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V očekávání Svatého otce a Lidových misií

Nastala doba očekávaných prázdnin
a dovolených, které nám mají prospět
k zotavení a odpočinku. Na jedné vývěsce
před kostelem jsem četl, že je to doba, kdy
máme také více času a můžeme ji využít
i pro svůj duchovní život. Může to být čas
k přečtení nějaké literatury s duchovní tématikou, zde se nabízí naše farní knihovna.
Rodiče nemají zapomenout na denní modlitbu s dětmi, také prarodiče mají možnost
oslovit svá vnoučata a vést je k modlitbě
nebo využít rozhovoru na témata víry. A také
tam bylo sdělení, že nedělní mši svatou
máme prožít i na cestách, třeba i tam, kde je
mše svatá sloužena i v cizím jazyku. Nejde
o to všemu rozumět, ale být s církví.
Po prázdninách nás čeká několik velkých
událostí, V září to bude návštěva Svatého
otce Benedikta XVI. v naší zemi, dokonce na
Moravě, v Brně. Otec biskup Vojtěch nás
všechny zve na mši svatou na brněnské
letiště v neděli 27. září. Tato událost se však
dotkne i naší farnosti. Svatý otec požehná
základní kámen pro stavbu plánované křížové cesty na Urbánek. Další aktivitou je pově-

ření organizací žehnání základních kamenů,
do které se zapojí naše farnost. V našem farním kostele se budou od prázdnin shromažďovat tyto kameny u bočních oltářů a den
před papežskou bohoslužbou je máme za
úkol dopravit na letiště. Několik našich
ministrantů bude asistovat při podávání svatého přijímání při mši svaté s papežem.
Svatý otec se vrátí do Říma a my se budeme v naší farnosti zabývat blízkou přípravou
pořádání Lidových misií, které v naší farnosti proběhnou od 18. do 24. října 2009. Je to
pro nás věřící i všechny obyvatele farnosti,
tedy Slavkova, ale také Němčan, Hodějic
a Heršpic velká duchovní událost. Prosím
vás, abychom ji vzali každý za svou a také za
její průběh modlili. Nepůjde jen o povzbuzení nás, kteří chodíme do kostela, ale také
o povzbuzení k víře pro ty katolíky, kteří už
léta nepřijali svátosti a z víry nežijí. Také
mohou být ale osloveni i nevěřící. Bylo by
dobré už nyní počítat s tím, že na misijní
týden si nebudeme plánovat žádnou aktivitu
ani práci, abychom se mohli misiím plně
věnovat. V červnu proběhlo setkání farní
rady s misionářem o. Markem Dundou, který nás seznámil s přípravou na misie, do které se máme postupně zapojit. O všem budete včas informovaní. Děkuji Vám všem, kteří
se do přípravy a pořádání misií zapojíte
a věřím, že přinesou pro náš osobní duchovní život i pro život farnosti Boží požehnání.
o. Milan Vavro, farář

Úmysly modlitby živého růžence:
Červenec: Za posvěcení kněží
Srpen:
Za kněze a spolupracovníky, kteří připravují Lidové Misie v naší farnosti
Září:
Za požehnanou přípravu, průběh a duchovní plody návštěvy Svatého otce
Benedikta XVI. v ČR

