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Papež František: Radost evangelia
Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace, kterou vydal
papež František 24. listopadu 2013 při
zakončení Roku víry. Je to prorocké slovo,
nad kterým bychom měli více uvažovat.

Radost evangelia
Radost evangelia naplňuje srdce i život
těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od
Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku,
vnitřní prázdnoty a osamění.
S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. V této exhortaci se obracím
k věřícím křesťanům, abych je vyzval k nové
etapě evangelizace vyznačující se touto radostí a ukázal putující církvi cesty příštích let.

Radost, která se obnovuje a sděluje
Velké riziko nynějšího světa s jeho rozmanitou a dotěrnou konzumní nabídkou je
individualistický smutek, který prýští ze
zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného dychtění po povrchních rozkoších
a z izolovaného vědomí.
Když se vnitřní život uzavře do vlastních
zájmů, není už prostor pro druhé, nemohou
už vstoupit chudí, nenaslouchá se Božímu
hlasu, nezakouší se již radost z Jeho lásky
a nerodí se nadšení pro konání dobra. I věřící jsou ohrožováni tímto jistým a trvalým rizikem. Mnozí do něj upadají a stávají se rozmrzelými a nespokojenými lidmi bez života.
Toto není volba důstojného a plného života,
toto není touha po Bohu, toto není život
v Duchu, který pramení ze srdce vzkříšeného Krista.

Únor:
Březen:
Duben:

Pozvání
Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli
a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje
osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo
alespoň přijal rozhodnutí nechat se od
Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat.
Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že
se jej toto pozvání netýká, protože „nikdo
není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán“
Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán,
a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši,
objeví, že On už jeho na příchod čekal
s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je
třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával
jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem
unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu
s Tebou. Potřebuji Tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět do své vykupitelské náruče“. Tolik dobrého se nám dostává, když se k Němu vracíme poté, co jsme
bloudili! Znovu naléhám: Bůh nikdy neochabuje v odpouštění, jsme to my, kdo
ochabujeme v žádosti o odpuštění. Ten
kdo nás vyzval odpustit „sedmdesát
sedmkrát“ (Mt 18,22), nám dává příklad.
Boží lid je lidem učedníků, protože víru
dostává, a také misionářů, protože víru
předává. A působí to v nás křest, který
nám dává milost, a předává víru. Všichni
v církvi jsme učedníci a to stále, po celý
život; a všichni jsme misionáři, každý na
místě, které mu Pán přidělil.

Úmysly modlitby živého růžence:
Za pokojné vyřešení situace na Ukrajině a unesené dívky Antonii a Hanu
v Pákistánu.
Za katechumenky Gabrielu, Petru a Lucii, které se připravují ke křtu.
Za mír v Sýrii, pronásledované křesťany a obyvatele trpící válkou.

FARNÍ KRONIKA

Ze života farnosti v roce 2013
Rok víry a jubileum 1150. let od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu nám připomenuly při dětských bohoslužbách příběhy ze života světců. Nové sousoší sv.
Cyrila a Metoděje požehnal biskup Vojtěch
na Petrově 6. června. Farnosti se na díle
zapojily sbírkou. O. Milan sloužil v rámci
roku několik staroslověnských bohoslužeb
východního obřadu. Tyto liturgie sv. Jana
Zlatoústého doprovázela sborovým zpěvem schola mládeže. Bohoslužby se konaly: 24. května o Noci kostelů (ve 23 hodin)
ve Slavkově, 22. června v Hustopečích
u Brna, 23. června v Hodějicích, 7. září
v Žarošicích, 28. září ve Slavkově a 10.
listopadu ve Šlapanicích. Doprovázeno
promítaným překladem a vysvětlivkami.
Dalším počinem bylo natáčení amatérského filmu Srdce Evropy s odkazem svatých
Cyrila a Metoděje do současného života,
na kterém spolupracovalo Farní divadlo
a někteří farníci jako herci a komparzisté.
Vrcholem jubilea byla Národní pouť
5. července na Velehradě, ve farnosti byly
mše sv. ve Slavkově a na Lutrštéku.
V říjnu jsme zakončili jubileum Cyrilometodějskou poutí děkanství po stopách
svatých Sedmipočetníků. Navštívili jsme
řeckou Soluň, rodiště Cyrila a Metoděje,
makedonský Ochrid s hroby sv. Klimenta
a sv. Nauma a albánský Berat s ostatky
svatých Gorazda a Angelára.
Další událost roku by se dala nazvat
„Dva papežové“. Benedikt XVI. oznámil
11. února 2013 rezignaci na papežský
úřad, který opustil k 28. únoru. Naposledy
se rozloučil s věřícími na Svatopetrském
náměstí 27. února. Při pátém hlasování
kardinálů byl 13. března 2013 zvolen
novým papežem Jorge Mario Bergoglio,
který přijal jméno František. Narodil se
17. prosince 1936 v Buenos Aires
v Argentině. Kněžské svěcení přijal
13. prosince 1969. V roce 1992 byl jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires,
roku 1998 arcibiskupem, v roce 2001
kardinálem. Během svého duchovního
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působení byl vždy člověkem, který měl
blízko k chudým a slabým.
Události ve farnosti podle kalendáře:
V sobotu 5. ledna byla pořádána Tříkrálová
sbírka. Výsledek tříkrálové sbírky v celé farnosti je 155 775 Kč (ve Slavkově vybralo 90
koledníků ve 25 skupinkách 97 654 Kč,
v Němčanech 18 975 Kč, v Hodějicích
22 037 Kč, v Heršpicích 17 109 Kč). Děti
z KMŠ Karolínka vystoupily 6. ledna po mši
v kostele v krátké vánoční hře.
Nová farní rada ve Slavkově byla představena 13. ledna. Ve volbách byl počet
hlasovacích lístků 128, počet platných hlasů pro kandidáty byl 574. DENAF – Den na
faře pro školáky s přespáním na faře prožilo kolem 40 dětí ze čtvrtka na pátek 1. února s programem, který připravila mládež.
V sobotu 9. února se konal na Bonaparte
ve Slavkově VIII. ples slavkovského děkanství. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Túfaranka, mládež připravila polonézu
a Klub aktivních seniorů přispěl „tancem
vsedě“. Ze 340 účastníků bylo kolem 120
ze Slavkova. Karneval pro děti 3. února
provázelo společenství mládeže Maňána
na téma Sněhurky a sedm trpaslíků. Do
celostátního kola soutěže „Bible a my“ na
velehradském Stojanově gymnáziu se
účastnila 6. února děvčata z naší farnosti:
Tereza Blaháková, Hana Kučerová, Anežka
Šujanová a Hana Mlčochová. Koncem
února se ministranti účastnili víkendové
akce na faře v Nížkovicích, tématem byla
hra na partyzány.
Křížová cesta na Urbánek na Květnou
neděli 24. března se konala za účasti 90
farníků, na křížovou cestu městem na Velký
pátek se vydalo kolem 150 farníků. Pouť
slavkovské farnosti do Žarošic 8. května
v den svátku Panny Marie Prostřednice
všech milostí se vydalo pěšky 16 poutníků.
Pěší pouť se konala od roku 2004 podeváté, z toho jednou se putovalo do Křtin.
Svatodušní vigilie v sobotu 18. května
předcházelo na faře setkání účastníků charismatické obnovy.

