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Obnova Lidových misií
ve farnosti Slavkov u Brna 15.–17. října 2010
V loňském roce proběhly Lidové
misie. Staly se tak velkou duchovní
obnovou pro ty, kteří se účastnili jejich
programu, ale zároveň pozváním pro
všechny dříve věřící nebo zatím ještě ve
víře hledající. Pokud člověk chce svou
víru prožívat opravdově a do hloubky,
nestačí jedna týdenní akce. Je třeba
pravidelný, denní duchovní život
s Bohem, který je nutné vždy znovu
povzbuzovat. Obnova misií nás má po
roce znovu povzbudit v důležitých
misijních tématech: život modlitby,
život v Boží blízkosti, život ze svátostí,
pokání, vděčnost za boží milosrdenství... Přibudou promluvy „Vezmi a čti“
s návodem, jak čerpat z Písma povzbuzení pro svůj duchovní život.
Milí farníci, využijme opět nabízených
dní k naší osobní obnově duchovního
života. Pozvěte opět své rodinné příslušníky a známé. Vzpomeňte si, že
jsme si dokázali na misie vyčlenit čas
a přijít. Pán Bůh nám dá opět zakusit
svou blízkost.
Otec Milan Vavro a misionáři
Motto:

Dobrá rada pro mě je tu:
z Bible denně aspoň větu!
Úmysly modlitby živého růžence:
Říjen:
Za požehnání pro obnovu lidových misií ve slavkovské farnosti
Listopad: Za naše věrné zemřelé
Prosinec: Za všechny, kteří se rozhodli poznat a číst Boží slovo

LIDOVÉ MISIE

Program obnovy lidových misií
SLAVKOV U BRNA
Pátek 15. října
18.30
mše svatá s promluvou a po ní misijní kázání (P. Marek Dunda)
Sobota 16. října
8.00 – 12.00 příležitost ke zpovědi v kostele (všichni misionáři)
14.00
mše svatá (pro děti) v sále Domu sv. Rodiny (P. Milan Plíšek)
16.30
mše svatá (pro mládež) a diskuze v sále Domu sv. Rodiny (P. Marek Dunda)
18.30
mše svatá v kostele s promluvou a po ní misijní kázání (P. Jan Peňáz)
NĚMČANY
Pátek 15. října
18.30
mše svatá s promluvou a po ní misijní kázání (P. Milan Plíšek)
Sobota 16. října
8.00–10.00 zpovídání (P. Milan Plíšek)
15.30
mše svatá pro děti (P. Milan Plíšek)
18.30
mše svatá s promluvou a po ní misijní kázání (P. Marek Dunda)
HODĚJICE
Pátek 15. října
17.00
mše svatá s promluvou (P. Milan Plíšek) a po ní misijní kázání (P. Marek Dunda)
Sobota 16. října
8.00–10.00 zpovídání (P. Marek Dunda)
mše svatá pro děti (P. Jan Richter)
15.30
17.00
mše svatá s promluvou a po ní misijní kázání (P. Jan Richter)
HERŠPICE
Pátek 15. října
17.00
mše svatá s promluvou a po ní misijní kázání (P. Jan Richter)
Sobota 16. října
10.00–12.00 zpovídání (P. Jan Richter)
14.00
mše svatá pro děti (P. Jan Richter)
17.00
mše svatá s promluvou a po ní misijní kázání (P. Jan Richter)
V KAŽDÉM KOSTELE
Neděle 17. 10.
Pravidelné nedělní bohoslužby s průvodem k misijnímu kříži a obnova misijního rozhodnutí.
Pro všechny:

farní misijní pouť ve Křtinách v neděli odpoledne v 15.00
na závěr obnovy misií. Pojede autobus i z obcí, rodiny mohou jet osobními auty. Od 14.30
se koná ve Křtinách koncert zvonkohry. Po ní začne naše pouť modlitbou růžence, mší
svatou a tradičním průvodem v ambitech.
Všichni jste srdečně zváni!
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Vezmi a čti v našich kostelích
Připomínám, že si můžete domů každou neděli odnášet list papíru s nedělním evangeliem,
jeho rozborem a k němu se vracet celý týden a tak zase více žít z Božího slova.
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Poutní místo Křtiny u Brna – 800. výročí zjevení Panny Marie
Jedno z nejvýznamnějších poutních míst
brněnské diecéze, Křtiny u Brna se
Santiniho chrámem Jména Panny Marie,
bude rok 2010 prožívat jako jubilejní, protože od zjevení Panny Marie Křtinské uplyne 800 let.
Jak uvádí P. Tomáš Prnka na internetových stránkách farnosti: „Podle tradice se
roku 1210 zjevila Panna Maria Křtinská
v blízké Bukovince na rozkvetlém kaštanu.
První písemnou zprávu přináší papežská
listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější

barokní svatyně dle návrhu architekta
Giovanni Santiniho. Křtiny se v té době
staly střediskem duchovní obnovy celé
Moravy a byly nazývány „První Ave.“
Návštěvníci mohou ve Křtinách vidět také
jednu z největších zvonoher u nás. Při příležitosti prožívání Jubilejního roku 800.
výročí zjevení Panny Marie ve Křtinách
uděluje brněnský biskup Vojtěch Cikrle
milost plnomocných odpustků pro poutní
kostel Jména Panny Marie ve Křtinách,
a to do 21. listopadu 2010.
Další informace: Telefon: 516 439 189
www: http://krtiny.katolik.cz

Blahoslavenou rodačku z Brna
připomene stolní kalendář pro rok 2011
Římskokatolická farnost Brno-Lesná vydala pro rok 2011 stolní kalendář s obrázky
a texty P. Martina Středy a brněnské rodačky, řeholní sestry Marie Restituty Kafkové,
kterou papež Jan Pavel II. prohlásil v roce 1998 ve Vídni za blahoslavenou. Kalendář je
pro zájemce k dostání v každé sakristii ve slavkovské farnosti za 50,- Kč a tím mohou
přispět na stavbu kostela v sídlišti Lesná.
Převzato z webu Biskupství brněnského
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VEZMI A ČTI

Biblický program 2010-2013
Vezmi a čti je název biblického programu
brněnské diecéze pro období 2010–2013, který byl v brněnské diecézi zahájen pastýřským
listem biskupa Vojtěcha Cikrleho v neděli 5.
září 2010.
Titul programu se odvolává na slavné tolle
lege (Vezmi a čti, rozuměj: Vezmi a čti Boží slovo) známé ze života svatého Augustina, které
bylo mocným motivem jeho obrácení. Biskup
Cikrle vyhlásil a představil program na žďárské
pouti právě v den svátku sv. Augustina.
Biblický program VEZMI A ČTI je konkrétní
odpovědí na pastýřský list českých a moravských biskupů, kteří vyzvali k přípravě na jubileum příchodu Cyrila a Metoděje v roce 2013.
Jedním ze základních témat přípravy je právě
Boží slovo, které soluňští bratři jako poklad
víry do naší země přinesli. Program VEZMI
A ČTI chce pomoci ke znovuobjevení tohoto
bohatství, které má svoji hodnotu nejen pro
věřící ve farnostech, ale obecně pro celou naši
společnost.
Cílem programu je pozvání k pravidelnému
osobnímu nebo společnému čtení Bible. Už
samotné čtení Písma svatého je novým
poznáním a obohacením, umožňuje ale čtenáři i další hlubší rozměr: tajemné setkání se
samotným Hospodinem.
Jaké základní cesty program VEZMI A ČTI
předkládá? První z nich je souvislá četba jednotlivých biblických knih, která má dospět až
k přečtení celé Bible. Druhou cestou je čtení
a meditování liturgických textů. Tyto dva přístupy – souvislé čtení Bible nebo čtení liturgických textů – nabízejí základní osy celého programu.
Pro ty, kteří se rozhodnou s novým nasazením Písmo svaté číst, nabízejí řadu informací
nové internetové stránky: www.vezmiacti.cz.
Již nyní je na nich k dispozici list VEZMI A ČTI
– Týden s Božím slovem (možnost stažení na
příslušném webu, možnost dalšího rozšiřování), který zahrnuje evangelium aktuální neděle,
úvod k meditaci, výklad jednotlivých částí
úryvku a další texty od různých autorů vztahující se k tématu evangelia. Každý týden bude
vycházet nové vydání tohoto listu.
Co se týká souvislého čtení, začátkem roku
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2011 bude nabídnut praktický plán k přečtení
celé Bible, i se zohledněním různých časových
možností čtenářů a s podporou vysvětlivek
těch míst v textu, které nejsou už současníkům
zcela srozumitelné.
Internetové stránky www.vezmiacti.cz
budou dále nabízet nejrůznější aktuality
z oblasti Bible, metodiky pro čtení Bible (Lectio
divina a další), zajímavé články, upozornění na
konference, pomůcky pro katechezi, soutěže,
zajímavé odkazy atd.
Program VEZMI A ČTI chce oslovit všechny
zájemce o Bibli, chce jít tedy i nad rámec skupiny návštěvníků bohoslužeb. Vzrůstající prodeje Biblí v České republice naznačují, že tato
Kniha knih přitahuje a každému může pomoci
k novému formulování hodnot, z nichž vycházíme, a k zaujetí nových postojů k novým
výzvám naší současnosti.
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnské diecéze, ve svém pastýřském listě z 5. září
2010 říká: „Kde tedy začít a co dělat? Vlastně
je to jednoduché: Vezmi a čti. Tak jako toto
Boží pozvání přijal sv. Augustin, přijměme ho
i my. I my můžeme slyšet „Vezmi a čti“, rozhodnout se a následovat toto rozhodnutí
činem. Kde je právě v tuto chvíli moje Písmo?
Kdy naposledy jsem je otevřel? Možná si už
ani nevzpomenu. Ale mohu v něm číst už dnes
odpoledne nebo večer, a pak zítra a každý
den. Tak jako v těchto dnech opět nastupují do
škol tisíce dětí a studentů, můžeme být s nimi
solidární a vstoupit do školy Božího slova.
Přeji nám všem, aby nám období přípravy na
Jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomínat
1150. výročí příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu, dopomohlo
vzbudit v nás a všude tam, kde jsme, nové
nadšení pro Boží slovo, jehož věrnými zvěstovateli byli tito apoštolové Slovanů.“
Biblickému programu VEZMI A ČTI se bude
pravidelně věnovat ve svém vysílání také
Radio Proglas. Již 7. září se začnou vysílat
úterní Myšlenky na den, které se zaměří na
úlohu Božího slova v každodenním životě.
Vysílány budou každé úterý v časech 6.27
hodin, 11.55 hodin a 17.55 hodin.
Převzato z webu Biskupství brněnského
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1. výročí návštěvy Svatého otce Benedikta XVI.
Při příležitosti 1. výročí návštěvy Svatého
otce v Brně bude brněnský biskup Mons.
ThLic. Vojtěch Cikrle slavit v pondělí 27. září
2010 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně děkovnou bohoslužbu.
V loňském roce, 27. září 2009, prožila
brněnské diecéze historickou událost –
poprvé od jejího založení v roce 1777 ji
navštívil Petrův nástupce. Bohoslužbu se
Svatým otcem Benediktem XVI. prožilo na
tuřanském letišti více než 120.000 poutníků z naší vlasti i ze zahraničí.
Bezprostředně po skončení akce přicházely na biskupství stovky děkovných

zpráv, které odrážely spokojnost účastníků
s organizací i průběhem akce. Proto
brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzval
v lednu letošního roku věřící, aby zaznamenali příběhy, k nimž dala návštěva
Svatého otce v jejich životech či rodinách
impuls.
Ke zveřejnění na internetových stránkách biskupství www.biskupstvi.cz dalo
posléze souhlas dvacet tři autorů příběhů,
které z nejrůznějších úhlů mapují chvíle
setkání s papežem Benediktem XVI.
v Brně.
Převzato z webu Biskupství brněnského