ROK SVATÉHO PAVLA

Dne 29. června 2009 skončil „Rok sv. Pavla“

Pojmy „závěr“ a „konec“ jsou obvykle
v mysli člověka asociovány s představami evaluace a retrospekce. V závěru
„Roku sv. Pavla“, během kterého se ve
všech částech světa pořádala celá řada
liturgických a kulturních akcí, mnohá studijní sympozia a rozličné pastorační iniciativy, jenž se nechaly inspirovat pavlovskou spiritualitou, si můžeme položit
otázky: Dověděli jsme se v tomto roce
něco (popř. něco nového) o apoštolu
Pavlovi? Oslovil nás jeho život a jeho
dílo? Uvědomili jsme si, jak důležitou roli
sehrál v počátcích šíření křesťanství a jak
významnou osobností byl v prvotní církvi? I když apoštol Pavel není nikde zmiňován v řecko-římské literatuře a rovněž
v židovských spisech (talmud, midraš,
dílo židovského historika Josepha Flavia)
není uváděno jeho jméno, v dějinách církve byl přijat jedinečným způsobem. Září
jako hvězda první velikosti. Již v prvních
dvou stoletích našeho letopočtu, tj.
v době apoštolských otců, byly Pavlovy
listy často citovány a jeho osobě byla
projevována chvála. Sv. Ignác z Antiochie
(asi 50–107) v listu do Efesu Pavla hodnotí jako „opravdu blaženého, svatého
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mučedníka“ (Ef 12,2). Sv. Jan Zlatoústý
(asi 347–407) ho dokonce velebí jako
osobnost vyšší než mnozí andělé
a archandělé (srov. Panegyricum 7,3).
Dante Alighieri (1265–1321) ho definuje
v Božské komedii „nádobou vyvolení“
(Inf. 2,28) a inspiruje se přitom
Lukášovým vyprávěním v Sk 9,15. Jiní ho
nazývají „třináctým apoštolem“.
O nesmírné důležitosti apoštola Pavla
svědčí rovněž Korespondence Pavla
a Seneky (apokryf z první poloviny 4.
století), kde tento filosof o Pavlových listech prohlašuje: „Jsou přece tak vznešené a vyzařuje z nich taková ušlechtilost,
že se domnívám, že lidem nebude stačit
celý život, aby se jimi dokázali řídit
a dospět tak k dokonalosti“ (Epist. 1).
Existuje bezpočet knih o osobě a díle
apoštola Pavla. Jeho listy, které se těší
trvalému zájmu, byly nesčetněkrát
komentovány. Při projednávání významu
apoštola Pavla v dějinách církve samozřejmě nemůžeme opomenout sv.
Augustina (354–430), který byl právě
tímto apoštolem zásadním způsobem
ovlivněn. V osmé knize „Vyznání“ líčí
Augustin okamžik v létě roku 386
v zahradě svého domu, když uslyšel ze
sousedního domu hlas dítěte: „Tolle,
lege [vezmi, čti]“ (Confessiones, 8, 12,
29). Tuto výzvu Augustin pochopil jako
hlas Boží. Otevřel Písmo svaté a nalezl
text Řím 13, 13–14. Zmizely temné
pochybnosti a zároveň si uvědomil, že je
povolán k asketickému způsobu života.
Apoštol Pavel značným způsobem ovlivnil rovněž další významné postavy dějin
křesťanství, jakými byli např. Martin
Luther (1483–1545) a John Wesley
(1703–1791). Lze si jen přát, abychom
se i my nechali oslovit tímto „velikánem“
dějin lidstva a aby nás četba listů tohoto
„učitele víry a pravdy“ (1 Tim 2,7) inspirovala k životu víry v milujícího Božího
Syna (srov. Gal 2,20).
P. Doc. Petr Mareček, Th.D, farní vikář
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Pamětní listina
sepsaná u příležitosti opravy kostela sv. Antonína v Němčanech, Léta Páně 2009
V roce 2009 stojí v čele Svaté Církve
Křtitele na Špitálce (2003–2007), filiální
Římské nástupce svatého apoštola Petra
kostel P. Marie Bolestné na Lutrštéku
papež Benedikt XVI, metropolitou morav(fasáda opravena 1992, interiér 2003), filiským a arcibiskupem olomouckým je
ální kostel sv. Matouše v Heršpicích (přeMons. Jan Graubner, sídelním biskupem
stavěn 1999–2000, vysvěcen 2. 9. 2000)
brněnským je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle,
a filiální kostel sv. Bartoloměje v Hojeho pomocným biskupem je Mons. ThDr.
dějicích (2002). Filiální kostel sv. Antonína
Petr Esterka, děkanem slavkovského
v Němčanech je posledním, který se
děkanství a slavkovským farářem je
dočkal celkové opravy. Oprava interiéru
P. Mgr. Milan Vavro, farním vikářem ve
v roce 2008 obsahovala odvlhčení podlah
Slavkově je Doc. P. Petr Mareček.
a zdiva, omítky, výmalbu, dlažbu, elektroPrezidentem České republiky je Václav
instalaci, plynové a teplovodní rozvody,
Klaus, hejtmanem Jihomoravského kraje
dubová okna a dveře, přípojku vody, příMichal Hašek, starostou obce Němčany
stavbu zpovědní místnosti, vystavění oltáMartin Krátký. V báni věže, která byla
řů, restaurování oltáře a nové lavice.
poškozena střelbou, nebyla nalezena
V roce 2009 následovala oprava věže
žádná zpráva. Proto jsme pořídili tento
s novými žaluziemi a bání, oprava části
zápis a podepsali jej, aby byl s přiloženýfasády s nátěrem žlutobílou barvou.
mi dokumenty ze současného života farCelkové náklady na opravy za tyto dva
nosti a obce Němčany vložen ve schránroky byly téměř dva miliony korun. Na
ce do nové báně věže.
financování se podíleli farníci 530 000,Bohoslužby v Němčanech bývají v kosKč, mimořádné dary 200 000,- Kč, Obec
tele sv. Antonína v neděli v 9.45 h a ve
Němčany 300 000,- Kč, prostředky „okrestředu (mimo prázdnin) bývá mše sv. pro
su“ Slavkov 474 000,- Kč a Jihomoravský
děti v 18.00 h (v létě v 18.30 h). Každou
kraj 130 000,- Kč. Dluh u farnosti zůstává
první neděli v měsíci od května do října
358 000,- Kč. Přesný popis oprav a cen je
bývají mše sv. na Lutrštéku. Kostelnickou
na další listině.
službu vykonává Jan Formánek, varhaníV této době, kdy píšeme tento zápis,
kem je Oldřich Svoboda, ministrantů je 14
věřících ubývá. Lidé se mají lépe, než kdy
ve věku od 6 do 21 let. Při sčítání v r. 2004
jindy a žít podle evangelia se stává obtížbylo v Němčanech 725 obyvatel, 462
nějším. Sice se nám daří mnohé kostely
věřících, z toho 437 katolíků (tj. 60 %
opravit, ale zvláště dětí, mladých a rodin
z obyvatel), na nedělní mši sv. 131 osob
v nich ubývá. Nevíme, kdy bude tato
(tj. 18,1 % z obyvatel). V roce 2009 má
schránka otevřena. Prosíme Pána Ježíše,
obec 266 domů s 731 obyvateli, na mši
aby nás posvětil a uschopnil předat víru
sv. bylo 121 osob. V obci je devítičlenné
dalším pokolením. Svými podpisy, které
zastupitelstvo (6 ODS, 2 KDU-ČSL, 1
budou uloženy ve výšce pod křížem,
KSČM), Tělovýchovná jednota Němčany
vyjadřujeme s veršem evangelia touhu
a Svaz dobrovolných hasičů Němčany.
patřit Kristu: „Radujte se, že vaše jména
Připravuje se velká oprava školy, ve které
jsou zapsána v nebesích“ (srv. L 10,20).
jsou dvě třídy prvního stupně a stavba
V Němčanech, o 3. neděli velikonoční,
nové ulice od silnice do Slavkova. Po roce
dne 26. dubna 2009
1989 bylo možno opravit generálně
Podepsáni:
všechny farní objekty: farní kostel
P. Milan Vavro
Martin Krátký
Vzkříšení Páně (1995–2007), slavkovská
farář
starosta
fara (1999–2003), filiální kostel sv. Jana
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Víkendová ministrantská akce v Nevojicích
Poprvé, určitě však ne naposled, vyrazili
mladší ministranti 24. - 26. dubna 2009 za
zábavou a dobrodružstvím. Na lodi
Svatého Tarsicia společně vypluli hledat
ztracený poklad na nedalekou faru do
Nevojic. Kromě nebezpečné cesty za
pokladem skládali ministranti nejrůznější

námořnické zkoušky, aby obstáli v boji
s piráty a mořskými živly. Cesta k pokladu
vedla přes pavoučí sítě, zašifrované zprávy, bitvu s piráty a osvobozování zajatců.
Boj byl úspěšný, a tak se kluci obohaceni
o pirátské zlato a nové zážitky mohli zdárně navrátit domů.
palli

I. sv. přijímání
Slavnost prvního přijetí eucharistie dětí jsme
prožili ve Slavkově a v Hodějicích v neděli 17.
května. Během přípravy se konaly roční katecheze s rodiči a první přijetí svátosti smíření.
Celý školní rok 2007-08 probíhala výuka
náboženství názornou zážitkovou metodou.
Na některých katechezích, které vedla školská sestra Josefa, byli přítomni s dětmi i rodiče. První přijetí svátosti smíření dětí provázela
katecheze vedená s. Josefou. Děti znázornily
dům, ve kterém se hřích proměnil ve světlo,
a to v podobě hořící svíce, kterou si děti odnesly od zpovědnice a ozdobily.