Urbánek 1/2014

FARNÍ KRONIKA
Noc kostelů 24. května se nesla v duchu
dvou výročí – 1150 let od příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a 400
let od prvního vydání Bible kralické. Účast
640 návštěvníků dala výsledných 1.588
jednotlivých vstupů. V programu bylo pásmo dětí KMŠ Karolínka, mše svatá, rozjímání nad biblickými citáty, pěvecký sbor
Gloria s pásmem Staroslověnské dědictví,
staroslověnská liturgie sv. Jana Zlatoústého, kterou sloužil o. Milan Vavro a zpěvem doprovázela farní schola. Na faře
v Husově sboru, v kapli na zámku, v kostele na Špitálce a v modlitebně evangelíků
zaznívaly koncerty a pásma slavkovských
zpěváků a hudebníků. Výstavy prezentovaly Farní cyrilskou jednotu ve Slavkově, ikony, obrazy, různé vydání Bible, liturgické
oděvy a předměty východního obřadu.
Pouť děkanství do Mikulčic 1. května
začala v areálu Slovanského hradiště na
Valech mší svatou, následovala prohlídka
vykopávek, kostela v Mikulčicích a kostelíka sv. Margity u Kopčan z cyrilometodějské
doby.
Pouť k otevření kaple sv. Urbana v neděli 26. května začala procesím po křížové
cestě na Urbánek, kde byla hostujícím
P. Petrem Šikulou z Brna s kněžími
o. Milanem Vavrem a o. Petrem Marečkem
sloužena mše svatá s požehnáním kopie
obrazu sv. Urbana na zrenovovaném oltáři.
Starosta města Ivan Charvát přednesl slovo s poděkováním za úspěšné dokončení
tříletých oprav. Přítomna byla mládež ve
slavkovských krojích a dechová hudba. Po
slavnosti bylo malé pohoštění u táboráku.
Připomenuli jsme si dvě výročí: 300 let od
založení kaple a 150 let od jejího znovupostavení.
Posvěcení kostela a oltáře v Nížkovicích
se konalo 8. června za účasti biskupa
Vojtěcha. Kostel byl posvěcen od svého
postavení v roce 1728 až po 285 letech.
Poslední biskup, který Nížkovice navštívil,
byl brněnský biskup Dr. Josef Kupka, který zde biřmoval 17. června 1937.
Na Svatourbanské hody ve Slavkově
2. června slavil bohoslužbu rodák
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P. Jindřich Kotvrda, nyní farář z BrnaKomína. Doprovázel pěvecký sbor z Hornu.
V neděli 9. června přistoupilo k prvnímu
svatému přijímání 14 dětí ve Slavkově a tři
děti v Hodějicích. V sobotu předtím prožily
svoji první svátost smíření. Tutéž neděli
proběhlo na venkovním hřišti při ZŠ
Tyršova první přátelské fotbalové utkání
Ženatí vs. Svobodní s výsledkem 1:5.
V rámci partnerství měst se v závěru června pod záštitou města Slavkova u Brna
uskutečnil zájezd do polského Sławkówa.
Pěvecký sbor Gloria doprovázel ve
Sławkówě nedělní mši sv. v kostele
Povýšení svatého Kříže.
Farní tábor se konal opět v Rakoveckém
údolí 16.–25. července a tématem táborové hry bylo Antické Řecko. Tábor vedl Jiří
Paleček ml. Všech 49 dětí bylo rozděleno
do sedmi skupinek, představující města
starověkého Řecka. U příležitosti kulatého
jubilea faráře o. Milana se konalo v neděli
28. července přátelské setkání farníků.
Začalo modlitbou poděkování v kostele
a pokračovalo při cimbále a občerstvení.
Mafiánská Sicílie byla tématem letošního
ministrantského tábora, kterého se v srpnu
zúčastnilo 18 kluků v prostředí lesů a rybníků na Vysočině u Bohdalova. Uspořádali
jsme dvě expedice mládeže. Po třech
letech se slavkovská mládež domluvila na
pouti do Říma. Karavana tří aut se 22 poutníky, vedená o. Petrem Marečkem, vyrazila
na týdenní cestu v neděli 18. srpna. Další
skupina 8 mladých se vydala o týden později s o. Milanem Vavrem přes Německo do
Lucemburska, Belgie a Holandska.
Na Zlaté sobotě 7. září v Žarošicích se
poprvé vydali do procesí se sochou Panny
Marie také slavkovští stárci. Pouť na
Lutrštéku 15. září navštívil bývalý slavkovský farář P. Stanislav Forst, který sloužil
všechny tři bohoslužby. Svátost biřmování
udělil v neděli 29. září ve Slavkově při mši
svaté otec biskup Vojtěch Cikrle. Biřmování
přijalo 36 mladých z naší farnosti (22 ze
Slavkova, 6 z Hodějic, 5 z Němčan a 3
z Heršpic) a 7 z jiných farností děkanství.
(Pokračování na str. 4)
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(dokončení ze strany 3)