Kotva naděje
„Do příletu Svatého otce zbývá 48
hodin“, hlásají média, dojatá sleduji reportáže o posledních přípravách na tuto
významnou událost. To je úžasné, Svatý
otec přijede k nám na Moravu, bude tak
blízko, posel radosti a naděje, moc se
těším. V pátek mě ještě čeká kontrola
u dětského lékaře (to bude dobré, kašel
odezněl), v sobotu se nabalíme (sedmičlenná rodina něco spotřebuje), a v neděli za
svítání už jedem!
„Svatý otec je v Praze“, říká šťastný
reportér rádia, já pláču do dlaní v autě, na
cestě do krajské dětské nemocnice, kde od
včerejšího večera leží náš sedmnáctiletý
syn. Kontrola, následný rentgen a CT vyšetření ho položily na lůžko JIP onkologického
oddělení.
Bože, dej mi sílu, prosím, když otevírám
dveře onkologie. Krátké přivítání se synem,
krátký hovor s lékařem. Stav se od večera
zhoršil, ani se dlouho nezdržíme, syna
odváží na operační sál.
Brzy bude svítat, je neděle, sedím u syna
v pokoji, sleduji zeď plnou diplomů a medailí za sportovní úspěchy, v ruce držím synovu již nepotřebnou vstupenku do sekce
ministrantů. Mám strach.
Jsme na místě. Dívám se na oltář, dominující kříž a kotvu.
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Mše svatá začíná.
Prožívám ji až na dřeň.
Osou liturgie je naděje.
Vstupní modlitba: Bože,
Ty prokazuješ svoji všemohoucnost tím, že nás
nenecháváš bez pomoci…, 1. čtení Izaiáš…
přicházím obvázat ty, jimž puká srdce…,
Žalm:…Hospodin mě vysvobodil ze všech
mých obav, pohleďte k němu ať se rozveselíte…, Evangelium: …pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás
občerstvím…, Přímluvy: …buď nablízku
všem nemocným… V obětním průvodu přináším syna a jeho život, pokorně a s důvěrou se modlím Otče náš, zvláště slova
…buď vůle Tvá…, Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Svaté
přijímání – jsem úplně klidná, bolest
a úzkost ustoupily, milost chvilkového
zapomnění? Ne, skutečný Boží pokoj.
Anděl Páně- modlitba k Panně Marii, do
jejíž ochrany nás Svatý otec svěřil, naší
Matce, která mi teď nejvíc rozumí.
Závěrečné požehnání, ujištění Svatého
otce… s láskou pamatuji na nemocné,
nechť vás Bůh zahrnuje svou milostí
a požehnáním...
(Pokračování na straně 6)
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Co víc jsem mohla dostat? Svatého nám
Otce, Bože, v lásce chraň a zachovej.
Odcházíme. Jedeme za synem. Spolu
s naším panem farářem mu vezeme Tělo
Kristovo, proměněné Svatým otcem. Jediný
zdroj síly a pravé energie. Bude ji potřebovat.
Držíme se s manželem za ruce. Usmívám
se. Nevím, co nás čeká. Ale vím, že máme
víru, víru v Boha, Otce všemohoucího

a milosrdného, máme naději, naději
v Kristu, s ním poneseme náš kříž, máme
lásku, lásku Boží, lásku vzájemnou, lásku
bližních (přijímáme množství povzbuzujících SMS).
Poslední pohled na kotvu. Stojí tu jen pro
nás. Nemám strach.
Dana Volfová (Dubňany) Převzato z webu
Biskupství brněnského

Kotva se stane trvalou památkou papežské návštěvy
V neděli 3. října v 15.00 hodin požehná
brněnský biskup Vojtěch Cikrle jedenáctimetrovou kotvu nově umístěnou v areálu
přístaviště Brněnské přehrady. Kotva symbol naděje a téma návštěvy Svatého
otce Benedikta XVI. v Brně se stane pro
obyvatele moravské metropole i její
návštěvníky trvalou připomínkou této historické události. Unikátní, necelou tunu
vážící artefakt autora Marka Štěpána, který zdobil plochu tuřanského letiště během
bohoslužby Svatého otce, darovalo brněnské biskupství Dopravnímu podniku města
Brna. Ten kotvu jako trvalou připomínku

papežské návštěvy vztyčil při příležitosti
ročního výročí této události v přístavišti
Brněnské přehrady.
Pro širokou veřejnost bude v neděli 3. října připraveno slavnostní odpoledne. Po
žehnání kotvy brněnským biskupem
Vojtěchem Cikrlem za přítomnosti primátora statutárního města Brna Romana
Onderky, bude následovat doprovodný
program. Ten nabízí například okružní
plavbu parníkem, hudební vystoupení
a prodejní výstavu svíček a dalších výrobků Chráněných dílen Znojmo.
Převzato z webu Biskupství brněnského

Ve Šlapanicích si připomenou návštěvu Svatého otce
Při příležitosti prvního výročí návštěvy
Svatého otce Benedikta XVI. v brněnské
diecézi pořádá farnost Šlapanice modlitby
u křížů a Božích muk, které byly loni opraveny při příležitosti této papežské návštěvy. Společné putování začíná v úterý 28.
září 2010 ve 14.00 hodin na začátku cesty
„Tuřanka“, tzn. u kříže u obchodního domu

Lípa ve Šlapanicích na Brněnské ulici,
odkud se bude putovat ke kříži, na kterém
je umístěna pamětní deska požehnaná
papežem Benediktem XVI. Následně bude
modlitební putování zakončeno u Božích
muk, které byly součástí areálu papežské
bohoslužby.
Převzato z webu Biskupství brněnského

Film o návštěvě Svatého otce
Protože mi to tehdy nedalo, vzal jsem
sebou kameru a natočil jsem třicetiminutový film, zachycující atmosféru návštěvy
papeže z pohledu účastníka. Film je
samozřejmě amatérský, avšak obsahuje
záběry z jiného úhlu, než oficiální záznam
české televize. Obohatilo jej několik rozhovorů, natočených rok poté na konferenci na výstavišti. Děkuji všem, kteří mi
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poskytli interview.
Film nese název
Před rokem a bude
v dohledné době
promítnut ve slavkovské
farnosti.
Zájemci si jej mohou
zkopírovat.
P. Milan Vavro
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Národní pouť do Říma 2010
Koncem září uplyne rok od historicky
významné události pro Českou republiku,
kdy ji ve dnech 26. – 28. 9. 2009 poprvé
navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují
biskupové Čech, Moravy a Slezska
Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11.
11. 2010.
Nyní budou mít možnost všichni, kteří
chtějí vyjádřit papeži vděčnost za jeho
návštěvu, vykonat děkovnou pouť do
Říma, srdce katolické církve.
Zahájení Národní pouti v Římě bude
v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria
Maggiore v 15.00 hodin, kde bude po
modlitbě svatého růžence slavena mše
svatá.

Příležitost poděkovat Svatému otci
budou mít poutníci z České republiky 10.
listopadu při pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí,
která začíná v 10.00 hodin. Téhož dne
odpoledne budou biskupové Čech,
Moravy a Slezska společně slavit mši svatou v 15.00 hodin v bazilice sv. Petra.
Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana v Lateránu
při společné mši svaté v 10.30 hodin
a národní pouť bude ukončena ve 12.30
hodin modlitbou Anděl Páně a Te Deum
v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka.
Převzato z webu Biskupství brněnského

Za slavkovské děkanství pořádáme zájezd v ceně 3800,- Kč. Hlaste se co nejdříve, místa mohou být obsazena. Program pouti: pondělí 8. 11. odjezd ve 12.00 h, noční přejezd, úterý 9. 11. prohlídka Antický Řím, odpoledne zahájení pouti, do čtvrtka
podle programu Národní pouti, čtvrtek odpoledne prohlídka Říma a noční přejezd,
pátek 12. 11. návrat kolem 14 h. Cena zahrnuje: dopravu autobusem Renault ILIAD
s klimatizací, TV a WC, 2x ubytování, základní pojištění, pojištění CK proti úpadku, průvodce. Duchovní doprovod o.Milan Vavro, cena nezahrnuje pojištění léčebných výloh.
Doporučujeme připojistit.
Informace a objednávky:
na faře ve Slavkově nebo J. Hladká, K. Světlé 18, 628 00 Brno.