Ve Slavkově přijalo přijalo Tělo Páně 10 dětí
– Kristýna Blaháková, Jan Bukovský,
Kateřina Kalášková, Lukáš Knotek, Eliška
Pinterová, Veronika Skoupá, Nikol Urbanová,
Tereza Vránová, Jakub Vitoul a Pavlína
Zichová. V Hodějicích Hana Kučerová,
Adriana Baštýřová a Pavel Kohoutek.
V neděli 7. června přijali poprvé Pána
Ježíše na Lutrštéku v Němčanech Jakub
Kovařík a Dominik Dembický, v Heršpicích
Anežka Šujanová. V celé farnosti to bylo celkem 16 dětí a před biřmováním další
4 dospělí.
MV

Pouť na Urbánku
Na pouti u sv. Urbana na Urbánku v neděli 24. května se scházely od 16. hodin rodiny
s dětmi, aby si zasoutěžili na téma ze života sv. Pavla. Úkoly a otázky byly nejen pro děti,
ale také pro rodiče. Mši sv. v 18 hodin doprovázela Zámecká dechová hudba a dva páry
MV
stárků. Na závěr následovalo milé pohoštění při táboráku s dobrým gulášem.

Náboženství předškoláčků
V pondělí 25. 5. při mši sv. společně zakončily v sále DSR předškolní děti se svými rodiMV
či pod vedením s. Josefy, výuku náboženství.

Svatourbanské hody
V neděli 31. května 2009 byl hlavním kazatelem P. Stanislav Forst. Náš bývalý farář (1984 –
1994) sloužil po 15 letech opět mši svatou ve
farním kostele. Průvodem od radnice se vydali se sochou sv. Urbana do kostela stárci, kteří
připravili letošní, již desáté Svatourbanské
hody, s malými dětmi v krojích. Za praporem
města šel starosta Slavkova Ing. Ivan Charvát
s místostarostou a zastupiteli, hosté z polského Slawkowa v čele se zastupujícícm předse-
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dou Rady miesta Tomašem Prowanskim
a přátelé z Francie, pan starosta města
Darney a president družebního výboru. Pan
André Kom, který je v Darney laickým akolytou, neboť pan farář Simoni je na důchodě,
podával při hodové bohoslužbě sv. přijímání.
Otec Stanislav kázal o symbolech Ducha
Svatého a jeho projevech v událostech Božího
lidu. Mše sv. se účastnil velký počet farníků
MV
i z okolních obcí a hostů.
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Poutně poznávací zájezd do Čech a Rakouska
se uskutečnil 1.–4. 6. 2009. Celkem se
zúčastnilo 38 farníků, otcové Milan Vavro
a Pavel Buchta. První poznání byly věnovány poutnímu místu Svatá Hora
u Příbrami, Meditační zahradě v Plzni
(autorem je bývalý, dnes již zesnulý, politický vězeň Luboš Hruška), a také
Nepomuku, rodišti sv. Jana Nepomuckého. Druhý den nás čekala cesta
z Klatov do německého Pasova. Ve zdejší
katedrále jsme se v poledne zaposlouchali do varhanního koncertu na největších
varhanech světa! Věřím, že většina z nás
měla poprvé možnost uslyšet 17 700 varhanních píšťal a následně také výrobu zvonů v pasovské dílně. Nocovali jsme ve velmi pěkném penzionu v městečku
Mondsee, ležícím u stejnojmenného jezera. Třetí den jsme navštívili další malebné

městečko – Wolfgangsee. Místní kostel
disponuje zajímavým křídlovým gotickým
oltářem a také obrazy ze života sv.
Wolfganga. Ten je pro Čechy významný
především tím, že jako biskup v Řezně
souhlasil s odloučením Čech od své diecéze, a tím umožnil zřízení biskupství v Praze
r. 973. Poté jsme vyjeli lanovkou na vrchol
Dachstein (3000 m), kde nás lehce zaskočil znatelný teplotní rozdíl. Následovala
prohlídka dalšího městečka – Hallstatu. Po
snídani čtvrtého dne jsme se vraceli
k domovu. Cestou jsme se zastavili na
poutním místě v Římově, Českém
Krumlově a Kájově. Každý den poutního
zájezdu byl provázen modlitbami a účastí
na mši sv., poslední den dokonce za přítomnosti pomocného biskupa českobudějovické diecéze Mons. Pavla Posáda. U. Z.

Víkend rodin na nížkovické faře
Sešli jsme se v hojném počtu už v pátek 6. června 2009. Byli jsme rádi, že si po dlouhé
době můžeme popovídat a zazpívat u táboráku. Děti si večer zkusily stezku odvahy,
v sobotu jsme podnikli výlet na Jalovák. Dospělí si užili odpočinek a děti různé hry. L. K.