Tříletý diecézní program četby Písma
svatého „Vezmi a čti“, kterého se účastnilo
odebíráním textů kolem 60 lidí, vystřídal od
podzimu nový dvouletý program „Vezmi
a čti celou Bibli“. Obnova pro ženy 9. listopadu, vedená P. Adamem Ruckim, měla
téma o setkání s Bohem, které proměňuje.
Obnovu pro muže 23. listopadu vedl P. Jan
Szkandera, spirituál Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
Ministrantský pobyt na chatě Jelenice
v říjnu se odehrával na pomyslné Aljašce.
Výročí bitvy u Slavkova provázela farnost
28. listopadu zádušní mší za padlé v bitvě
u Slavkova a v sobotu 30. listopadu byl
celý den otevřený kostel s možností prohlídky a zastavení nad citáty z bible.
Rorátů – ranních mší pro děti v Adventu se
každé úterý od 6.45 h. účastnilo až 40 dětí,
těšících se na průvod s lampičkami a po
mši na čaj a buchtu na faře. Vánoční koncert Hudců z Kyjova, který rozezvučel

v sobotu 28. prosince slavkovský farní
chrám, navštívilo 350 lidí. Je to dosud největší zaznamenaná účast na koncertu.
Stovky návštěvníků využily silvestrovského
dne k návštěvě kostela a k prohlídce jeho
hodinového stroje a zvonů. Na otázky
ohledně chodu hodin odpovídal hodinářský mistr pan Vladimír Kocourek
z Křenovic. Dne 10. prosince zemřel
P. Josef Daněk, SDB. Sloužil v letech
1981–1990 v Kobeřicích a v Nížkovicích
a vypomáhal ve Slavkově a v Heršpicích.
Pohřben byl v Brně.
Farní divadlo Simsala Bim představilo
v roce 2013 dvě obnovené reprízy
Zkrocení zlé ženy, premiéru komedie G.
Feydaua Dámský krejčí a premiéru frašky
na motivy hry Sluha dvou pánů, pod
názvem Trufaldino. Hru Poklad na ostrově
sehráli nejmladší členové. Několik herců
divadla se účastnilo natáčení amatérského filmu Srdce Evropy s odkazem svatých
Cyrila a Metoděje do současného života.

Opravy a výdaje na činnost v roce 2013
V roce 2013 pokračovaly opravy sakrálních staveb. Ve Slavkově: Opravy Urbánku
trvaly tři roky a vyžádaly si celkem 1 milion
217 tisíc Kč. V roce 2013 byl restaurován
oltář a instalován obraz sv. Urbana, uhrazeny opravy oken a dláždění okolí za
207 000 Kč (151 000 Kč farnost a 56 000
Kč příspěvek Města). V kapli byla instalována pamětní deska a seznam dárců.
Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele
se špitálem stála 1 084 000 Kč (dotace
MK 725 000 Kč, dotace města Slavkov
220 000 Kč a podíl farnosti 105 000 Kč).
Šlo o celkovou opravu krovu, výměnu
laťování a pokrytí novou pálenou taškou
bobrovkou. Na budově špitálu byl provedena zcela nová konstrukce krovu. V roce
2014 mají být práce dokončeny.
Další opravy a údržba farního kostela
a fary si vyžádaly dalších 192 000 Kč
z farních sbírek. Bylo provedeno zejména
zateplení stropu farní části, zapojení
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reproduktorů a topení v lavicích, instalace
nových klekátek a háčků do lavic, výroba
nových sedadel pro kněze a ministranty,
zařízení oratoře pro rodiče s dětmi, úpravy odvedení dešťových vod, nová nástěnka před kostelem, čištění okapů od holubího trusu a další údržbové práce. Za
energie kostela a fary (elektřina, plyn,
vodné, stočné) bylo vydání 193 000 Kč.
Také jsme splatili dluh z roku 2012 ve výši
178 000 Kč.
V Němčanech: Oprava části krovů a krytiny kostela na Lutrštéku s projektem ve
výši 250 250 Kč (MK 126 000 Kč, Obec
Němčany 50 000 Kč, JM kraj 50 000 Kč,
farníci 24 000 Kč). Pořízeny nové zámky
a klíče a započaty práce na nových dveřích u sv. Antonína.
V Hodějicích: splátka dluhu na nový
oltář, nové zámky a klíče, reflektory.
V Heršpicích se spíše spořilo, bude pořízen nový číselník písní a svatostánek.
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Pomáhali jsme
Na charitativní díla jsme odeslali celkem
438 393 Kč. Z toho na misie, kněžský
seminář a podporu aktivit diecéze 331 000
Kč, na podporu kláštera karmelitek 45 000
Kč, ženy v projektu „Koruna denně“ shromáždily 62 393 Kč na podporu projektů (na
Lepru, Sýrii, hharitní projekty, adopce na
dálku, TV NOE, povodně, Lumen Christi,
Cenap, setry Trapistky, Filipíny a drogově

závislé). V tomto roce byly podány výzvy
k navrácení farního majetku, hlavně polností, které jsou předmětem „restitucí“,
neboli zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi.
Děkuji všem, kteří se podíleli na duchovním i společenském životě naší farnosti
a vzali na sebe díl starostí a námahy nebo
přispěli finančně.

Statistika farnosti za rok 2013
Křty 24 (Sl 10, Ně 6, Ho 2, He 2, z jiné
farnosti 4, z toho 21 dětí do 1 roku, 3 do
7 let). Katechumené: 3 (Sl 1, He 1, z jiných
farností 1). Biřmování 43 (Sl 22, Ho 6, Ně
5, He 3, z jiných farností 7). Sňatky 22 (ze
Sl 8, He 1, z jiných farností 13). 1. sv. přijímání 17 (Sl 8, Ně 2, Ho 3, He 2, z jiných
farností 2). Svaté přijímání při mši sv.
kolem 40.000. Svátost nemocných 189
(Sl 82, Ně 30, Ho 26, He 23, nemocnice
28), z toho udělené jednotlivě 48, společně 141. Pohřby 48, z toho Sl 32, Ně 7, Ho
5, He 4, z toho na hřbitov 22 a kremací 26.

Zaopatřeno před smrtí svátostí nemocných bylo 16 ze 48. Výstup z církve 3.
Vyučování náboženství 89 (Sl 55, Ně 10,
Ho 14, He 5, z jiných obcí 5). Školní žáky
učí 2 sestry, 1 katechetka a farář v 11 skupinách (8 na faře, 2 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho).
Společenství – 4 skupiny mládeže (38), 12
skupin dospělých (100). Seminaristé – 1
z He. Duchovní ve farnosti – kněží 2,
řeholnic v klášteře 11. Přehled sbírek ve
farnosti bude v dalším čísle Urbánku.
Zpracoval P. Milan Vavro, farář