Cyklosardinky Šumava, červenec 2010
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UDÁLO SE VE FARNOSTI

IV. farní den
Bylo to docela napínavé, kde se letošní
IV. farní den uskuteční. Nejisté počasí se
stalo zkouškou naší víry (i nervů pořadatelů) a opět se potvrdila síla modlitby a důvěry v Boží pomoc. Takže 20. 6. ve 14.00
hodin, na již tradičním místě v zámeckém
parku, se smajlíkem na tričku, obklopila
nás přátelská atmosféra, která je pro toto
naše setkání tak typická. Zajímavý a vtipný
program pro všechny věkové kategorie si
zaslouží velkou pochvalu a uznání. Celým
odpolednem nás provedli sympatičtí
moderátoři Lucka a Pavel. Vystoupení
oveček bylo roztomilé, rodiny v soutěži
předvedly obdivuhodné znalosti o životě
svatých, labutí jezero v netradičním nastu-

dování bylo úchvatné a pěkně promasírovalo bránici. O soutěžích pro děti již netřeba psát, rozhodně se u nich nenudily. No
a ty koně! To byla trefa do černého.
Zaznamenala jsem pouze jeden lehčí úraz
po pádu z koňského hřbetu. Vydařenou
akci ukončila schola se sestrou
Benediktou charismatickou písní Děda má
dredy. Vzhledem k náročné organizaci mi
dvouletá perioda připadá optimální a taky
dobrého po málu, že? Končím slovy své
sestry, která do Slavkova jezdí již jen na
návštěvu. „Až bude další Farní den, dej mi
vědět, udělám si čas.“
Dá-li Pán Bůh, já taky.
Blanka Zbořilová

Ta Syntetika
Občas se mě někdo zeptá, koho to
napadlo. Se vší skromností musím říct –
napadlo to Čajkovského. On, šel jednou
kolem „Labutího jezera“, až došel
k vyschlému rameni (Poldru), kde potkal
krmiče labutí, dorvaného jak Samicu.
Myslel napřed, že ho přepadli lupiči bolševici. Ale krmič mu vysvětlil, že takhle bestiálně se chovají labutě když cítí pivo. Piotr
hned poznal, že to je krásný námět pro
divadelní zpracování, např. balet. Jak
potom jeho balet dopadl asi víte, kvůli
zákazu propagace alkoholu v Rusku má
úplně jiný děj, než autor zamýšlel. My se
vracíme k původní verzi, a z té jste na
Farním dni mohli vidět ukázku z ústřední
zápletky. Kde se vzalo tolik labutí ? Máme
štěstí, že v naší farnosti je tolik chlapů, kteří si ze sebe rádi udělají legraci a pobaví
ostatní. Mohlo nás být i víc, ale sál je malý
na zkoušky. Je pravda, že při nahánění
labutí do skupiny mě skoro každý poslal
minimálně do háje (kdo taky kdy dělal

balet), ale po první zkoušce už to nikdo
nevzdal. Jestliže jste se totiž naším
vystoupením pobavili, my si na zkouškách
užili legrace 10x víc. Představím vám labutě, jak přicházejí na scénu: M. Jindřich,
O. Svoboda, M. Šujan, Z. Mlčoch,
Z. Kábrt, M. Hrouzek, J. Hrouzek,
S. Kyselka, Z. Pavézka, S. Patera a krmič
J. Krejčíř. Původní představa o živé hudbě
na housle padla, musím uznat, že živá
hudba k představení by neměla být úplně
živá. A houslista? Z. Kábrt je nejen dodavatel vážné hudby, ale vystupuje i jako
labuť. Na dovolené jsem se setkal s učitelkou baletu z Gruzie, neodolal jsem, a pustil jsem ji náš „balet“ z DVD. Když se
dochechtala, poradila mi několik figur, které můžeme použít a děj zladnit. Na další
Farní den chystáme operu Žabí král, ale je
to zatím jen v hrubých rysech a taky to
bude až za dva roky. Takže to taky může
být divá Bára.
Za taneční seskupení Miloš Jindřich

Pozvání do Pěveckého sboru Gloria
Pěvecký sbor Gloria začal s přípravou vánoční mše a zve do svých řad nové členy
všech hlasových skupin. Zkoušky bývají v úterý 19–21 hodin ve farním sále.
Marek Kuchta, předseda PSG
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FARNÍ TÁBOR

Farní tábor
Na motivy „Pána prstenů“ proběhl v termínu 2. – 12. 7. farní tábor v Rakoveckém
údolí. Jeho atmosféru vám nejlépe přiblíží
tyto zápisy z táborové kroniky:
Pátek 2. 7. 2010
Přijeli jsme jako obvykle do Bukovinky,
kde se vyložila všechna zavazadla. A my
jako budoucí hobité jsme se vydali na cestu do našich přírodních příbytků. Když
jsme dorazili do tábora, procházeli jsme
kolem desek, které připomínali jeho
budoucí oplocení. Později nám oznámili:
„Je potřeba postavit z těchto úhledných
prken vaše hobití nory, ve kterých budete
možná i dnes spát“. S nadšením jsme
vykřikli: „Ano, pustíme se do toho!“
Prvních deset minut jsme se pokoušeli
o postavení, ale poté jsme zjistili, že to
nebude práce pro nás hobity, ale pro zkušenější bytosti. A nakonec jsme se vyspali
hezky. Někteří sice na zemi, ale nestěžovali si. Když se nachýlil čas večeře, měli jsme
chleba s rybí pomazánkou, která byla velmi dobrá. Večer jsme byli rozděleni do
skupinek. Potom jsme se vydali do lesa za
elfy, kde jsme museli uhodnout jejich jména podle papíru, který měli před sebou.

Bylo jich celkem sedm. Na kutě jsme
nakonec šli kolem 24. hodiny.
Velen Troubil se svou družinou
Úterý 6. 7. 2010
Ráno nás probudila bouřka. K radosti
celého tábora odpadla rozcvička. Za neustálého lijáku jsme přeběhli do jídelny na
snídani. Polovina naší skupinky se rozhodla zkusit mlčení. Bohužel to nikdo nevydržel ani do oběda. Všichni promluvili při
dopoledním stavění lodí. Naše loďoponorka obstála všechno očekávání a obstála
i v silné konkurenci. K obědu jsme měli
hráškovou polévku (= jelikož luštěniny čistí střeva, můžeme očekávat menší bolení)
a čínskou krůtí směs. V odpoledním klidu
jsme si buď dělali zkoušky nebo hráli fotbal. Nasvačili jsme se a šli se připravit na
piráty. Nakonec jsme, ale nikam nešli, protože začala pořádná bouřka. Při první
večeři jsme se konečně dočkali NUTELY
na rohlíku.Potom jsme si zase mohli dělat
zkoušky. Jakmile kluci dohráli fotbal, začala mše, výjimečně v jídelně. Dali jsme si
druhou večeři a poslechli horor. Zamotali
jsme se do spacáků a okamžitě usnuli.
Růža Pelíšková a spol.

Farní den 2010
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FARNÍ TÁBOR

Jedno obyčejné ráno v táborové kuchyni
Budím se. Ve stanu je ještě šero, ale
organismus se chce za každou cenu
zbavit přebytečných tekutin. Chvíli ještě bojuji, ale pak opatrně lezu ze spacáku a popaměti oblékám kraťasy
a tričko, zašmátrám po sandálech a po
čtyřech vylezu ze stanu. Sluníčko ještě
nenakouklo do našeho údolí, jen
vrcholky stromů na protějším kopci se
třpytí ranními paprsky. Rosa studí do
bosích nohou, ale ten vzduch a to
ticho! „Tak Ti Pane děkuji, že jsem zde
a prosím Tě, ať to dnes zvládneme a ať
se nikomu nic nestane.“
Cestou ke svému smrku ještě mrknu
na hadici – voda teče – je to základ.
Kuchyň vypadá smutně a opuštěně.
Zašmátrám rukou v zadním koutě proviantní skříně a ke svému překvapení
zjišťuji, že švestková ústní voda došla.
No nic, je potřeba začít plnit přidělené
úkoly. Pustím vodu do chlapeckých
umýváren, vezmu ručník a kartáček na
zuby a jdu vykonat ranní hygienu. Už
z dálky slyším, jak voda šplouchá do
prázdného sudu. Co to? A už vidím
závadu. Večer někdo nechal otevřený
kohoutek a do rána všechna voda
vytekla. Rychle to zastavím, no do
budíčku ještě trochu vody nateče.
Nalámu klestí a jdu zatopit. Kuchyň se
rázem naplní štiplavým kouřem, ale za
chvíli oheň vesele praská. Tak a teď
zkontrolovat vodu u holek v umývárně.
Pouštím vodu a vracím se. Pan kaplan
už vaří vodu na kafe. „Dobré ráno. Dám
si taky, rozpustný.“ Beru kanystr na
vodu a jdu ho naplnit. A už tu máme
i kuchařku, moji Lidušku: „Přidej do
kamen a postav vodu na čaj.“ S otcem
Petrem doneseme vodu a nalijeme do
hrnců. Měl bych naštípat dřevo, včera
jsme toho teda spálili. Až po budíčku.
Sluníčko už ozářilo protější část údolí.
Tábor je ještě ve stínu, jen kříž a oltář
nad táborem vystupují z ranního oparu.
To by byla krásná fotka, pomyslím si.
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„Prosím, dones ze sklepa máslo
a pomazánku, musíme začít chystat
snídani.“ Všichni mažeme chleby, je tu
i paní zdravotnice Pavlína. Už vře voda,
ovocný čaj zavoní, ještě šťávu do várnice.
A je budíček, slunce svítí, vedoucí
obchází stany a Lída s houslemi každému zahraje: „Vstávej , vstávej, už je
zase ráno…“ To by se mi také líbilo,
zasním se, ale je potřeba nalít vodu do
lavorů na umývání ešusů. „Přidej do
kamen a je potřeba postavit vodu na
polévku.“ Ještě zanést namazané chleby do jídelny a můžeme snídat. Mléko!!!
Zapomněli jsme dát ohřát mléko na
kakao. Kdo má ruce, ten nalévá do hrnce. „Jirko, dnes delší ranní modlitba,
není hotový kakao,“ říkám hlavnímu
vedoucímu. Uf, zvládlo se to. Dvakrát
vyměnit vodu na umývání ešusů, naštípat dřevo a je po snídani.
„Pane kuchař, budou dnes k obědu
kolínka s tím hnědým?“ ptá se mě malý
Pavlík. „To víš, že jo, Pájo,“ přece mu
nebudu kazit dopoledne sdělením, že
k obědu bude rýže s masem, zvlášť,
když mě tak pěkně oslovil. A pak rýže
na sladko s Grankem, to se dá taky
zařídit.
„Schovej si ty sekery, ať nejedem do
špitálu,“ důrazně upozorňuje zdravotnice Pavlína. Sekery mizí v kuchyni za
skříní a pan kaplan mizí s autem na další, tentokrát předposlední nákup.
Sedám si ke stolu a dopíjím studené
ranní kafe a ze skříně vytahuji protekční Tatranku. „Cibule,“ chytne se za hlavu Lida, „zapomněla jsem otci říct, ať
koupí cibuli.“ „Klid,“ povídám a beru
mobil a mažu do poloviny protějšího
svahu, kde už je signál. Vyřízeno.
Pomalu se vracím do tábora, slunce
krásně hřeje a děti se rozbíhají na další
etapovku za dračím srdcem.
J. Paleček,
technický táborový administrátor
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BYLI JSME NA KONFERENCI