Svátost biřmování ve Slavkově
Biřmování udělil v neděli 14. června 2009
dopoledne ve slavkovském farním kostele
biskup Vojtěch Cikrle 54 křesťanům. K přijetí této svátosti byli budoucí biřmovanci
připravováni při pravidelných setkáních jednou za dva týdny. Mládež se scházela
ve dvou skupinách celkem 18 měsíců.
Další skupina, kterou tvořili dospělí ve věku
21 – 62 let se scházela 10 měsíců. Při mši
svaté za velké účasti věřících zpíval
Pěvecký sbor Gloria. Po slavnosti následovalo na faře setkání a biřmovaní mohli využít příležitost k osobnímu rozhovoru s biskupem Vojtěchem. Biřmování se také
nazývá svátost křesťanské dospělosti, ve
které přijímá pokřtěný Ducha Svatého do
svého života, aby se jím nechal vést a přijal uschopnění k životu pro druhé. V naší
farnosti bylo biřmování po 5 letech. Pro
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zajímavost zmiňuji, že 6. května 1934 bylo
biřmováno ve Slavkově celkem 1300 osob.
Farní kronika uvádí: Jelikož od roku 1925
nebyla ve slavkovské farnosti udílena svátost biřmování, byla od slavkovských živnostníků vyslána farnímu úřadu ve
Slavkově deputace, se žádostí aby se farář
zasadil, aby ještě v roce 1933 ve Slavkově
biřmování proběhlo. Slavkovský farář se
o to pokusil, ovšem pro velkou zaneprázdněnost tehdejšího biskupa, mohlo biřmování ve Slavkově proběhnout až ve zmiňovaném květnu 1934. Počet biřmovanců byl:
ze Slavkova 541, z Heršpic 73, z Hodějic
189 a z Němčan 162. Celkem tedy 965 biřmovanců. Z ostatních obcí (Nížkovice,
Kobeřice, Velešovic, Křenovice a Vážany
u Slavkova) bylo 335 biřmovanců.
Dohromady 1300.
P. Milan Vavro

5

ROK KNĚŽÍ / MATRIKY

Papež vyhlásil Rok kněží
U příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana
Marie Vianneye, faráře arského, vyhlásil papež
Benedikt XVI. od 19. 6. 2009, Rok kněží.
K zahájení této události napsal kněžím svůj
list, ve kterém ukazuje na vzor sv. Jana
Vianneye a vybízí kněze, aby se stali posly
pokoje ve světě.
Kněžství je láskou Ježíšova Srdce, cituje
Benedikt XVI. sv. Jana Mariu Vianneye ve
svém listu na zahájení Roku kněží. Tato již dříve ohlášená iniciativa Svatého otce, která se
váže ke 150. výročí úmrtí svatého faráře arského, má přispět k vnitřní obnově všech kněží,
aby jejich přítomnost v současném světě byla
skutečným svědectvím křesťanské víry a lásky.
Kněžský rok bude slavnostně zahájen dnes,
na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
a potrvá celý rok do 19. 6. 2010.
Ve svém sedmistránkovém listu, adresovaném všem spolubratřím v kněžské službě,
představuje Benedikt XVI. svatého faráře arského jako vzor kněžské existence a jemně nabá-

dá k následování jeho pastoračního přístupu. Kněžství je
darem pro církev i pro lidstvo,
podotýká papež a připomíná
obětavou a hrdinnou službu
mnoha kněží, kteří často i vlastní krví zpečetili
věrnost svému povolání. Benedikt XVI. navrhuje, abychom na kněze pamatovali také v situacích, kdy se svému povolání zpronevěří.
Papež poukazuje na základní znaky, které
z faráře arského učinily kněze podle Božího
srdce, totiž pocit zodpovědnosti a láska
k Eucharistii a ke svátosti smíření. Byl vyhledávaným zpovědníkem, protože planul touhou po spáse duší, kterým zprostředkovával
dotyk Božího milosrdenství.
Benedikt XVI. svěřuje Rok kněžství Panně
Marii a povzbuzuje kněze, aby se jako sv.
Pavel nechali uchvátit Kristem a stali se podle „příkladu sv. Jana Marie Vianneye posly
naděje, smíření a pokoje v dnešním světě.“
Převzato z webu ČBK

Skrze svátost křtu se znovu narodili:

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:

Tereza Haluzová z Hodějic
*2006, pokřtěna 12. 04. 2009
Lucie Šidlíková z Němčan
*2009, pokřtěna 19. 04. 2009
Miroslav Lotrek z Hodějic
*2008, pokřtěn 11. 01. 2009
Marie Anna Moudrá ze Slavkova
*2008, pokřtěna 05. 07. 2009
Sára Marie Šemorová ze Slavkova
*2009, pokřtěna 05. 07. 2009
Zuzana Monika Svobodová ze Slavkova
*2009, pokřtěna 05. 07. 2009
Kristýna Danielová ze Slavkova
*2003, pokřtěna 05. 07. 2009

Do svátosti manželství vstoupili:
6. 6. 2009 – Stanislav Kovařík z Rašovic
a Jitka Kučerová z Hodějic
13. 6. 2009 – Ján Pikula ze Suché Hory – SR
a Věra Kmeťová z Němčan
13. 6. 2009 – Miroslav Kučera ze Sokolova
a Veronika Masaříková ze Slavkova
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Marie Vránová ze Slavkova
*1926, † 03. 04. 2009
Josef Hála z Kloubouček
*1919, † 10. 04. 2009
Josefa Zelinková ze Slavkova
*1918, † 14. 04. 2009
Ladislav Jurák ze Slavkova
*1937, † 14. 04. 2009
Štefanie Klučková z Hodějic
*1921, † 08. 05. 2009
Zdeněk Drbal ze Slavkova
*1949, † 21. 05. 2009
Stanislav Vinklárek z Hodějic
*1922, † 22. 05. 2009
Anežka Křížková ze Slavkova
*1925, † 29. 05. 2009
Jarmila Vránová z Hodějic
*1932, † 10. 06. 2009
Jiří Schybol ze Slavkova
*1931, † 10. 06. 2009
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AKCE V DIECÉZI