Pouť po stopách svatých Sedmipočetníků
V závěru jubilejního roku, k výročí 1150 let
od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na
Moravu, jsme se 30. září 2013 vydali spolu
se slavkovským děkanstvím na devítidenní
cestu na Balkán, kam se uchýlili po roce
886 žáci našich věrozvěstů.
Čekal nás dlouhý přejezd přes Maďarsko
a Srbsko do Makedonie do malebného
městečka Ochrid na břehu Ochridského
jezera. Staré město je plné starobylých sakrálních staveb v byzantském slohu, který je
pro oblast východní Evropy typický.
Náboženství v Makedonii je převážně pravoslavné a kostely jsou bohatě zdobeny
zlacenou řezbou, ikonami a těžkými zlatými
lustry. Nejvýraznějším prvkem je tzv. ikonostas, stěna pokrytá ikonami. V deštivém
dopoledni jsme navštívili monumentální
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středověkou katedrálu sv. Sofie s nádherně
zachovalými freskami, mezi nimi vyobrazení sv. Cyrila a Metoděje z 11. století.
Podél Ochridského jezera jsme se přesunuli k jeho jižnímu okraji do kláštera sv.
Nauma, obklopeného krásnou přírodou. Sv.
Naum byl jedním z Metodějových žáků.
Prohlédli jsme si spoře osvětlený kostel
s bohatě zdobeným ikonostasem a výmalbou ikon na stěnách chrámu. V boční kapli
se nalézá původní hrob svatého Nauma,
který zemřel v roce 910. Sv. Naum je vzýván
jako mocný přímluvce za uzdravení. K místní zvláštnosti patří, že pokud k náhrobní
desce přiložíte své ucho, můžete ještě stále slyšet „tlukot srdce sv. Nauma“. U kláštera se nachází prameniště zcela čisté
(Pokračování na straně 6)
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JUBILEUM SV. CYRILA A METODĚJE
(dokončení ze strany 5)

vody, vzhledem se podobá jezírku mezi
stromy a je možné vykonat plavbu s výkladem. Ve třímetrové hloubce je vidět vyvěrající voda, bublající z křídového podloží.
Prameny jsou velmi silné, do Ochridského
jezera, jehož obvod je kolem 100 km, se
vlévá jako menší dravá řeka.
Další pamětihodností města Ochrid je kromě antického amfiteátru z helénistického
období a mnoha pravoslavných kostelů
akropole na kopci Plaošnik s výhledem na
jezero. Mezi vykopávkami zde stojí na původním základě replika byzantského kostela, který založil další význačný žák, svatý Kliment Ochridský. Sem byly také v roce 2002
přeneseny jeho ostatky. Sv. Kliment sem přišel z Moravy, založil školu slovanského písemnictví, kde vychoval na 3000 žáků a stal se
biskupem. Zemřel 27. července roku 916.
Jeho velikost můžeme vidět ze zajímavého pohledu zkušenosti téměř 60 let služby
v cyrilometodějské misii, z toho 10 let po
boku sv. Cyrila, 25 let se svatým Metodějem
a 32 let samostatné služby na Ochridu.
Z Makedonie jsme se vydali na jeden den
do Albánie, kde se ve městě Berat nachází
hrob dalších Metodějových žáků, svatých
Gorazda a Angelára. Během šestihodinové
cesty po špatných silnicích jsme mohli sledovat množství bunkrů lemujících okolní
stráně, dopolední trhy v rozvíjejících se
městech, nesoucí ještě silně stopu komunistického režimu, hornatou krajinu i malá
políčka. Naším cílem bylo v Unesco chráněné město Berat, zvané „Město tísíce
a jednoho okna“. Jeho jméno je odvozeno
z Belgrad, což znamená „bílé město“. Po
ulici dlážděné bílými ohlazenými kameny
jsme vystoupali až vrchol do akropole
obehnané hradbami. Ujal se nás průvodce,
vyprávěl nám o historii starobylého městečka, provedl nás křivolakými kamennými
uličkami, zavedl nás do kostelíků s freskami
a naši dnešní pouť jsme zakončili v katedrále Panny Marie s nádherným ikonostasem, která ukrývá ostatky sv. Angelára
a Gorazda. U nich jsme se na chvíli zastavili k modlitbě vděčnosti a chvály za tak vel-
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ké muže, které Bůh poslal na Moravu a po
vyhnání zde vykonali ještě velké dílo.
Po přesunu do Leptokárie jsme v Řecku
navštívili skalní kláštery Meteory. Na vrcholech pískovcových skal jsou vystavěny
kamenné kláštery východní ortodoxní církve, počínaje 11. stoletím. Navštívili jsme tři
z nich: Klášter Proměnění Páně, sv. Štěpána a sv. Barbory.
Soluň nám připomenula dětsví a mládí sv.
Cyrila a Metoděje. Navštívili jsme patrovými
obytnými domy obklopený chrám Hagia
Sofia (Boží moudrosti), jeden z nejstarších
v Soluni, kam chodil na bohoslužby svatý
Cyril. Už v 8. století byl přestavěn do současné podoby. Další bazilika, ve které mohli být Cyril s Metodějem pokřtěni (původními jmény Konstantin a Michal), je chrám sv.
Dimitrije ze 6. století. V chrámu je umístěna
překrásná stříbrná truhla s ostatky sv.
Dimitrije, kterému bratři zasvětili misii na
Moravu. Místo, odkud se na cestu k nám
vydali, připomíná na pobřeží moderní
chrám, zasvěcený Cyrilu a Metoději.
Poslední den jsme putovali do Filip, nyní
rozlehlého archeologického naleziště
s amfiteátrem a bazilikami. Snad nejvíce
nás zajímalo vězení svatého Pavla. Jen pár
minut dál se na zeleném palouku nachází
křestní kaple sv. Lydie. V potoce, který teče
okolo kaple, byla pokřtěná první evropanka,
sv. Lydie. Tady jsme si během mše svaté
i my připomněli vodou z potoka náš křest.
Den ještě nekončil a tak jsme se zajeli
podívat ještě do Kavaly k přístavu, kde se
vylodil sv. apoštol Pavel. Ze zátoky jsme
prošli pod akvaduktem ke kostelíku, před
nímž je novodobá mozaika znázorňující
Pavlovo přistání v Řecku.
Na pouti jsme navštívili hroby svatých
mužů, kteří působili celých 22 let
s Metodějem u nás, na Moravě a další tři
desítky let působili mezi Slovany zde na
Balkáně. Uvědomili jsme si, že jsou to také
naši svatí, na které jsme zapomněli a kterým jsme mnoho dlužni. Jejich život nám
dává zkušenost, že co nemohli uskutečnit
na Moravě, vykonali na jiném místě.
P. Milan Vavro
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ŽIVOT KNĚZE