Katolická charismatická konference 2010 v Brně
Letos v červenci proběhla v prostorách
brněnského výstaviště již tradiční Katolická
charismatická konference. Z přednášejících jsme mohli tentokrát slyšet např. francouzského kněze Jacquese Philippa, otce
Kodeta či Katku Lachmanovou. Přinášíme
několik ohlasů našich farníků na tuto akci:
Na konferenci se těšívám, ale každý rok
se moje účast smrskne na jeden den, letos
byl zrovínka farní tábor, kde jsem vařila, tak
jsem je víc dnů nemohla nechat hladovět.
Nemám v oblibě davy lidí, spíš ticho, ale na
výstavišti je tolik prostoru, že pět a půl tisíce lidiček mi vůbec nepřekáželo. Těším se,
že si během podzimu přednášky ještě
poslechnu z cedéčka a příští rok už konečně pobudu na celé konferenci.
L. P.
Letos jsem se zúčastnila bohužel pouze
zahajovací mše sv. v Brně na Petrově, a i ta
mě moc nadchla… Vidět plnou katedrálu
lidí různého věku (dětí, mladých, dospělých,
starších) je v této době úžasný, je paráda,
že tito všichni lidé svoji víru berou vážně
a žijí ji naplno i tím, že si najdou čas
a zúčastní se KCHK v Brně. Kéž by takových „zapálených“ pro Boha přibývalo.
P. K.
Na konferenci jsme s manželem byli letos
již potřetí a líbí se nám tam čím dál víc.
Vlastně ani tak úplně nevím proč, protože
já nesnáším „davové akce“. Tady je to ale
všechno tak nějak jinak. Dav rozdýchám
během prvního dopoledne a potom ta
omezení, která s sebou velký počet lidí

nese, beru už tak nějak normálně. Na přednáškách je poznat, že jsou připravené, prožité a promodlené. Kromě toho je čas na
modlitbu, ztišení (i v tom davu se dá
zaslechnout Boží hlas). A pak často nečekaná setkání s lidmi, které jste pár let neviděli, a oni za tu dobu zase prožili něco zajímavého… Letos se můj nejsilnější zážitek
týkal uzdravování. Mluvilo se o něm na
přednáškách, modlili jsme se za něj a teď si
o něm čtu dvě povzbudivé knihy: Vnitřní
svoboda od Jacquese Philippa (ten byl
letos hlavním přednášejícím) a Služba
uzdravování od Francise MacNutta. A tak
se snažím uvěřit, že Bůh je život a opravdu
uzdravuje, nejen duši, ale i tělo.
-lkP. S. Záznamy přednášek je možné si
objednat na www.cho.cz.
Na konferenci jsem byla letos poprvé,
a to pouze na první den. Zastihla jsem tedy
přednášku o. Philippa a o. Kodeta. První
přednášející byl Francouz, byl tedy nutný
překlad, a to mi v dané chvíli docela vadilo.
Kněz se nemohl příliš rozohnit, protože
každou chvíli musel řeč přerušit a nechat
mluvit tlumočníka… Naopak z otce Kodeta
jsem byla nadšená, protože ten prostě
umí… Asi před 14 dny se mě ptala kamarádka, jestli jsem byla na konferenci a jak
se mi tam líbilo. Pověděla jsem ji své dojmy
a okouzlení o. Kodetem. „No a o čem mluvil?“ ptala se ta kamarádka. A já přemýšlela a nakonec odpověděla: „Kdybys mě
zabila tak nevím! Ale mluvil fakt hezky.“
Z řeči toho francouzského kněze si doteď
pamatuji několik myšlenek.
P. Š.

Jablíčka
Humor je známkou pohody a nedovedu si představit, že by měl v životě chybět. Dost
často zažívám různé trapasy a veselé situace, na které rád vzpomínám.
Jednu takovou perličku jsem zažil po biřmování v jedné farnosti naší diecéze:
Zastavili mě starší manželé, a ta paní povídá: „Pane biskupe, že si od nás vezmete jablíčka?“ A já říkám: „No, ale aby vám nechyběla.“ A ona mě potěšila větou: „Nebojte se,
nám se jich letos urodilo tolik, že je dáváme i prasatům.“ Tak jsem si je bez obav vzal.
biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
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PRÁZDNINOVÉ POBYTY

Jak jsem chtěla být koníčkem
Prázdninový pobyt ministrantů 9.–13. 8. 2010
Po loňském pobytu ministrantů ve
Vrběticích na farní chalupě v horách
2,5 km od civilizace a 4 km od kostela ve
Vlachovicích, jsme se letos sešli na faře
v Ostrově u Macochy. V nejtěsnější blízkosti kostela sv. Maří Magdaleny, 100 m
od informačního centra a 200 m od místní
prodejny COOP. To byla změna! Loni, co
jsme nevynesli do hor na zádech, bez toho
jsme se museli obejít. Fara postavená
v roce 1785 měla perfektně vybavenou
kuchyni se dvěma plynovými sporáky
a obrovským pracovním stolem a bojlerem. Do obytné místnosti se na matrace
vešli všichni kluci a společná jídelna nám
byla též akorát. Pro mě byla vyčleněna
místnost jak se patří, tj. za kuchyní.
V poslední komůrce pak byl sklad všech
sportovních a herních potřeb. Tématem
pobytu byla doba Přemysla Otakara II.
Kluci byli rozděleni do 3 skupin – rodů a na
své rytířské hry chodili do přírody v okolí
Ostrova. O tomto nic nevím. Jen to, že
plnili nějaké úkoly a získávali hodnosti.
Cílem byl „rytíř“. Tento titul byl spojen
s úlevami v povinnostech. Jak všichni
víme, tak rytíř na křížovou výpravu proti
Saracénům obvykle nechodíval pěšky. No,
a aby si ochočil koně a mohl též prokázat
své rytířské turnajové umění, tak se musel
snažit. Od logické úvahy, kdo koho unese
nebo neunese na zádech, až po vymýšlení
různých laskomin. Logika šla stranou,
když se kluci dověděli, že se koně
z vedoucích skupinek určují losem. To byl
údiv! A laskominy: od trávy, kůrky chleba,

mrkve, až po ovocný pohár s piškoty, šlehačkou a čokoládovou polevou. To jsem
chtěla být koníčkem i já J. Náš Kuba měl
s sebou tolik omalovánek a pastelek, že si
jednou vymalovávali všichni, velcí, malí
i vedoucí skupinek. Co mám psát, když
jsem strávila 5 dní v kuchyni? Že kluci byli
o rok starší a též hlučnější? Že byli o rok
víc při chuti? Že mezi nimi byli Ti, kteří přišli, řekli, že mají ten den službu a co je
potřeba udělat? A udělali. Že byli tací, které jsem musela hledat k pomoci a ještě hlídat, aby při nejbližší příležitosti nezmizeli
a nemusela je nahánět znovu? Že byli
organizátoři, kteří přesně věděli, co mají
udělat ostatní (hlavně mladší) a sami se
stavěli k práci tak, aby se i ostatní měli
kam postavit? Že někteří dokonce
odmlouvali? To přece nemusím, to známe
všichni z domu J. Stejně si myslím, že tento pobyt byl výjimečný a kluci si jej budou
pamatovat. Cesta za pokladem. Pro kluky
zkouška fyzičky a odvahy. Pro mě noc
úzkosti a modlitby, aby se všichni v pořádku vrátili. Hned mi bylo líp, když se začali
v pátek postupně vracet. S celou cestou
za pokladem mě smířily až jejich rozzářené
oči, když se chlubili každý svým pokladem
– opravdickým nožem velkých kluků.
A perlička na závěr: za 4 dny po návratu
jsem byla pozvaná jako host na úplně jiný
tábor. Tento „tábor“ tvořily pouze 4 holky.
Po jejich obědě zbylo víc zbytků než jsme
měli my -21 lidí za 5 dní a 5 jídel denně!
Kluci díky! Byli jste skvělí strávníci!
Marie Čechová

Prázdniny v klášteře
Sešly jsme se na pár dní v klášteře, abychom si s ostatními děvčaty užily prázdnin.
Sestry pro nás připravily mnoho aktivit, tvoření a her, kterými nás bavily po celý pobyt.
Mně se asi nejvíc líbilo, když jsme šly na náměstí a zpívaly jsme a dávaly jsme kolemjdoucím napsané verše z Písma. A myslím, že za všechny holky můžu celý pobyt ohodnotit jako „tisíci - hvězdičkový hotel“.
Anežka Šujanová
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Cyklosardinky Šumava
Po loňských Cyklosardinkách Pálava
2009 se uskutečnila akce Cyklosardinky
Šumava 2010 ve dnech 25. - 29. července
na faru v Petrovicích u Sušice a okolí. Jelo
nás celkem devět (otec Milan, Přema,
Martin, Jirka, Jaruš, Lucka, Vojta, Kristýna
a Aneta), a ač tomu spousta lidí nemohla
uvěřit, tak jsme se s veškerou výbavou
včetně kol vešli do jednoho auta. Cesta
tam (stejně tak i zpátky) sice nebyla zrovna
nejpříjemnější, vzdálenost ze Slavkova do
Petrovic je zhruba 300 km a nám trvala asi
6 hodin, ale stála za to. Za ten krátký čas,

co jsme tam strávili, jsme autem, pěšky
nebo na kole navštívili mnoho zajímavého.
Z přírody jsme viděli prameny Vltavy, jezero Laka a rašeliniště na Jezerní slati.
Z památek hrady Rabí, Velhartice
a Kašperk, ale i mnoho krásných kostelů
a kapliček. Jeden z nejzajímavějších byl
kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě
u Hartmanic se skleněnou výzdobou.
Hlavně jsme rádi, že se nic vážného nestalo nám ani technice. Už se těšíme na další
Cyklosardinky … 2011.
Martin Knotek