Noc kostelů poprvé v Brně
Milí přátelé, chtěla bych se s vámi podělit o svůj osobní zážitek z první Noci kostelů v Brně v pátek 29. 5. 2009 a alespoň
trochu přiblížit její atmosféru vám, kteří jste
se jí nemohli zúčastnit.
Naše putování jsme začali mší svatou,
a kde jinde, než u „dvou věží“, což není
hospoda, prosím, ale trefný název brněnské katedrály, jak ji pojmenoval o. Petr
Šikula, farář na Petrově, který mši sloužil.
Ještě přede mší, jsme si šli poslechnout
vyzvánění kostelů, kterým „Noc“ začínala.
Bude to nádhera, říkala jsem si, když naráz
spustí zvony všech 18 kostelů, které se do
akce zapojily. Ale ouvej, stáli jsme venku
pod portálem katedrály a nevěřili svým
očím a uším. Setmělo se a začaly padat
kroupy jako hrachy. Zvony zvonily ostošest, ale jejich hlas zanikal v rachotu krupobití, které právě v tu chvíli nemilosrdně
bombardovalo lidi prchající pod ochranu
katedrály a mne přitom napadlo srovnání,
že je to podobné jako s hlasem Boží církve,
který v hluku světa zaniká a má co dělat,
aby ho slyšeli alespoň ti, kteří jsou mu nejblíže. Po mši sv. zahájil o.biskup a pan hejtman první Noc kostelů v České republice
a my jsme si to namířili rovnou
k „Dominikánům“ nebo-li do kostela sv.
Michala, který se na tuto noc proměnil
v obrazovou galerii současných křesťanských výtvarníků. Mezitím se venku úplně
setmělo a noc začala nabývat na půvabu
a já jsem zažívala přesně to, co napsal
v úvodním slově do Průvodce Nocí kostelů
o.Petr Nešpor: „Kolem je noc, ale uvnitř
převládne jas. Tento stav nočního putování
nabízí pak jiné vnímání věcí, než jak je prožíváme v poklusu uspěchaného dne.“ A tak
naplněni tímto vnitřním jasem jsme obdivovali nádheru nočních kostelů, poslouchali
hudbu, slova a vnímali promodlenost těch-

to míst, která se zde po celá staletí akumulovala jako neviditelné dědictví víry našich
předků. Byla jsem moc zvědavá, jak tuto
nabídku křesťanských církví přijme nevěřící
veřejnost. Velmi mne překvapilo to neuvěřitelné lidské hemžení, které jsme potkávali
venku na trasách mezi kostely a pak uvnitř
chrámů. A hned na první pohled bylo zřejmé, kdo je tu doma a kdo na návštěvě.
A řekla bych, že těch „návštěvníků“ bylo
podstatně víc než „domácích“. A co mě
udivilo nejvíc, bylo množství mladých lidí,
kteří přicházeli s evidentně menším ostychem a zábranami, na rozdíl od některých
starších, komunistickým režimem „zpracovaných“ ročníků. Díky Bohu za to, že přišli.
Po 3 hodinách putování, jsme se opět vrátili do katedrály, kde na téma „Proč nejsem
ateista“ diskutovali a celou katedrálu bavili otec biskup Vojtěch, proslulý superkadeřník a trvalý jáhen Jan Špilar a známý
astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, který zde
podal velké osobní svědectví víry. S odbíjením půlnoci jsme odcházeli od sv.
Magdaleny, kde se „Noc“ nesla v adoračním duchu a odjížděli domů. Ještě
doma na lůžku mi před očima běžel film,
v němž gotická sloupoví sv.Jakuba, střídala barokní nádhera u Jezuitů, aby ji v zápětí
vystřídala
strohá
jednoduchost
u Kapucínů a noční kouzlo kapucínských
zahrad umocněné scénou divadelního
představení a nebo třeba fascinující světelné panorama nočního Brna z petrovských
teras. A nad tím vším se nesly nádherné
tóny koncertů a zpěvů, které zněly ve
všech kostelích této úžasné NOCI. Takže
historicky první Noc kostelů máme za
sebou a já se už těším na její 2. ročník, kterého, doufám, se zúčastní i Slavkov. A věřte mi, máme co nabídnout.
Ludmila Nosková

Oslavy 80 let chrámu sv. Václava v Holubicích 12. července 2009.
Slavnostní mši sv. v 10.00 hodin slouží pomocný biskup českobudějovický
Mons. Pavel Posád. Ve 14.00 svátostné požehnání, ve 14.30 varhanní koncert v chrámu.
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ROZHOVOR