Salezián P. Josef Daněk
Dne 10. prosince zemřel P. Josef Daněk, SDB. Sloužil v letech 1981–1990 v Kobeřicích
a v Nížkovicích a vypomáhal ve Slavkově a v Heršpicích. Pohřben byl v Brně.
P. Josef Daněk se narodil 6. května roku
1951 v Žabovřeskách, nedaleko komunity,
vekteré prožil poslední roky. Rodiče měli jen
jeho. Ve svých vzpomínkách píše: „Každý
zřejmě rád vzpomíná na své dětství a mládí
a na ty, se kterými prožil toto období svého
života. I já s vděčností vzpomínám na
Jiříkovice i celou Šlapanickou farnost, kde
jsem poznal mnoho dobrých lidí, kamarádů,
spolužáků. Zde jsem se také setkal s prožívanou vírou, která se mně stala oporou
v mém životě“.
Vystudoval střední zemědělskou školu
v Bučovicích. Brzy nato následoval vstup do
semináře v Litoměřicích, přerušený vojenskou službou. Osobně uvádí: „Ještě v době
své základní vojenské služby, kterou jsem
absolvoval v západních Čechách v Sokolově, jsem se seznámil při návštěvě kostela
s jednou rodinou. Ta mě pozvala na návštěvu, při níž jsem se také seznámil blíže s životem Dona Boska a salesiány. Po návratu do
semináře jsem během studia prošel i tajným
noviciátem a složil jsem své první sliby před
tehdejším provinciálem P. Františkem Míšou.
Protože jsem tehdy nemohl jako salesián
působit veřejně, byl jsem poslán jako kaplan
do diecézní farnosti v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Zde jsem působil půldruhého
roku a na podzim v roce 1978 jsem se stěhoval až do Dačic, které leží již
v Jihočeském kraji, ale spadají do brněnské
diecéze. Tehdy nás kněze velmi bedlivě sledovali tajemníci pro věci církevní – soudruzi,
kteří sídlili na krajských a okresních národních výborech a kteří dávali souhlas k vykonávání „duchovenské činnosti“ na patřičném místě. Pokud kněz neplnil jejich
předpisy, měli moc ho zbavit tzv. „státního
souhlasu“. Neuvědomil jsem si, že soudruh
tajemník v okrese, kde jsem působil, mě sleduje. Po jednom kázání v Dačicích mně bylo
sděleno, že jsem byl zbaven všech „požitků
mého působení“ – což tenkrát bylo asi
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650 Kčs měsíčně a byl jsem zbaven státního
souhlasu v Dačicích. Tehdy mi hodně pomohl kapitulní vikář Ludvík Horký, díky němuž
jsem dostal jiné místo v Novém Městě na
Moravě.
Zde jsem působil také pouze půldruhého
roku, v létě 1981 jsem byl poslán do Kobeřic
u Slavkova – už na samostatné místo. V této
době se ke mně na faru přistěhovali také
rodiče. Tatínek ještě i z Kobeřic jezdil do práce v Nesovicích na Vyškovsku. K této farnosti mi přidali ještě Nížkovice, a protože ve
Slavkově v této době působil již starý pan
farář, vypomáhal jsem ještě i v této farnosti.
V Kobeřicích jsme s místními farníky opravili
kostel i budovu fary a zde mně moc pomáhali i lidé z Jiříkovic. Co však pokládám za
důležitější, bylo to, že se nám společně
s dalším knězem podařilo dát dohromady ve
Slavkově skupinu mládeže a společenství
mladých rodin. V Kobeřicích a okolních farnostech jsem byl 9 let, a když skončila totalita, byl jsem přeložen do Kunštátu na
Moravě. Zde jsem se svými rodiči prožil pouze jeden rok, ale setkal jsem se zde s nadšenými lidmi, jak mladými tak i staršími. Tento
rok vyvrcholil poutí mládeže do Čenstochové v Polsku. Zde se sešlo kolem milionu mladých lidí z celého světa se svatým Otcem
Janem Pavlem II. Bylo to v srpnu v roce
1991. V tomto roce jsem byl náhle přeložen
do Újezda u Brna, protože zde zemřel pan
farář a farnost byla víc jak půl roku bez kněze. Zde jsem již mohl působit jako salesián
a proto jsme začali pro mládež opravovat
hospodářskou budovu na faře, aby se zde
mohli mladí i starší lidé setkávat. Společně
s farníky a dobrými lidmi, se podařilo vybudovat „oratoř“ – klubovny pro mladé a hřiště.
Zde mně také v srpnu 1996 zemřela maminka. Po devítiletém působení v Újezdě mě
v roce 2000 pan provinciál po dohodě s otcem
biskupem přeložil do Brna-Žabovřesk“.
(Pokračování na straně 8)
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VARHANÍCI
(dokončení ze strany 7)

V této komunitě prožil Josef 13 let. Nejdříve
zastával funkci farního vikáře a po dvou letech se stal farářem. Byl delegátem pro salesiánské spolupracovníky ve společenstvích
Újezd u Brna a Letovice. Rovněž byl duchovním asistentem jedné brněnské skupiny
Volontárií Dona Boska. Velmi rád se věnoval
pastoraci mladých rodin. Jeho koníčkem
zvláště v Žabovřeskách byla „zahrádka“. Ta

byla jeho chloubou i radostí. Díky své srdečnosti a díky tomu, že v komunitě patřil mezi
starší členy, byl jejím stmelovacím prvkem.
Zemřel v plné síle po krátké nemoci ve věku
62 let.
Na závěr svých vzpomínek uvádí: „Děkuji
proto Pánu za všechny, se kterými jsem se
mohl setkat a přeji všem dobré zdraví, Boží
požehnání a ochranu Panny Marie“.
Saleziáni z Brna