Expedice do Albánie, Makedonie a Řecka
V neděli 22. srpna 2010 vyrazila 14 členná skupina slavkovské mládeže s otcem
Milanem
po
stopách
svatých
Sedmipočetníků a svatého Pavla. Během
cesty jsme navštívili kostely s hroby sv.
Nauma a sv. Klimenta poblíž krásného
Ohridského jezera, nacházejícího se na
hranici Makedonie a Albánie. Noc jsme
strávili v místním jezuitském klášteře, kde
nás pohostil zdejší pan farář. Další den
jsme se vydali do Albánie, kde jsme ve
městě Beratu vystopovali kostel s ostatky
sv. Gorazda a Angelára. Noc jsme strávili
na poli pod širákem. Ráno jsme vyrazili do
Girokasteru, kde jsme obdivovali místní
hrad s úžasným výhledem do širého okolí.
Po krátkém přesunu do Sarande jsme provedli důkladnou očistnou koupel v albánském moři. Noc jsme strávili již v Řecku na
parkovišti poblíž silnice, opět pod širákem.
Před 9 hodinou ráno jsme již stoupali po
schodišti
ke
skalnímu
klášteru
Metamorfosis v Meteorách. Odpoledne
jsme úspěšně dorazili do Leptokarie, kde
jsme strávili následující 3 dny převážně na
krásné pláži u řeckého moře. Denní teploty
dosahující 38 °C klesaly v noci k příjemným
25 °C. S překvapením jsme zjistili, že v této
oblasti se rekreuje také mnoho dalších
čechů. Někteří z nás se vydali v brzkých
hodinách do Diova sídla – na horu Olymp.
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Dalším důležitým místem našeho putování bylo město Soluň, ze kterého vyrazili
svatí Cyril a Metoděj do naší vlasti. Prošli
jsme mnoho historicky důležitých míst
a poté jsme přejeli do Kavaly. Zde sv. Pavel
vstoupil během svých cest na evropskou
pevninu. Už potmě jsme dorazili k Filipám,
k místu, kde byla pokřtěna první evropanka, svatá Lydie. Díky pohostinnosti správce tohoto areálu jsme zde mohli přespat
pod širým nebem. Před tím, než jsme vyrazili na cestu domů, jsme ještě navštívili
archeologické vykopávky ve Filipách. Mezi
jinými se zde podle tradice nalézá vězení
sv. Pavla. Z tohoto místa jsme již vyrazili na
cestu domů a v úterý 30. srpna před 11
hodinou dopoledne jsme v pořádku doputovali do Slavkova.
Pavel Hlaváček
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Itálie 2010
V neděli 22. srpna se ze Slavkova vypravila 25členná výprava směr Řím. Vedeni
otcem Petrem jsme zamířili, rozděleni do
třech automobilů, napříč Rakouskem do
Itálie. V ranních hodinách následujícího
dne jsme dorazili do města spojeného se
životem svatého Františka, do Assisi.
Městu vévodí kostel sv. Františka v gotickém stylu spojený s klášterem, vyzdobený
freskami umělce Giotta. Zde je společně
se svatým Františkem pohřbena i jeho
současnice svatá Klára. V kostele jsme
slavili mši svatou a po krátké prohlídce
města, jsme pokračovali dále. Naše cesta
vedla okolo jezera Bolsena, kde jsme strávili odpoledne koupáním a na večer jsme
dorazili do Říma. Dalšího dne jsme se

Expedice Řím 2010

vydali do centra města obdivovat místní
památky. Koloseum, Vítězný oblouk,
Forum romanum, Památník Viktora
Emanuela II. a mnoho dalších známých
míst. Navštívili jsme také římské hlavní
baziliky a chrámy a stanuli jsme na náměstí Sv. Petra ve Vatikánu a prohlédli si hlavní baziliku. V následujících dnech jsme se
podívali do katakomb prvních křesťanů, do
baziliky Sv. Pavla za hradbami, kde k nám
promluvil místní opat, do Lateránu a na
mnohá další místa. Jedno odpoledne jsme
strávili koupáním u moře. Čas ale běžel
neúprosně a tak i naše putování se chýlilo
ke konci a v pátek ráno, jsme se po mši
svaté opět vydali na cestu. Zastavili jsme
se v univerzitním městě Perugia a večer
jsme byli pozvání na večeři do italské rodiny. S plnými břichy jsme se potom uložili
na nedaleké faře ke spánku a v sobotu
ráno jsme se po snídani vydali domů, kam
jsme okolo jedenácté hodiny v noci dorazili. Tak skončilo naše putování a ještě jednou bychom chtěli poděkovat zvláště otci
Petrovi, který vše připravil a provázel nás.
Dále
pak
manželům
Palečkovým
a Buchtovým. Pro nás všechny účastníky
to byl pěkný společně strávený čas a zážitek. Děkujeme za všechno.
Vojtěch Lstibůrek

A teď trochu jinak…aneb stejná akce jinými ssssslovyJ:
Srdcervoucí story
Severní silnice sužuje sucho. Spíláme
silnému slunci. Strašný smrad se snáší
skrz stromy, sestupuje shnilou střechou.
Smrdí strašně. Svištíme stále stovkou
strašným strojem. Strážníci stěží stačí stíhat stroj. Silničáři se svíjí smíchy. Stroj se
sype. Strážníci skončili, srazili silničáře.
Světla sotva svítí, stírající stěrače se sekly.
Stará spojka sotva stíhá spojovat strhaná
soukolí. Stroj se splašil. Strachujícím se
spolujezdcům se strachy svírají svěrače.
Silný supermotor supí. Stmívá se.
Skládáme sedadla. Spíme. Start. Sotva se
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suneme, stroj se sekl. Spotřeba se snížila.
Stojíme. Stříbrný slimák sviští stále sedmdesát. Snad se shledáme. Silné stroje sviští silnicí. Subaru, smarti, slimáci. Systém
selhal. Startér shořel. Startuj skunku.
Snažíme se sehnat součástky. Svou silou
suneme stroj směr servis. Servis! Slavíme.
Správce servisu se složil, sotva spatřil
stroj. Souprava součástek stojí statisíce.
Startér, spojka, svíčky… svinský stroj.
Sezóna starých strojů skončila. Stroj se
sesul. Stavíme srub, Slavkove sbohem!!
Kolektivní dílko účastníků akce Itálie
2010
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V Praze
Bylo krásné sobotní ráno 21. 8. a okolo 40
lidí z naší farnosti se toho dne vydalo na cestu do Prahy, kde měla sestra Anežka
Novoměstská složit věčné sliby. Všichni jsme
odjížděli s velkým očekáváním a také velkou
radostí, že u tak významné události můžeme
být. Konečně jsme dorazili na místo, kde nás
věčně usměvavá sestra Anežka přivítala.
Zanedlouho začal obřad. Bylo nás opravdu
hodně, a proto jsme se do kaple sotva vešli.
Celou mši vedl biskup mons. Herbst.
Zúčastnilo se několik kněží a řeholních sester. Dokonce kvůli této události přijela z Itálie
Anežčina představená. Potom nás čekal

vydatný oběd, za který patří sestrám velký
dík. Po něm nám spolčo z Vranova u Brna
připravilo program: zazpívalo známé i méně
známé písně a zahráli také divadlo, jehož
hlavní myšlenkou byla skutečnost, že k tomu
aby byl člověk šťastný nepotřebuje ani moc
a ani bohatství. Nato jsme spolčo odměnili
potleskem a pomalu jsme odcházeli. Někteří
se vypravili prohlédnout si krásy Prahy, jiní šli
s P. Milanem za sestrou Terezií Paterovou.
K večeru nás čekala cesta domů. Rozloučili
jsme se se sestrou Anežkou a po té jsme
vyrazili. Vraceli jsme se unavení, ale s velkým
duchovním zážitkem.
Lenka Jeřábková

Diecézní pouť rodin
V sobotu 28. srpna 2010 se naše rodiny
z Dražovic zúčastnily VII. diecézní poutě
rodin ve Žďáru nad Sázavou společně se
slavkovskou farností. Autobusem s námi
cestovalo spousta „labutí“. Mši svatou
celebroval otec biskup Vojtěch Cikrle. Ve své
promluvě tam zdůraznil důležitost četby
Písma svatého, obzvláště teď, v době mnoha vymožeností a lákadel, které bohužel
často a nadmíru vyplňují naše volné chvíle.
Hned po mši svaté na nás všechny přítomné, a že nás rodin bylo opravdu dost, čekal
hluboký umělecký zážitek. Postarala se o něj
taneční skupina Ta syntetika ze Slavkova se
svým vypilovaným baletem chlapů – Labutí
jezero. Sklidilo veliký úspěch a potlesk.
Odpoledne dále pokračovalo programem

pro děti i rodiče. Bylo možné se zúčastnit
různých přednášek nebo prohlídek baziliky,
památek či muzea. Děti se mohly vyřádit
v šermu, lukostřelbě nebo vyzkoušet výtvarné techniky, navštívit biblickou zahradu
s plněním různých úkolů. Kdo má rád vodu,
mohl se skauty uskutečnit dobrodružnou
plavbu po nedalekém Bránském rybníku,
zaposlouchat se do křesťanské hudby nebo
shlédnout loutkové přestavení. I když počasí bylo větrné a sem tam spadlo pár kapek,
silně na nás zapůsobilo, kolik rodin dokázalo přijet. Vždyť rodina je pro současný svět
velice důležitá a potřebná. Jsme rádi, že
takové akce jsou pořádány, že jsme se také
mohli zúčastnit a načerpat duchovní sílu pro
další všední dny.
rodina Křetínská

10. výročí postavení kostela sv. Matouše v Heršpicích
Slavnost se konala v neděli 5. září 2010.
V 15 h sloužil mši svatou a P. Pavel Kryl. Po
bohoslužbě jsme se přesunuli do společenského sálu obecního úřadu, kde pokračovalo setkání. Oslovil nás a zavzpomínal
otec Pavel Kryl, autor projektu kostela
a vybavení, byl promítnut film ze stavby
kostela a k poslechu nám zahrála cimbálová muzika z Vracova. P. Pavel Habrovec se
omluvil, pořádali ve farnosti farní den.
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Digitální varhany, které měly být požehnány, firma v termínu nedodala z důvodů
zdržení dodávky z Itálie.
Jedná se o dvoumanuálové digitální
varhany s pedálem. V současné době
jsou již v Heršpicích a v neděli 26. 9. 2010
je při hodové mši svaté požehná P. Karel
Cikrle, který vedl léta Středisko pro liturgickou hudbu a nyní působí v BrněLesné.
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„Česká republika pro Ježíše“
Byl název evangelizačního cvičení, které
se konalo 3.–6. 6. 2010 v bývalém skautském táboře v Soběšíně u Kácova, ve
středních Čechách. Vedl jej otec James
Manjackal, indický kněz, misionář v mnoha
evropských a arabských zemích. Skrze
rádio Proglas jsem se o této akci dozvěděla a toužila se zúčastnit. Současně jsem
ale, kvůli trvalým dešťům, záplavám
a chladnému počasí s přihlášením dlouho
váhala. Zvítězila však zvědavost setkat se
s člověkem, který má milost vyprosit dar
uzdravení a také touha po uzdravení
samotném. Po příjezdu na místo na mě
opět padly silné pochyby – nezkušenost
organizátorů způsobovala citelné nedostatky v ubytování, ne dobré hygienické

podmínky, rozvodněná řeka nablízku…
Chtěla jsem vše vzdát a jet domů. Dostalo
se mi ale povzbuzujících slov přítomných
lidí, a tak jsem se snažila vše přijmout.
Otec James k nám hovořil slovy, která se
vrývala do srdce, o životě v Duchu sv.
Povzbuzoval k silné víře v uzdravení skrze
moc Ježíše Krista, k odvaze evangelizovat
zejména v našich rodinách. Hovořil o důležitosti pokání. Ve svém projevu se opíral
o citáty z Písma sv. Konkrétně jmenoval,
aniž je znal, lidi, kteří byli na tomto semináři uzdraveni fyzicky i duchovně. Někteří
obdrželi dar modlitby v jazycích, jiní byli
uzdraveni z rakoviny, z Parkinsonovy
nemoci, z roztroušené sklerózy…
Díky Tobě, Bože.
V. D.