Rozhovor s bohoslovcem Martinem Kohoutkem
Martine, přibliž nám, prosím, místo, kde
v současné době studuješ.
Navštěvuji Lateránskou univerzitu v Římě,
která se nachází hned vedle Lateránské baziliky. Existuje zde ještě několik dalších papežských univerzit, kde se vyučuje teologie.
Bohoslovci z Nepomucena (bohoslovecká
kolej) však studují obvykle na Lateránu.
Většina profesorů, kteří zde působí, má tuto
českou kolej v povědomí nebo ji někteří znají přímo z osobní zkušenosti, kdy třeba podávali pro Nepomucenum duchovní cvičení.
Kolik je vás ve třídě a jaké je její
“národnostní složení”?
Ve třídě je nás asi sedmdesát studentů.
Většinou jsou to italští bohoslovci z vedlejšího Římského semináře, jednu třetinu z celkového počtu tvoří studenti z nejrůznějších
řádů a zemí, z velké části pochází z Jižní
Ameriky. Z Evropy jsou to především Češi
a Chorvaté. Na koleji je nás pak jen deset
bohoslovců, dalších třicet osob tvoří kněží,
kteří studují doktoráty. Mezi kněžími nejsou
jen Češi, ale i cizinci, několik jich je
z Ameriky, početnou skupinu tvoří Afričané.
Jako společný jazyk pro dorozumívání, sloužení mší, modlitby a různá oznámení se používá italština.
A jak jsi na tom s italštinou?
Dostat se ke studiu v cizím jazyce je zajímavá zkušenost. Já jsem se před tím učil
italsky asi dva roky, ale byl potom ještě velký rozdíl porozumět italskému výkladu.
Pronikání do jazyka přichází postupně, jednotlivá slova se pomalu usazují v paměti.
Vidíš nějaký rozdíl mezi studiem v Římě
a studiem v Olomouci, kde jsi se připravoval první tři roky?
Oproti studiu v Olomouci, je na zdejší
fakultě nižší počet odpřednášených hodin
týdně, ale o to více času je potřeba pak
věnovat studiu doma. Nějaké zkoušky jsme
měli v pololetí, ale většina z nich nás čeká až
na konci roku.
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Jak trávíš volný čas?
Ve volném čase chodím do historických
částí města. Člověk se tady na každém kroku setkává s nějakou významnou událostí
z dějin křesťanství, ať jsou to katakomby
nebo v letošním roce sv. Pavla místa spjatá
s jeho vězněním, popravou a místem jeho
hrobu. Mimo Řím se dostávám jen zřídka.
Příjemné je zajet si příměstským vlakem
k moři, nebo navštívit některou z antických
památek, které se nachází v okolí města.
Velikonoční svátky jsi prožil letos celé
v Římě. Jak probíhaly?
Účastnili jsme se některých papežských
mší na náměstí sv. Petra. Na Velký pátek
jsme v bazilice sv. Petra při obřadech
Svatému otci přímo ministrovali. A tady
jsme zažili pěknou věc, když jsme mohli
asistovat před začátkem obřadů při oblékání papeže do liturgického oděvu.
Ceremonář každému z nás svěřil jednu část
oblečení a my jsme ji donesli komořím, kteří do ní Svatého otce oblékli.
Nějaká zajímavost na závěr…
Těch je celá řada… Např. mše v bazilice sv.
Petra u hrobu kardinála Berana, který po
nuceném odchodu z Československa žil
několik posledních let v Nepomucenu a jehož
40. výročí od úmrtí si letos připomínáme.
Každým rokem se také slaví mše při příležitosti památky sv. Cyrila a Metoděje v bazilice
sv. Klimenta. V této bazilice je sv. Cyril také
pohřbený. Organizaci této události zajišťují
vždy zástupci některého ze slovanských
národů, kteří mají k těmto věrozvěstům
vztah. V letošním roce ji měli na starost
Slováci.
Během Svatého týdne jsme zažili ještě jednu zajímavou věc, a to když nás v noci po
Květné neděli probudilo zemětřesení. V Římě
nezpůsobilo žádné větší škody, ale jak ničivou sílu mělo v nedaleké Aquile, jsme se
dozvěděli druhý den ráno. Drobné záchvěvy
pak následovaly po následující dva dny.
Děkujeme za rozhovor!
redakce
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ÚVAHA

Všeho s mírou
„Vínečko bílé jsi od mé milé … vínečko rudé
jsi od té druhé … budu vás pít, co budu žít,
vínečka obě.“ Tato slova ze známé lidové písně jistě zazněla při Svatourbanských hodech
ve Slavkově, a určitě zazní i z hrdel stárků
a vesnické chasy v nadcházejícím období
hodů v obcích nejen našeho regionu. Vždyť
křesťan nemusí být suchar. Dokonce se má
radovat s radujícími. Tradice hodů nebo
posvícení je příležitostí k rozjaření povzbuzeném dobrým vínem nebo i tvrdším alkoholem.
To, oč tu běží, je ale otázka: pít, či nepít? Člověk je stvořen k obrazu Božímu. Jenže když
se opije, není už k obrazu, ale pod obraz, jak
říkáme. Co s tím? Zalistujeme-li si v Písmu
svatém starého a nového zákona zjistíme, že
alkohol tam není otázkou života a smrti. Nedá
se ani říci, že by se podle pití nebo nepití
poznali věřící a že by jedno z toho nějak souviselo s Božím lidem. Ono se však nedá říct
ani to, že by to bylo všechno jedno. V bibli se
najde několik příběhů, kde alkohol hraje
jakousi podivnou úlohu. Tak třeba Noe po
potopě začal obdělávat půdu a vysadil vinici.
Napil se pak vína ze sklizených hroznů, opil se
pod obraz tak, že zůstal ležet nahý uprostřed
svého stanu a nevzešlo z toho nic dobrého
(viz Genesis, kap. 9, 18 a násl.). Anebo o kus

dál král David, když s ním Betsabé čekala
dítě. To by mohla být radostná událost, kdyby
ovšem Betsabé nebyla manželkou bojovníka
Uriáše, který v inkrimované době početí dítěte byl mimo domov. I povolal David Uriáše
z bojiště a přiopil ho v naději, že se Uriáš
nějak dopotácí domů k Betsabé a časem si
bude myslet, že právě této noci odstartoval
svou otcovskou kariéru. Davidův podíl na
narození potomka by tím pádem zůstal utajen.
Uriáš ale domů nešel a David ho pak nechal
jakoby nešťastnou náhodou sprovodit ze světa (viz 2. Samuelova, kap. 11).
Také v Novém zákoně se najdou upozornění, že se člověk nemá opíjet (viz. list
Efezským, kap. 5, 18). Leč jsou tam i rady, že
místo vody neuškodí skrovné užívání vína (viz
1. List Timoteovy 5, 23: „Nenuť se pít vodu,
ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým
nemocem mírně užívej vína.“). Víno samo je
tedy v tom nevinně. Je tu pro obveselení lidí
a nemůže za to, že občas neznají míru. Potom
přinejmenším neví, co dělají (viz Noe), což
nemusí dopadnout dobře. A když vám někdo
nalévá ostošest, bacha: David na Uriášovi
také nešetřil … A tak o hodech a jiných příležitostech pozor! Všeho, i pití s mírou.
JUDr. Miloslav Honek