Z historie výchovy varhaníků (1. část)
Edukace chrámových varhaníků na území
naší vlasti má dlouholetou tradici. Nemalou
měrou se na ní podílely nejen církevní školy
klášterní, kapitulní a farní, ale i kantoři-varhaníci, kteří učili některé elévy hře na královský nástroj a vychovávali si své nástupce na
kůr (viz dnes už všeobecně známý rožmitálský kantor Jakub Jan Ryba – mimo osmdesáti osmi dalších). Prvním školsky organizovaným učilištěm nejen pro varhanní hru, ale
především pro pěstování všech hudebně
teoretických nauk však byla varhanická škola (1830–1890) v Praze, vedená Spolkem pro
pěstování církevní hudby v Čechách. Její
přínos byl značný – vychovala většinu skladatelů několika generací. Absolvoval na ní
nejen Antonín Dvořák, Josef Bohuslav
Foerster, Karel Bendl, Eduard Nápravník…,
ale i Leoš Janáček, který se rozhodl založit
podobnou školu v Brně. Věděl však, že je
potřeba korporace, která by takový počin
zaštítila. Podnítil proto vznik Jednoty pro
zvelebení církevní hudby na Moravě, jejíž
výbor tvořili Janáčkovi příznivci a přátelé. Se
zřízením varhanické školy (1881–1919)
v Brně byl položen pevný základ, na kterém
stavěly generace skladatelské a hudebnické, jež pozvedly hudební úroveň celé
Moravy. Jablkem ze stromu Janáčkova varhanická škola byl i František Franc, který
obdobně jako jeho předchůdce Josef Šerý
získal koncesi na provoz soukromé hudební
školy ve Slavkově u Brna. Šerý zde zastával
post ředitele kůru, jsa k tomu vzdělán coby
absolvent tříletého varhanického kurzu ve
Vídni, byl spoluzakladatelem a sbormistrem
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Farní cyrilské jednoty, pro níž psal skladby.
V jeho šlépějích šel i František Franc, který
byl navíc dirigentem Orchestrálního sdružení. Na Francovu hudební školu kontinuálně
navazuje dnešní ZUŠ, jež nese jeho jméno.
K Janáčkovým žákům z blízkého okolí patří
Stanislav Svoboda z Vážan nad Litavou
(pozdější varhaník v Hodoníně), Jan Pišše
z Křenovic, Josef Martínek z Prace, Josef
Hrabovský z Hodějic, František Kolařík
z Opatovic, Ludvík Šašina z Bučovic, Vojtěch
Kučera z Chvalkovic, Jan Bašta z Nových
Hvězdlic, Robert Burian z Drnovic či František
Maršál z Vážan nad Litavou, který absolvoval
též varhanní oddělení brněnské konzervatoře.
Z nich vynikl František Kolařík, který proslul
svými kompozicemi i vysokou úrovní hudby
na kůru v Místku a Josef Martínek – pozdější
docent církevního zpěvu v brněnském alumnátu, jenž působil na kůrech v Praci, Blažovicích a u sv. Michala v Brně, kde založil Farní
Cyrilskou jednotu. Martínek je uveden v seznamu významných osobností města Brna.
Výuka varhanní hry se také realizovala na
Českoslovanské akademii hudby a zpěvu
v Praze, Hudební a varhanické škole Matice
školské v Ostravě-Mariánských Horách,
České hudební varhanické škole Matice
Školské v Českých Budějovicích, četných
učitelských ústavech, soukromé varhanické
škole Jana Vincence Micko v Praze, hudebním kursu pro řádové sestry a dvouletých
varhanických kursech Obecné jednoty cyrilské v letech 1920–1932.
(pokračování příště)
Karol Frydrych
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ÚVAHA

Nemáme čas?
„Nemám čas!“ To je něco, co mnozí často vyslovujeme nebo naopak slýcháme od
druhých. Je to taková formulka, která
někdy zastírá, že vlastně nemám chuť nebo
že si neumím svoje záležitosti dost dobře
zorganizovat, někdy je to skryté volání
o pomoc, jindy zase prázdná fráze, která
se vysloví, aby řeč nestála. Reakce na ní
bývají různé: smutek, zklamání, pokrčení
rameny či mávnutí rukou nebo okamžité
ujišťování, že JÁ na tom s časem nejsem
rozhodně o nic lépe. Všechno se to svádí
na uspěchanou dobu, na množství práce,
na zvýšené nároky vlastní i cizí. Někdy to
„nemám čas“ ale zazní ještě v jiném smyslu, který je snad ještě víc na pováženou než
fakt, že máme málo času na své blízké, na
klidný rozhovor, na přebírání fotografií
z dovolené, na dobrou knihu. Čas od času
lze také zaslechnout „na starosti nemám
čas“ nebo „Na smutnění nemám čas“
a ještě hůř „na to, abych si to nějak užil/a
vůbec nebyl čas“. A to může být docela
zlé. Ne že by někdy nebylo dobré zaměstnat mysl, aby se neustále nevracela k jediné starosti či smutku, k jedinému fascinujícímu či milovanému objektu. Ale vytěsnit
jej zcela, zapřít ho a vyhnat uměle z hlavy,
to není zrovna doporučeníhodné. Vždyť jak
praví biblická kniha Kazatel, je čas plakat
i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat,
je čas kameny rozhazovat i čas kameny
sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat,
je čas hledat i čas ztrácet, čas roztrhávat
i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit.
Svůj čas tady na světě bychom neměli
jen krájet, odměřovat na uplynulé hodiny,
dny, roky, neměli bychom ho dělit jen na
úkoly splněné a úkoly nadcházející. Měli
bychom čas i prožívat se vším všudy:

s jeho radostmi, starostmi, bolestmi i potěšeními. Jinak se nám všechny barvy života
spatlají do jedné zrychlené šedo-hnědé.
Nemám čas! Jenže ona to nemusí být jen
floskule, jen planá výmluva, či rádoby vtipný komentář. Vždyť my vskutku nemáme
čas v rukou, nevládneme mu. Naštěstí ani
čas nemá nás, nepanuje on nám, jak by se
mohlo zdát. „Bůh můj jsi ty, v rukou tvých
jsou časové moji“, vyznává žalmista. Tato
věta z Žalmu 31 svědčí o víře, že můj čas,
náš čas je v rukou Božích. Čas se klidně
může valit vpřed v tikajících vteřinách,
minutách, hodinách. Ale to je jen chronos,
jen čas měřitelný, podle kterého rodiče
budí děti do školy, maminka vyndává
buchty z trouby, počítáme časovou mzdu,
nebo kdy bereme důchod.
Čas našeho žití, náš čas se neřídí nějakou náhodou nebo bezcitnou vnitřní nutností, ale Boží vůlí. Čas dostáváme jako
dar, jako drahocenný Boží dar. To, že
dostáváme stále nové příděly času, které
se zatím nevyčerpaly, to že pořád máme
k dispozici nový čas, to je nesamozřejmá
nádhera. To dostáváme od Boha vždy
novou a novou várku času, nového dne,
který je nám dopřáno zažít pod Božím
dohledem, pod Boží ochranou. Ve škole,
v práci, v nezaměstnanosti, v důchodu, ve
chvílích volna, o prázdninách, o svátcích,
o dovolené. Chvíle radostné i chvíle těžké.
Světlé chvilky i ty tmavé, dokonce i ty nejtmavší, lidsky beznadějné. Ty všechny jsou
nějak svěřeny Bohu, nejsou vystrčeny
z dosahu jeho působnosti. Bohu nic
z našeho života neproklouzne mezi prsty.
I když my nemáme čas, Bůh má čas. Má
čas na nás, má náš čas v rukou.
JUDr. Miroslav Honek