Moje vnitřní uzdravení
Ve dnech 31. 5.–6. 6. 2010 probíhala
v Kácově u Sázavy akce pod názvem
„Česká republika pro Ježíše 2010 aneb
evangelizační dny „Jirsíkův Kácov“.
Hostem byl P. James Manjackal – katolický kněz z Indie a mimořádná světová charismatická osobnost. Je ve službě evangelizace mezi křesťany i nekřesťany jak ve
své zemi, tak v zahraničí. Duchovní cvičení byla rozdělena pro dvě skupiny. Od 31.
5. – 2. 6. byla určena pro kněze, řeholníky
a zasvěcené osoby. Od 3. 6. – 5. 6. pro
všechny věřící a ty, kteří se chtějí přiblížit
Bohu. V neděli 6. 6. byl hlavní evangelizační den ČR pro všechny lidi dobré vůle.
Jak jsem se o této akci dozvěděla?
Koncem října, při zpáteční cestě z adoptované farnosti FATYMu z Jeníkova
u Duchcova v severních Čechách, se naše
osmičlenná skupina s otcem Markem
Dundou zastavila v Kácově. Kácov se
nachází asi padesát kilometrů pod Prahou.
Pan starosta Jaroslav Buchal nás mile přivítal a provedl zámeckými prostory.
Navštívili jsme i kostel Narození Panny
Marie. Zde jsem se poprvé dozvěděla
o akci „Česká republika pro Ježíše“.
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FATYM Vranov nad Dyjí spoluorganizoval
tyto evangelizační dny. Do Kácova jsem
měla možnost zavítat ještě v březnu.
Přípravy… Spolu s námi autobus vezl velké množství brožurek, s kterými jste se
mohli setkat v říjnu při průběhu lidových
misií ve Slavkově. I velké množství časopisů Milujte se! čekalo v zavazadlovém prostoru na rozdání. Všichni členové a spolupracovníci FATYMu jsme tuto akci začali
brát také evangelizačně. Jelikož brožurky
nabízí mnoho podnětů k zamyšlení jak nad
svým vlastním životem, který by měl směřovat ke Kristu, tak i zamyšlení nad blízkými osobami v našem okolí a dalšími lidmi,
s kterými bychom měli a máme žít jako
bratři a sestry v Kristu. Při přednáškách
(otec James říkal „vyučování“) jsme na
začátku prosili Ducha svatého, aby vstoupil do našich srdcí. Někteří lidé a otec
James mluvili a zpívali v jazyku.
Otec James při každém „vyučování“
přečetl úryvek z Písma svatého. Potom jej
srozumitelně vysvětlil. Také nám povídal
různé příběhy z jeho evangelizačních cest
po celém světě. Příběhy lidí s nemocemi
duše i těla, psychickými nemocemi, zkla-
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maných životem, vztahy, spoutanými,
závislými, opuštěnými, nemilovanými, které skrze Ducha svatého uzdravil. Byly to
opravdové, dojemné příběhy. Každý si
myslí, že když je na tom nejhůř, hůř už
nemůže být. Může. Ale chtějte, dovolte
Duchu svatému, aby uzdravil všechna
Vaše bolavá místa na duši, duchu, těle
a v srdci. A Duch svatý je uzdraví, ne třeba
hned, ale věřte mu. Na těchto exerciciích
také proběhla různá uzdravení. Na každého z nás otec James vkládal ruce – sesílal
Ducha svatého. Mnozí lidé padali – ano,
takovou sílu má Duch svatý, když mu
dovolíte, když chcete, aby do vás vstoupil
a uzdravil. Tento pocit se nedá popsat.
Každý ho prožívá jinak. Všechno, úplně

všechno co si přejete uzdravit, kam voláte
Ducha svatého, aby se dotkl těchto míst
se najednou promění ve svobodu, odhodlání začít žít jiný, nový život v Ježíši Kristu.
Součástí každého dne byly přednášky,
růženec (někdy dva), mše svatá, adorace,
zpěv, i adorace po celý den i noc.
Bohu díky všem, kdo se zasloužili
o organizaci a všechny přípravy s těmito
dny spojené. Dá-li Bůh, tak se můžeme
těšit příští rok 2011 na tyto dny plné Boha
a jeho přítomnosti v nás, kolem nás
a v druhých v nás, znovu. ALELUJA!
Chcete-li, můžete se každý pátek ve 20,00
hod. připojit k modlitbě za otce Jamese,
a za znovukonání akce „Česká republika
pro Ježíše 2011“.
Petra Kučerová

Nastavovat svou duši slunci
Misionář působící na misijní stanici na
Nové Guinei si všiml, že jeden muž po
nedělní mši svaté ještě dlouho klečí
v kapli. Onen muž neuměl číst, s rukama
zkříženýma na prsou se jen díval na svatostánek. Misionář si jednou dodal odvahy
a zeptal se, co tam takovou dobu dělá. On
odpověděl: „Nastavuji svou duši slunci.“
„Při modlitbě není rozhodující mluvit,
ale naslouchat a nastavovat své srdce
paprskům Boží lásky…“ (z článku
P. Josefa Havelky).
Nastavit své srdce lásce Boží, můžeme
právě při adoraci. Jsou to chvíle vnitřního
ztišení, v kterém můžeme vnímat Boží přítomnost, lásku a pokoj. Všechno v nás,
myšlenky, slova, srdce i duše se dostávají
do harmonie a můžeme se lépe zorientovat v tom co prožíváme. Adorace v nás
posiluje vědomí, že nad námi a s námi je
Bůh, který má všechno ve svých rukách, je
naším pevným hradem, kterému můžeme
svěřit každou naši radost, starost, ale
i neúspěch. Při jedné duchovní obnově
jsem zaslechla, že 15 minut adorace vydá
za hodiny modliteb a také, že při ní k nám
nenápadně přichází Duch svatý. Jistě
někdy není jednoduché přijít před Pána
s tichým a pokorným srdcem, ale mnoho-
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krát jsem poznala, že moje malé ano, rozhodnutí vůle „Pane chci to, co chceš ty“,
přes všechno, co prožívám Bůh nenechává bez odezvy a neodejdu s prázdnou.
Také často při adoraci odevzdávám vztahy, se kterými si nevím rady, kdy rozdílnost
názorů působí nedorozumění a mnohokrát
jsem byla překvapena jednoduchým vyřešením složité situace. V takových chvílích
si připomínám příslib, že Duch svatý se za
nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyslovit, protože takový způsob vyslyšení prosby bych nečekala. Zmíněný P. Havelka
v časopise „Milujte se!“ píše kromě jiného,
že adorace je zdrojem Božího požehnání
našeho života, otevírá nás Bohu a On
v nás může plně působit. Proto je dobré
dát Bohu dostatek času. Ovoce adorace
Božího života jsem vnímala zvlášť při
návštěvě Markéty Terezky Paterové z naší
farnosti, v klášteře v Praze. Radost a milý
rozhovor, při kterém nepadlo slovo navíc,
mi stále připomínalo myšlenku, že: „Ticho
nás živí, hluk spotřebovává.“ (R.
Schneider)
V naší farnosti je hodinová adorace
každý týden v neděli, po večerní bohoslužbě.
Jana Lstibůrková
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Je zlo nutné?
„Slyšte slovo Hospodinovo, synové
izraelští !
Hospodin vede spor s obyvateli země,
protože není věrnost ani milosrdenství
ani poznání Boha v zemi.
Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže
a cizoložství se rozmohly,
krveprolití stíhá prolitou krev.
Proto země truchlí,
chřadnou všichni její obyvatelé,
polní zvěř a nebeské ptactvo,
hynou i mořské ryby.“
Přečetli jsme si úryvek kázání proroka
Ozeáše /Oz 4, 1 – 3/. Věřili byste, že bylo
proneseno někdy mezi lety 720 – 750
před Kristem ? Těžko se bráníme pocitu,
že bylo proneseno v našem čase na
počátku třetího křesťanského tisíciletí
a že je míněna naše země, země česká,
ano i celá naše planeta země. Mrtví ptáci, delfíni a ryby. Zátoky a břehy obarvené na černo. Apokalypsa, kterou letos
odstartovala havárie ropného vrtu
u pobřeží USA se stala nejhorší ekologickou katastrofou v historii. A co každoroční ničivé přívalové deště s povodněmi,
provázené bouřkami, vichřicemi a sesuvy půdy pustošící lidská obydlí, polní
úrodu, lesy u nás i v jiných evropských
státech, v Pákistánu, Indii, obrovské
požáry nejen v Rusku. Televize nám každodenně přináší až do obýváků ukázky
přírodních katastrof, lidských obětí,
nesmyslných krveprolití ze všech kontinentů, šoky nad lidskou zkažeností
doprovázené zprávami o machinacích
a zpronevěrách nebo cizoložnými historkami prominentů. Možná, že už nás každodenní zpravodajství otupilo: denně
tolik a tolik uhynulých ryb… Už jsme si
na to skoro zvykli a do mysli se nám
vkrádá myšlenka, že to už asi tak musí
být a jiné to nebude, že lidé už jsou holt
takoví, že lidskou zlobu, sobectví, chamtivost, pomstychtivost, křiváctví ze světa
neodstraníš. Ne že by se nám v takovém
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světě líbilo, kde se krade, podvádí, zbrojí a válčí – to se může líbit jen zlodějům
a podvodníkům, zbrojařům a generálům.
Ale co naděláme ? Takový už je lidský
svět, taková je naše daň za svobodu, je
to cosi jako nutné zlo. Tak to tedy ne !,
volá Hospodin v prorokově kázání. Žádné nutné zlo. Zlo ano, ale ne nutné zlo. Já
na to žaluji, já proti tomu protestuji. Není
to osud! A vy se s tím nesmiřujte, lide
izraelský, lide český, lide této planety.
Jenže: kdo to slyší? Kdo tomu rozumí?
Vždyť nejdůležitější položkou v jeho
obžalovacím spise je, že není poznání
Boha v zemi. A když není poznání Boha,
jenž se tolikrát osvědčil jako věrný ve
svém slovu a milosrdný ve svých skutcích, jak by mohla mezi lidmi být věrnost,
spolehlivost daného slova a milosrdnost
v jednání. Není-li věrnost a milosrdenství,
pak se těžko ubránit, aby převahu nedostaly všechny ty další zlé věci, jež prorokovo kázání pranýřuje. Zdá se mi, jakoby
prorok v katalogu neřestí v mírné obměně parafrázoval Desatero Božích přikázání. Žasneme, jak tyto lidské, řekli
bychom mravní neřesti mají hrozné
důsledky pro svět mimolidský, pro polní
zvěř a nebeské ptactvo, mořské ryby.
Naše generace si to v plné jasnosti uvědomuje teprve nyní: životní prostředí trpí,
země truchlí, tvorové hynou nejen
v důsledku přírodních kalamit, nýbrž také
v důsledku lidské chamtivosti. Co proti
tomu dělat ? Zavést Desatero Božích přikázání jako povinný předmět do škol?
Začít u výchovy příští generace ?
Zakotvit je do statutárních dokumentů
veřejných institucí, do bank, do vládních
kabinetů? To jistě není třeba. Vždyť to
víceméně každý zná: nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš atd. Důležitější je
však otázka, proč nezabíjet, nekrást,
neklamat, nechytračit, tedy proč bych to
neměl dělat ? Jestliže platí, že prospěch
můj vlastní je víc než prospěch mého
souseda a bližního, že můj vlastní zájem
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stojí nad všemi ostatními zájmy, pak
nevidím důvod, proč bych nekradl
naskytne-li se situace ve které je lépe
krást. Proč bych nevrátil facku, kterou mi
někdo dal ? Odpověď na tuto otázku
„Proč ?“ najdeme jedině v poznání Boha,
v poznání toho, jak On jedná s námi,
s lidskou rodinou se svým stvořením:
věrně a milosrdně. A abychom se nemýlili o Jeho úmyslech, abychom nebyli na
pochybách o jeho věrnosti a jeho milosrdenství, poslal na svět a vydal na smrt
i svého Syna. V něm každý může poznat
Boha. „Kdo vidí mne, vidí Otce“, říká
Ježíš u evangelisty Jana. V poznání Boha
najdeme odpověď na položenou otázku
a pochopíme i uvěříme: zákony vlastního
prospěchu, sebeprosazování, zákony
odvety a odplaty, krev za krev, ránu za
ránu – tyto zákony mají sice v našem
světě ještě jakousi platnost i úspěšnost.
Ale nemají v sobě žádnou budoucnost
ani pro nás, ani pro naše děti a vnuky,
a už vůbec ne pro Boží stvoření, jež jsme
si navykli nazývat přírodou. A tak
„Hospodin vede spor s obyvateli země“,
také naší země, naší planety. Probíhá
tedy – obrazně řečeno – soudní jednání.