Pěvecký sbor Gloria
provedl na Květnou neděli sborové Pašije
od B. Kašpara a dva sbory: H. L. Hassler – In
te Domine speravi a J. Paukner – Ó Ježíši. Při
liturgii Velkého pátku byly provedeny: B.
Kašpar – Velkopáteční pašije, Z. Kodály –
Stabat Mater a ze Zpěvů z Taizé – Adoramus
Te, Christe. O slavnosti vzkříšení na Bílou
sobotu sbor zpíval: H. Purcell – Aleluja, G. F.
Händel – Canticorum jubilo, na Boží hod
Velikonoční chorál Victime paschali laudes, L.
v. Beethoven – Chvála Boží přírodě, A. Michna
– Plesej všechno stvoření a V. Říhovský –
Raduj se, nebes Královno. Kromě výše uvedeného jsme provedli také několik žalmů
a liturgických zpěvů od J. Olejníka jakou jsou
Výčitky nebo Viděl jsem pramen vody. Při
slavnosti Seslání Ducha Svatého a Svato-
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urbanských hodech byl uveden chorál Veni
Sancte Spiritus, Taizé: Veni lumen cordium,
a J. L.Hassler – In Te, Domine speravi. Při
slavnosti biřmování 14. 6. doprovázel sbor
bohoslužbu s biskupem: chorál Veni Sancte
Spiritus, Taizé: Spiritus Jesu Christi, Veni
lumen cordium, Laudate omnes gentes. Dále
J. J. Fux – Angelis suis, G. B. Pergolesi O sacrum convivium. V neděli 21. 6. byla provedena při ranní bohoslužbě mše Es dur od
Jana Jakuba Ryby, kterou nacvičil PS Gloria
s hudebníky. Tato mše je méně známá než
vánoční mše Hej mistře od stejného autora.
Letos uplynulo dvou sté výročí od jejího
napsání a její notový materiál byl nedávno
nalezen v chrámovém archivu.
Petr Hlaváček a Anna Kotvrdová
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POZVÁNÍ

Kouzelná babička
Jednou, když jsem ještě byla malá holka,
mohlo mi tenkrát být tak 5 roků, šla jsem
s rodiči a sestrami jako každou neděli, přečkat
nekonečně nudnou hodinu na mši svatou.
Cesta do kostela byla zajímavá. Šli jsme ulicemi města, povídali si a pěkně nám to ubíhalo. Ani jsem se nenadála a byli jsme u kostela,
vešli dovnitř, usadili se do lavice a už začala
mše. Tuhle neděli se mi vůbec nedařilo sedět
klidně. Neustále jsem se v lavici kroutila, funěla a tvářila nesmírně otráveně. Mé kreace
nemohly ujít lidem sedícím za námi ani před
námi. Věděla jsem, že zlobím a že moji rodiče
tím trpí, ale tentokrát jsem se nedokázala
ovládnout. Najednou se ke mě otočila drobná
vrásčitá stařenka s vlasy bílými jako sníh.
Soucitně se na mě usmála svýma modrýma
očima a podala mi obrázek s Pannou Marií
držící v rukou růženec z bílých perel. Všimla
jsem si, že babička má v rukou také růženec.
Pobídla mě, ať si obrázek vezmu a přitom se
na mě pořád usmívala. Pak se otočila zpět.

Babiččin dar a úsměv pro mě byly něco nepochopitelného. „Jak to, že mi dala tak krásný
obrázek a tak pěkně se na mě usmívala, když
jsem tolik zlobila? Budu jí ten obrázek muset
vrátit, vždyť si ho nezasloužím. Ta Panna
Maria je ale krásná, i růženec. Musí být krásné modlit se růženec, když jej má ta krásná
Maria i ta milá babička v rukou. Chtěla bych
se to také naučit.“ Takové a další myšlenky se
mi tenkrát rojily hlavou. Jestli si myslíte, že
jsem pak byla až do konce mše svaté hodná,
musím vás zklamat. Měla jsem opravdu špatný den a tak jsem sebou zanedlouho šila
nanovo, i když méně výrazně, protože jsem se
snažila obrázek si zasloužit. Jedna změna se
však přece jen stala. Dřív mi osoba Panny
Marie nic moc neříkala. Teď mě ale začala
zajímat. Proč? Najednou jsem si byla jistá, že
Panna Maria na nebi je nejen krásná, ale
i chápavá, hodná a chce nám lidem pomáhat.
Proč jinak by se ta babička s růžencem na mě
tak hezky dívala?!
MaTes

„KLAS“ – Klub aktivních seniorů
Od podzimu letošního roku začne ve
Slavkově u Brna a v Němčanech působit
„KLAS“ – Klub aktivních seniorů. Jeho cílem je
zvýšení kvality života ve stáří. Pod vedením
vyškolených animátorek se budou setkávat
senioři jednou za čtrnáct dní, aby absolvovali
cca hodinový program se zaměřením na: trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti,
procvičování smyslového vnímání, pozornosti, koncentrace, psychomotorická cvičení, získání nových kompetencí. Klub je
otevřen každému, kdo má odvahu sdílet
s ostatními své osobní zkušenosti a něco
nového se dozvědět a naučit. Tématem nebude pouze životní etapa seniorského věku, ale
především to, co činí toto životní období kvalitním, produktivním a spokojeným. Především
půjde o příjemně prožité chvíle ve společenství vrstevníků. KLAS Vám pomůže najít
radost v tom, jak prožíváte všední dny. Podle
slov PhDr. Josefa Zemana, je radost v obyčejném životě především záležitost naší duše.
Musíme jí to umožnit dostupností zážitků, kte-

10

ré jsou zprostředkovány smysly, myšlením,
představivostí a fantazií a dalšími duševními
mohutnostmi. Namáhat se nyní nejprve pro
sebe samotného znamená udržovat nebo rozvíjet právě tyto schopnosti. Je to trochu přízemní, ale o smysly je třeba pečovat a duševní schopnosti je třeba rozvíjet, jinak se
ztrácejí. Namáhat se v seniorském věku
nejdříve pro sebe je ve skutečnosti i velká
služba pro druhé, protože moje soběstačnost nebude klást na druhé nároky a moje
spokojenost a radost bude těšit unavené
a zklamané. KLAS je program Centra pro rodinu a sociální péči Brno. Jeho kurz pro animátory klubů aktivních seniorů absolvovaly z naší
farnosti: Marie Šujanová a Ing. Marie
Jedličková ze Slavkova u Brna, Marie
Andrlová z Němčan. Pod jejich vedením se
můžete KLASu od podzimu letošního roku
zúčastňovat i Vy. Je možné se zapojit již od 55
let! Horní věková hranice není omezena!
Bližší informace budou zveřejněny v průběhu měsíce září.
Redakce
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POZVÁNÍ