Biřmování 29. 9. 2013

Urbánek 1/2014

9

ZE ŽIVOTA FARNOSTI

P. Milan Vavro oslavil své životní jubileum
V polovině července se náš milý otec
Milan Vavro dožil 50. narozenin a v neděli
28. července je oslavil se svými farníky
a dalšími přáteli. Sešli jsme se ve 14.30
hodin v našem chrámu a po půlhodinové
adoraci se přesunuli do zahrady k sestřičkám, kde bylo připraveno posezení
a pohoštění.
Mládež ze spolča S.R.O. zahájila gratulační maraton originálním zpívaným blahopřáním, poté otec stiskl pravici několika
stovkám gratulantů. V nejteplejším odpoledni letošního léta to byla dobrá rozcvička
na celou řadu překvapení, která ho čekala.
Takže žádný odpočinek po návratu z desetidenního tábora s dětmi, ale zábavné úkoly, které připravily kreativní ženy z našich
řad. Poznat si své zahalené ministranty,
mezi něž se „připletly“ i dvě dívky; vystavět
kostel z Lega, spočítat finanční sbírku
rychleji a přesněji než paní Jana; dokropit

„svěcenou vodou“ dál, než kolegové faráři
– to byly úkoly, které vyvolaly pot na čele
otce Vavra a salvy smíchu a obdiv v řadách
přihlížejících. Dále následovalo pečlivě
secvičené vystoupení mužů pod vedením
Miloše Jindřicha, které nás tentokrát ohromilo doslova profesionálním výkonem
akvabelů. Vřelou a přátelskou atmosféru
dolaďovala cimbálová muzika, stovky kornoutů zmrzlin, rozdávaných sestřičkami,
zase dodávaly potřebné osvěžení.
Odpoledne se pomalu nachýlilo k času
večerní bohoslužby a naše „rodinná“ oslava ke svému konci. O její úspěšnosti vypovídaly úsměvy na tvářích a pochvalná slova.
Otec Milan je hybným motorem našeho
společenství, my mu za to děkujeme
a vyprošujeme k jeho životnímu poslání sílu
a odvahu.
Za všechny spokojené účastníky
Blanka Zbořilová

Národní pouť do Svaté země
Pouť do Svaté země není turistickým
výletem, ale putováním po stopách
Ježíšových.
Bývá nazývána také jako páté evangelium, či osmá svátost, a proto není divu, že
se čeští a moravští biskupové vydali na
Národní pouť s tisícovkou věřících právě
sem. Tato Česká pouť se uskutečnila
v Roce víry a v roce cyrilometodějského
jubilea. Poslední Národní pouť se konala
společně s chorvatskými poutníky v roce
1937, kdy byl v naší Cyrilometodějské
smírné kapli na Olivové hoře vysvěcen
oltář svatého Mikuláše.
Ve dnech 8.–10. listopadu 2013 se po
dlouhých 76 letech opět uskutečnila
Národní pouť ČR do Svaté země a navázala tak na tradici první republiky. Jsme tři
poutnice z farnosti Otnice (za děkanství
slavkovské). Vstupujeme na půdu země,
kde kráčel náš Pán Ježíš Kristus. Celá
pouť byla velmi požehnaná. Putovali jsme
za krásného počasí kolem 25 stupňů,
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nedošlo k žádné nehodě či úrazu, navštívili jsme mnoho posvátných míst, společnost nám dělali příjemní lidé, náš průvodce
byl velmi odborně zdatný a navíc s velkým
smyslem pro humor, takže jsme se i hodně
nasmáli. Ochutnali jsme dobré jídlo připravené arabskými křesťany i židy. Koupali
jsme se také v Mrtvém moři a navštívili
pouštní vojenskou pevnost Masada. Svezli
jsme se lodí po Genezaretském jezeře
a jedli „rybu sv. Petra“.
Slavili jsme tři národní bohoslužby společně s našimi biskupy, kardinálem a dalšími poutníky z České republiky a také spojeni prostřednictvím televize Noe a rádia
Proglas i s našimi blízkými v naší vlasti.
Děkovali jsme na těchto svatých místech
Bohu za dar víry, za náboženskou svobodu v naší zemi a vyprošovali Boží požehnání pro Českou zemi a český národ.
Šťastní ti, kdo přijmou Ježíšův program –
Kristův pokoj, ať je s námi se všemi!
Marie – Naďa Matoušková z Otnic
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Ministrantský pobyt na chatě Jelenice
Vše začalo v pátek 25. října, kdy jsme
měli v 16 h. sraz před farou. Po příchodu
všech nahlášených vedoucí naložili zavazadla a auta vyjela směr Pozořice. Když
všichni dorazili na předem určenou křižovatku, od které vedla cesta přímo k chatě,
vyšli jsme. Po asi 2 kilometrech jsme došli
k chatě Jelenici. Po rychlé obhlídce okolí
se všichni začali vybalovat. Pak byl nástup
a všichni s údivem zjistili, že jsou na
Aljašce se zkušenými lovci Jassiem (Jirka
Matyáš), Casseyem (Tomáš Zbořil)
a Bobem (Tomáš Fries). Nepřátelé zajali
našeho kamaráda Jimmyho a zanechali
nám vzkaz: „Jestli budete dál hledat zlato,
tak vás všechny zabijeme.“ Tohoto vzkazu
jsme se ovšem nezalekli, rozdělili jsme se

do skupin a pokračovali ve výcviku.
Vedoucí nám přichystali mnoho zajímavých etapových her. Nakonec všechny
skupinky vedené Čahounem, Dollym
a Ferem, některé s menšími potížemi,
dorazili k hrobu našeho kamaráda
Jimmyho. Tam jsme našli dopis, ve kterém
nás Jimmy uklidnil, že je naživu a utekl jim
i se zlatem. Nakonec všichni našli zbytek
pokladu, první došla skupinka vedená
Ferem, na druhém místě skupinka Čahouna a na skvělém posledním místě skupinka Dollyho. Děkujeme všem co pro nás připravili tento nádherný pobyt, všem
vedoucím, panu faráři a hlavně kuchařkám, které nám uvařili vynikající obědy.
Dolly a Čahoun

Misijní jarmark – poděkování
Ráda bych poděkovala všem, kteří
napekli výborné buchty, věnovali dárkové
předměty nebo se jiným způsobem podíleli na dobrém průběhu Misijního jarmarku
v neděli 20. října 2013 a také samozřejmě
všem štědrým dárcům. Celkem se vydělalo 9993 Kč (po odečtení nákladů na materiál pro výrobu prodaných rukodělných
výrobků, které dělaly celkem 1400 Kč). Za
prodej pečiva se utržilo 2463 Kč a za misijní a ostatní dárkové předměty 7530 Kč.