Obžalované známe, známe žalobce
i soudce. Ale co advokát? Našeho obhájce už také známe: je jím Ježíš Kristus.
Zastává se nás už dnes. Ne tak, že by
nás omlouval, vymýšlel pro nás polehčující okolnosti. Zastává se nás tím, že nám
ukázal a ukazuje, která cesta vede
k záchraně zpustošené země a zpustošeného života. A také nás instruuje, co
v tom velkém Božím procesu platí
a posléze platit bude. Neodvoláme se
tam na nějaké zákony odvety, prospěchu, násilí, neuplatníme výmluvu, že to
tak dělají všichni. Dovolat se můžeme jen
toho, že jsme se vydali jakkoli klopýtavě
cestou následování Božího Syna, cestou
pokory, sebezřeknutí, oběti, cestou úcty
k životu, k Božímu stvoření, cestou
odpuštění, smíření a lásky. My, křesťané,
tomu jistě věříme. Máme však velký úkol:
zvát k víře v tuto cestu také naše děti,
vnuky, souseda v domě, kolegu na pracovišti. Jestliže i oni tuto cestu ve víře
přijmou, vykonali jsme práci k záchraně
našeho zpustošeného světa, truchlící
země, chřadnoucích jejich obyvatel, polní zvěře, nebeského ptactva, mořských
ryb.
JUDr. Miloslav Honek

Vráceno odesílateli
Pánu Bohu se na stůl vrátila pošta,
kterou adresáti odmítli přijmout: pohlednice s darovanými milostmi, dopisy
s otcovskými radami, doporučené dopisy se „zvláštními povoláními“, dobrá
vnuknutí. To vše přišlo nazpět. Pokud se
stane, že lidé vrátí Pánu Bohu poštu,
moc ho to mrzí a vzpomíná na tento verš
94. žalmu: „Když dnes uslyšíte jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce.“ Přestože se Pán
snaží lidi stále omlouvat, musí chtě
nechtě přiznat, že je na zemi nemálo
„zatvrzelých srdcí“. Ale nejvíc ho mrzí,
když se mu vrátí balíček s nápisem:
„Projekt Člověk“.
Pohlédne na jeden z nich: odeslal ho
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před třemi měsíci. Hořce zavrtí hlavou:
„A byla to tak krásná holčička, jediná
radost rodičů. Teď budou muset v dlouhém a smutném stáří těšit jeden druhého“. Sklouzne pohledem k jinému.
„Odeslán před šesti týdny,“ říká. „A já ho
obdařil tak vynikajícím mozkem! A tenhle? Ten byl obdařen výjimečným hudebním nadáním: zahájil by novou epochu
sakrální hudby“. A tenhle! To je úplný
zločin!“ říká si, když drží v rukou balíček
odeslaný před čtyřmi měsíci. „To by byl
jediný člověk, který by dokázal vyřešit
ekonomickou krizi a sloučit snižování
daní s růstem mezd.“
Z knihy Z Boží kanceláře, Lia Cerrito
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VÝZVY

Farní charita informuje
Slavkovská farní charita podporuje finančně i věcnými dary (oblečení, školní pomůcky,
hyg. potřeby,…) děti v Ugandě. Pomáháme
prostřednictvím organizace Bwindi Orphans,
jejíž vedoucí je Kateřina Andrlová, slavkovská
rodačka (dcera pí uč. Jiřiny Bajerové).
Kateřina cestuje se svými spolupracovníky
do Ugandy a osobně tam darované věci přepravují. Také se snaží zaměstnat rodiče
ugandských dětí. V rodinách se tak rozbíhá
výroba košíčků a papírových náramků. Tyto
výrobky vozí pracovníci Bwindi Orphans do
naší republiky a prosí o pomoc při jejich pro-

deji. V naší farnosti byla v pátek 24. září uspořádána prodejní výstava, spojená s přednáškou a promítáním o Ugandě. Děkujeme všem,
kteří podpořili snahu výdělečné aktivity
ugandských rodin zakoupením některého
z výrobků. Je dobré si uvědomit, že tito lidé
jen pasivně nečekají na to, že jim něco darujeme, ale chtějí se sami přičinit. V této souvislosti také žádáme, máte – li někdo větší
zbytky látek, ze kterých by se daly ušít sukně
pro děvčata v Ugandě, přineste je, prosím, do
farního skladu. Je otevřen každou sobotu od
9 do 10 hodin.
Farní charita

Modlitba za národ
Předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner vyzývá všechny, aby se zapojili do modlitby za
národ a jeho představitele.
Drazí bratři a sestry, všichni zakoušíme vážnost
doby, která v posledních letech zaznamenala:
– nadšení ze svobody, ale podcenila řád
duchovních hodnot;
– oslnění hospodářskými výsledky a zvedající se životní úroveň, ale i hospodářskou krizi;
– nadšení pro novou společnost a spoléhání
na předvolební sliby, ale i zklamání a nechuť
angažovat se.
Nikdo nás však nezbaví zodpovědnosti před
Bohem i před dalšími generacemi.

MODLITBA ZA NÁROD
Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava,
dědice české země,
přijmi naše prosby za ty,
kteří nám vládnou:
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka
od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy;
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Proto vás všechny jako předseda České
biskupské konference vyzývám a prosím,
abyste se zapojili pravidelnou modlitbou, kterou vám předkládáme, za náš národ a jeho
představitele. V dějinách spásy se mnohokrát
ukázalo, že právě vnější a společenské problémy často způsobené odklonem od Boha,
které tlačily lid, byly impulsem k novému
obrácení, věrnějšímu přilnutí k Bohu a k modlitbám plným důvěry, které Bůh vyslyšel. Bůh
je připraven i dnes nás vyslyšet.
Všem, kteří přijmou tuto výzvu, upřímně
děkuji a každému ze srdce žehnám
+ Mons. Jan Graubner, předseda České
biskupské konference

ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech
a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.
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MATRIKY

Skrze svátost křtu se znovu
narodili:
Arthur Teubl ze Slavkova
*2010, pokřtěn 27. 06. 2010
Karolína Jana Kovaříková z Němčan
*2010, pokřtěna 27. 06. 2010
Anne Marie Stojarová ze Slavkova
*2009, pokřtěna 27. 06. 2010
Zdeněk Lukáš Pavlík ze Slavkova
*2010, pokřtěn 27. 06. 2010
Jakub Nejezchleba ze Slavkova
*2010, pokřtěn 27. 06. 2010
Eleonora Eva Zgažarová z Nížkovic
*2010, pokřtěna 04. 07. 2010

Do svátosti manželství vstoupili:
Zbyněk Kilián z Němčan
a Dagmar Svobodová z Kobeřic
oddáni: 05. 06. 2010
Miroslav Slováček ze Slavkova
a Petra Romanovská ze Slavkova
oddáni: 24. 07. 2010
Martin Doubek ze Slavkova
a Olga Brulíková ze Slavkova
oddáni: 28. 08. 2010

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:
Josef Hošek ze Slavkova
*1941, † 18. 06. 2010

Isabela Hortová ze Slavkova
*2006, pokřtěna 04. 07. 2010

Jaroslav Červinka ze Slavkova
*1921, † 09. 07. 2010

Elisabeth Hortová ze Slavkova
*2008, pokřtěna 04. 07. 2010

Boleslava Hrubá ze Slavkova
*1926, † 23. 07. 2010

Lukáš Kala z Němčan
*2010, pokřtěn 04. 07. 2010

Jindřiška Hlásenská ze Slavkova
*1939, † 02. 08. 2010

Klára Anna Marková z Vrbice
*2010, pokřtěna 24. 07. 2010

Milan Matušů z Heršpic
*1948, † 06. 08. 2010

Matilda Wojtukiewicz ze Slavkova
*2010, pokřtěna 01. 08. 2010

Josef Novoměstský ze Slavkova
*1927, † 10. 08. 2010

Kateřina Rumlová ze Slavkova
*2010, pokřtěna 22. 08. 2010

Bohdan Kohoutek z Křenovic
*1970, † 09. 08. 2010

Eva Terezie Rybnikářová ze Slavkova
*2010, pokřtěna 22. 08. 2010

Josef Fazor z Němčan
*1933, † 11. 08. 2010

Štěpán Červinka ze Slavkova
*2010, pokřtěn 19. 09. 2010

Josef Šimeček z Hodějic
*1926, † 14. 08. 2010

Nela Kateřina Brulíková ze Syrovic
*2010, pokřtěna 19. 09. 2010

Viktor Čermák z Němčan
*1937, † 14. 08. 2010
Alena Kulhánková ze Slavkova
*1954, † 26. 08. 2010
Blažena Fialová z Němčan
*1918, † 27. 08. 2010
Jiří Černý ze Slavkova
*1947, † 29. 08. 2010