Program křesťanské charismatické konference 2009
Motto: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27)
Zahájení ve středu 8. 7. v 18.00 h mší sv. v katedrále (biskup Vojtěch Cikrle)
Program v pavilonu F v areálu výstaviště BVV:
Čtvrtek 9. 7.
09.45 Pozvání k vyplutí (Mt 14,13-33) – Charles Whitehead
13.45 divadelní představení – nejen pro děti
15.00 přednáška „Bylo mu jich líto“ (Mt 14,14) – Veronika Barátová
19.00 Recitál Slávek Klecandr a Oboroh (pavilon F)
19.30 oddychové posezení s přáteli u cimbálu s ochutnávkou vín (pavilón G1)
Pátek 10. 7.
09.45 přednáška „Jen pět chlebů...“ (Mt 14,17) - P. Vojtěch Kodet
po poledni adorace a možnost svátosti smíření
13.45 divadelní představení – nejen pro děti
15.00 přednáška V Ježíšově škole modlitby (Mt 14,23) – Jiří Černý
19.30 Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:
1. Biblické tance s komunitou Blahoslavenství – v areálu BVV
2. Letnice jsou pro život – Charles Whitehead – v areálu BVV
3. Křesťané a politika – Stanislav Juránek – v areálu BVV
4. Bůh mezi hrnci – Hana Pinknerová – v kostele u sv. Michala
5. Služba v manželství – Josef Zeman – v kostele u sv. Augustina
6. Večer chval s komunitou Emmanuel v kostele u sv. Tomáše
Sobota 11. 7.
program v pavilonu F výstaviště BVV
09.45 přednáška Strachy v našem životě (Mt 14,26) – Charles Whitehead
13.45 divadelní představení – nejen pro děti
15.00 přednáška Kotva naděje (Mt 14,27) – Katka Lachmanová
19.30 modlitební večer se zpěvem písní – za účastníky konference
Neděle 12. 7.
program v pavilonu F výstaviště BVV
09.45 přednáška Chození ve víře (Mt 14,28n.) – P. Aleš Opatrný
11.00 mše sv. (P. Michael Slavík) a závěr konference
Bližší informace na: www.konference.cho.cz

Dne 5. 7. 2009 složí své první sliby v Praze na Hradčanském náměstí v Karmelu sv.
Josefa sestra Marie Terezka od Eucharistického Ježíše (Markéta Paterová
z Němčan). Vzpomeňme na ni v modlitbě, protože i ona na naši farnost myslí!

Farní divadlo hledá,
a to velmi naléhavě, asistentku(ta) pro vedení mladších dětí v divadle. Předpoklad –
kladný vztah k dětem a zodpovědný přístup k práci. Zájemci hlaste se co nejdříve, ale nejpozději do konce července, u p. Noskové nebo na sebe nechte kontakt v sakristii.
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PROGRAM FARNOSTI
Primiční mše svaté:
Křižanov, Jan Kotík, 5. 7. v 15.30
Karviná, Martin Kudla, 5. 7. v 17.00
Valašské Klobouky, Pavel Šupol, 6. 7. v 10.00
Třešť u Jihlavy, Jan Krbec, 6. 7. v 15.00
Katolická charismatická konference, Brno
výstaviště, 8. - 12. 7.
80 let chrámu sv. Václava v Holubicích, 12. 7.
v 10,00 mše sv. biskup Posád, 14,30 koncert
Mariánská pouť v Žarošicích, P. Pavel
Havlát, OM, pondělí 13.7. v 18,30
Farní tábor Rakovecké údolí, 25. 7. – 5. 8.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 6. 8. v 8.00
Svátost smíření, Slavkov, čtvrtek 6. 8. od
19.00 do 20.00
Návštěvy nemocných, čtvrtek 6. 8. Němčany
a Hodějice, pátek 7. 8. Slavkov.
Mariánská pouť v Žarošicích, biskup Pavel
Posád, čtvrtek 13.8. v 18,30
Povýšení kostela na baziliku, Žďár nad
Sázavou, 15. 8. v 10.00
Slavnost Nanebevzetí P. Marie, Slavkov,
15. 8. v 18.00
Pěší pouť na Velehrad ze Slavkova 20. - 22. 8.
Cyklák mládeže 23. – 29. 8.

Hody v Hodějicích, neděle 30. 8. v 11.00 mše
sv.
SIS ve Slavkově, neděle 30. 8. v 15,00 bohoslužba v kostele
Diecézní pouť rodin, Žďár nad Sázavou,
sobota 29. 8. od 9.00 do 16.00
První mše sv. pro děti a školáky, Slavkov,
úterý 1. 9. v 18,00
Zpověď pro školáky, Slavkov, úterý 1. 9.
v 17.30
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 3. 9. v 8.00
Svátost smíření, Slavkov, čtvrtek 3. 9. od
18.00 do 20.00
Návštěvy nemocných, čtvrtek 3. 9. Němčany
a Hodějice, pátek 4. 9. Slavkov.
Mariánská pouť v Žarošicích, P. Marcel
Javora, neděle 13.9. v 18,30
Patrocinium na Lutrštéku, úterý 15. 9.
v 18.30
Pouť na Lutrštéku, neděle 20. 9. mše sv.
v 8.00, 9.00 a 10.30
Hody v Heršpicích, neděle 20. 9. mše sv.
v 11.00
Návštěva Svatého otce Benedikta XVI. v ČR,
26.–28. 9.

Modlitba za lidové misie
Duchu Svatý, Stvořiteli,
ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky,
abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.
Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary.
Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce na dar Božího slova, vysvoboď nás z chyb,
pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou.
Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život.
Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí.
Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu.
Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici:
Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení
a tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. AMEN.

Úřední hodiny na faře:
Kontakt:

středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Tel.: 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 XII, číslo 2/2009. Vyšlo 5. července 2009.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna.
Uzávěrka příštího čísla 5. září 2009.
Příspěvky dejte na faru, nejlépe zašlete mailem na adresu: petrasankova@seznam.cz

Sponzorský tisk: OLPRINT, Jaroslav Olejko, Šlapanice
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