16.00
Úřední hodiny na faře: středa 9.30 – 12.00, pátek 15.00 – 17.00
Kontakt: T: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz
URBÁNEK Časopis farního společenství ve Slavkově u Brna, Němčanech, Hodějicích,
Heršpicích. Ročník X, číslo 4/2007. Vyšlo 23. prosince 2007.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna.
Uzávěrka příštího čísla 1. března 2007.
Příspěvky dejte na faru, nejlépe zašlete mailem na adresu rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Sponzorský tisk: OLPRINT, Jaroslav Olejko, Šlapanice
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