Urbánek 4/2010

21

POZVÁNÍ

Představení Nicky
Farní ochotnické divadlo Simsala Bim
uvádí divadelní hru na motivy knih Utíkej
malý utíkej a Dýka a kříž Davida
Wilkersona, které byly napsány podle
skutečného životního příběhu autora.
Hra o ďábelské nenávisti a božském
odpuštění
Jedná se o hru z amerického prostředí,
z 50. let. Děj se odehrává v nebezpečných částech New Yorku, jako jsou
Harlem a Bronx. Hra nás zavede do temných zákoutí těchto čtvrtí ovládaných
gangy mladistvých. Hlavním postavou je
vůdce gangu mladík Nicky, který nenávidí celý svět. Nicky zažije nenávist, bolest,
nebezpečí, zradu, avšak nakonec je
z bezvýchodné situace vysvobozen osvíceným
pastorem,
Davidem
Wilkersonem, který sehraje hlavní rolí
v obrácení a vysvobození Nickyho z beznaděje.
Hru Nicky uvede farní divadlo Simsala
Bim na faře:
Premiéra 2. 10. sobota 18.00
1. repríza 3. 10. neděle 16.00
2. repríza 10. 10. neděle 16.00
3. repríza 30. 10. sobota 18.00
4. repríza 31. 10. neděle 16.00
5. repríza 6. 11. sobota 18.00
Derniéra 7. 11. neděle 16.00

NICKY
Osoby a obsazení
Nicky: Pavel Šujan
Izrael: Jan Hlaváček
Reverend David: Vojtěch Lstibůrek
Otec: Vojtěch Andrla
Matka: Marcela Rotreklová
Strýc: Adam Šimoník
Učitelka: Eva Červinková
Muž: Vojtěch Andrla
Kamelot: Marek Kuchta
Soudce: Jarmila Andrlová
Žalobce: Lucie Lstibůrková
Chlapec: Radim Zrebný
Vypravěč: Adam Šimoník
a další.......
Scénář:
Podle
novely
Davida
Wilkersona upravil Vojtěch Lstibůrek
Režie: Magdalena Melicharová
Dramaturg: Adam Šimoník
Hra je se na domovské scéně divadla, sál v budově římskokatolické fary,
vchod do budovy zezadu za kostelem,
levé dveře, 1. patro. Vstupné se neplatí, pouze chcete-li, můžete přispět dobrovolným příspěvkem na uhrazení
nákladů s přípravou a realizací představení.
Ludmila Nosková

Modlitby matek
Milé maminky a babičky, jistě se
všechny modlíte za svoje děti a vnoučata. Některá sama doma, jiné ve skupinkách „Modliteb matek.“ Jednou za čtvrt
roku jsme vybízeny ke společné modlitbě v kostele. Obvykle se nás sejde 15.
To přece nejsou všechny matky, které
se ve Slavkově modlí za své děti! Chci
vás povzbudit. Udělejte si jednou za
čtvrt roku hodinu čas ke společné modlitbě. Při našich setkáních chválíme
Pána, děkujeme mu i prosíme za děti
a vnoučata. Modlíme se z brožurek
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Modliteb matek i vlastními slovy, zpíváme. Zamýšlíme se nad některým z žalmů a nad úryvkem z Písma svatého.
Tato společná setkání probíhají v určené dny ve městech mnoha zemí, ve kterých se skupinky matek setkávají pravidelně jednou týdně v bytě některé
maminky a modlí se za děti. V našem
městě je zatím šest skupinek. Možná
vás modlitby osloví a připojíte se
k některé skupince. Jste srdečně vítány.
Zdena Schneiderová
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POZVÁNÍ

Slavkovská iniciativa smíření 1. a 2. 10. 2010
Již od roku 1996 se ve Slavkově u Brna
scházejí lidé, kteří se snaží zejména sami
v sobě nacházet cesty a způsoby, jak překlenovat propasti mezi lidmi, vytvořené
nesnášenlivostí rasovou, národnostní
a zejména náboženskou. Propasti, které
překlene jen čisté srdce, hledající u druhých
prvky spojující, nikoliv rozdělující. Ústřední
myšlenkou všech setkání je motto: „Miluji
svou církev – miluji tvou církev.“
Jak bývá zažitým zvykem, setkání začíná
pátečním koncertem v Historickém sále
zámku a pokračuje sobotním seminářem.
Program je završen ekumenickou bohoslužbou. Letošní téma Iniciativy je „Světlo pro
Evropu (liturgie stále živá).“
V pátečním večerním koncertu se poprvé
ve Slavkově představí sbor Súrodenci
Jendruchovci z Bratislavy. Ačkoli to zní až
neuvěřitelně, je to skutečně rodinný soubor,
který je opravdu sestaven z vlastních souro-

zenců a je devítičlenný. Jejich repertoár je
velmi široký a je se tedy na co těšit.
Hlavní přednášejícím na sobotním semináři bude ThDr. Lucjan Klimsza - český luteránský pastor, teolog, profesor Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity, se svými
poznatky se rozdělí také paní Jendruchová.
Ekumenickou bohoslužbu v Chrámu vzkříšení Páně bude celebrovat biskup Luterské
evangelické církve z Bystřice Jan Niedoba.
Hlavní kázání přednese generální vikář
brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.
Program SIS 2010:
Pátek 1. 10.
19.00 h. koncert v Historickém sále Zámku
Slavkov – Austerlitz
Sobota 2. 10.
10.00 h. seminář Světlo pro Evropu (liturgie
stále živá) v Rubensově sále zámku
14.00 h. ekumenická bohoslužba v Chrámu
Vzkříšení Páně

Duchovní obnovy ve Slavkově
Děkanství slavkovské ve spolupráci se Školskými sestrami srdečně zvou na duchovní obnovy
v Domě Sv. Rodiny, Malinovského 280, Slavkov.
Pro děvčata i chlapce od 17 let
Téma: Boží volání a jeho rozlišování, vede
P. Norbert Žuška, OCarm. Pátek 8. 10. 19.30
až sobota 9. 10. 17.00. S sebou Bibli, hudební nástroj (pokud hraješ), přezůvky spacák,
karimatku a dobrovolný příspěvek.
Pro ženy všech věkových kategorií
Téma: „Kněžství ženy“ (duchovní rozměr
života ženy), vede P. Pavel Habrovec. Sobota

30. 10. 9.00 až 17.00. S sebou: přezůvky,
finanční příspěvek; oběd zajištěn.
Pro muže všech věkových kategorií
Téma: Starozákonní mužské vzory, vede
P. Martin Vařeka, vojenský kaplan. Sobota 20.
11. 9.00 až 17.00. S sebou: přezůvky, finanční příspěvek; oběd zajištěn.
Informace: Svůj příjezd ohlaste nejpozději
den před obnovou na tel.: 544 423 241,
stránkách www.skolskesestry.cz nebo mailem: ssnd@seznam.cz (klášter Školských
sester Naší Paní, Zahradní 1433).

Rozvrh náboženství 2010/11
Vyučuje se na faře ve Slavkově (kromě
1. r. v Domě Sv. Rodiny).
1.r. pondělí 12.30 s. Gregorie (Dům Sv. Rod.)
2.r. pondělí 13.15 s. Antonína
3.r. středa 15.00 o. Milan
4.r. pondělí 14.00 s. Antonína
5.r. středa 16.00 Lucie Křížová
6.r. středa 14.00 s. Antonína
7.+8.r.čtvrtek15.30 o. Milan / s. Benedikta
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9. r. a I. sš společenství v pátek po večerní
mši sv.
Základní škola Němčany
2. + 3.r. úterý 12.40 s. Gregorie
Základní škola Hodějice
1.r. úterý
12.00 s. Benedikta
4. + 5.r. úterý 13.00 s. Benedikta
Základní škola Heršpice
1. – 4.r. pátek 12.30 s. Gregorie
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PROGRAM FARNOSTI

Program farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 hodin.
Svátost smíření, každá středa, farní kostel
19.00 – 20.00.
Návštěvy nemocných, čtvrtek 30. 9.
Němčany a Hodějice, pátek 1. 10.
Slavkov.
Slavkovská iniciativa smíření:
Koncert v pátek 1. 10. 19.00, zámek,
Súrodenci Jendruchovci z Bratislavy.
Seminář Světlo pro Evropu (liturgie stále
živá), sobota 2. 10. 10.00 – 12.00
v Rubensově sále zámku.
Ekumenická bohoslužba v Chrámu
Vzkříšení Páně, sobota 2. 10. ve 14.00.
Duchovní obnova pro dívky a chlapce od
17 let, 8.–9. 10., Dům Svaté Rodiny.
Pouť mužů do Náměště, sobota 9. 10.
Obnova lidových misií, pátek 15. 10. –
neděle 17. 10.
Misijní neděle, 24. 10. sbírka na misie.

Duchovní obnova pro ženy, sobota 30. 10,
DSR.
Návštěvy nemocných, čtvrtek 4. 11.
Němčany a Hodějice, pátek 5. 11.
Slavkov.
Dušičkový týden, mše sv. na Špitálce, 2. –
8. 11. (mimo neděli).
Pobožnost za zemřelé na hřbitovech,
v neděli 7. 11.
Národní pouť do Říma, 8. – 12. 11.
Duchovní obnova pro muže, sobota 20.
11., DSR
1. neděle adventní, 28. 12. žehnání věnců.
Návštěvy nemocných, čtvrtek 2. 12.
Němčany a Hodějice, pátek 3. 12.
Slavkov.
Bohoslužba za padlé, čtvrtek 2. 12. mše
sv. v 18.00 Slavkov.
Živý Betlém na náměstí, 25. 12. v 15.30.

Náboženství předškolních dětí
probíhá v pondělí lichého týdne v 15.00
ve velké třídě Domu Sv. Rodiny. Děti
potřebují přezůvky a pastelky. Vyučuje
s. Josefa. Termíny setkání: 11. a 25. říj-

na, 8. a 22. listopadu, 20. prosince, 3.,
17. a 31. ledna, 14. a 28. února, 28. března, 11. dubna, 9. a 23. května.

Setkání Klubu aktivních seniorů
v tomto školním roce se uskuteční v pondělí, podle ohlášení v 18.00 hodin ve farním sále. Srdečně zveme seniory mezi
sebe! Marie Šujanová, Marie Jedličková

Tělocvična pro muže - pozvání na fotbálek (tak jako každý rok) na ZŠ Tyršova.
Od začátku října do konce března, vždy
v sobotu od 18.00 do 19.00.
ing. Pavel Galata

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 XIII, číslo 4/2010. Vyšlo 26. září 2010.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna.
Uzávěrka příštího čísla 6. prosince 2010.
Příspěvky – nejlépe zašlete mailem na adresu: petrasankova@seznam.cz nebo na faru

Sponzorský tisk: OLPRINT, Jaroslav Olejko, Šlapanice
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