Částku posíláme na Papežské misijní
dílo. Věříme, že na misijní úmysl budete dál
pamatovat ve svých modlitbách. Možná se
to nezdá, ale i když občas naříkáme, že je
všechno drahé a máme málo peněz, patříme ve světě mezi bohaté. Kolik lidí na světě nemá třeba možnost napít se čisté,
nezávadné vody. Na misijní dílo můžete
přispívat celoročně, samozřejmě nejen
finančně.
Lenka Klinkovská

Farní tábor, Rakovecké údolí – červenec 2013
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Hudci z Kyjova uchvátili Slavkov
Vánoční koncert Hudců z Kyjova, který
rozezvučel v sobotu 28. prosince slavkovský farní chrám Vzkříšení Páně, jsem
očekával s určitým napětím. Přece jen
nejde o hudbu, která by strhávala davy
a v dnešním konzumem přesyceném světě je spousta jiných lákadel. Obzvláště ve
dnech vánočních. I to byl důvod, proč
jsme tento koncert ve Slavkově opakovali až ve dvouletém cyklu, aby nezevšedněl.
Půl hodiny před začátkem se však již
před kostelem shromáždily davy lidí
a muzikanti museli předčasně ukončit
zkoušku s farní scholou. Kostel se velmi
rychle zaplnil do posledního místa, včetně přistavených židlí. Nakonec jsme
napočítali 350 posluchačů. To byla
návštěva, která nás skutečně příjemně
zaskočila a potěšila.
Krásná hudba, vícehlasé zpěvy a nádherné koledy strhly posluchače od prvních tónů a velmi rychle se mnozí zlehounka přidali. Koledám se však
tentokrát vyrovnalo i mluvené slovo v kultivovaném projevu Karla Hegnera.
Počínaje evangeliem dle sv. Lukáše, ale
také vtipnou vánoční bajkou, příběhem
o smíření rozhádaného manželství při
stavění betléma či krásnou básní Jana
Skácela.
Absolutní ztišení a doslova mrazení
v zádech pak přinesla baladická „Šla
Maria do kláštera“ v nádherném podání
Bohdany Menšíkové. Velmi emotivně
byla přijata také novinka „Ó vánoce“, která měla v podání Hudců premiéru. Jejím
autorem je totiž pan Jan Marek († 1985)
a při vánoční mši svaté ji dodnes můžeme slyšet z kůru v chrámu sv. Kunhuty
v Nížkovicích, kde dlouhá léta působil
jako varhaník a vedl chrámový sbor.
Koncert postupně gradoval a vrcholil
vystoupením slavkovské farní scholy,
která nejprve ve dvou skladbách předvedla vyspělý projev a následně svým
zpěvem pomohla Hudcům v závěrečných
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chorálech. Hymnickou píseň „Narodil se
Kristus Pán“ od srdce zazpívali všichni
účinkující i návštěvníci. Hudcům z Kyjova
bylo za nádherný koncert poděkováno
dlouhým aplausem a závěrečné „Aby nás
Pán Bůh miloval“ jsme si pak společným
zpěvem vyprosili všichni.
Koncert měl kromě stránky kulturní
také stránku společenskou a v neposlední řadě i charitativní. Zúčastnila se jej
řada významných hostů – za všechny
jmenujme alespoň pana senátora Ivo
Bárka s chotí, řada návštěvníků přijela
skutečně zdaleka. Organizátorům se
podařilo zajistit sponzora, který však
odmítá publicitu. Přesto mu děkujeme
alespoň touto cestou. Díky dobrovolnému vstupnému se totiž koncertu mohli
zúčastnit i ti, kteří by si jinak běžné
komerční vstupné prostě nemohli dovolit.
Také to byl jeden z našich cílů a těší mě,
že byl naplněn.
Přesto se na dobrovolném vstupném
vybralo téměř 14 000 Kč. Po dohodě
organizátorů budou rozděleny následovně: 5000 Kč na postižené Filipíny
cestou filipínského Tovaryšstva Ježíšova,
5000 Kč na mateřskou školku Karolínka
a zbytek na opravu chrámových lavic
v našem chrámu.
Slavkovská společnost EDUCTUS
spol. s.r.o., která s nápadem uspořádat
tento chvályhodný vánoční koncert přišla
již podruhé a zajistila maximum organizačních záležitostí, mimo jiné realizuje
mezinárodní projekt „Integrace cizinců na
trh práce“. A tak mě napadá – vždyť
i Ježíšek byl vlastně od svého třetího dne
migrantem a prchal do ciziny, do Egypta.
Kolik dětí i jejich rodičů v současnosti ve
světě hledá svůj Egypt a prchá před
Herody všeho druhu?
Otevřeme proto svá srdce a hledejme
způsoby, jak tento svět učinit lepším.
Koncert Hudců a jejich hostů k tomu bezesporu přispěl.
Ing. Jan Marek
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Jaké bylo Tříkrálové koledování?
V neděli 5. ledna se před kostelem
a posléze v kostele uskutečnilo Tříkrálové
koledování, jehož program tvořila scénka. Sčítání lidu aneb pozdvižení
v Betlémě a následné zpívání koled
u živého betléma Z obavou sledujeme od
nedělního rána zataženou oblohu, meteorologická předpověď na Meteoskopu.cz
hlásí pro Slavkov drobný déšť.
Říkám, Pane Bože, odpoledne máme
hrát o narození Ježíše, tak přece nás
nenecháš zmoknout? Vždyť ty děti budou
nemocné, a co diváci, budou stát v dešti? Tak s tím počasím, prosím, něco udělej!
Ve tři čtvrtě na čtyři se začínají před
kostelem scházet lidé. Technici dokončují instalaci zvukové techniky. Přichází
dobrovolníci do živého betléma. Jarda C.
vybaluje senzační kostýmy, které přivezl
z vlastního fundusu pro ministranty, kteří
mají převzít úlohu tří králů. Jarda C., je
nejen historický šermíř, ale i taťka dvou
malých rošťáků. Je i sebe převléká za
pastýře. Přichází krása nebeská – andělé
– tedy maminka Jana M. se svými dvěma
malými andílky. Ještě za pochodu se do
betléma zapojují dvounohé ovečky.
V improvizované šatně na faře to vypadá jako ve zvěřinci – řev. To herci „trénují“ hlasivky, asi kdyby náhodou nešly mikrofony. Už na zkouškách jsem jim říkala,
venku musíte „řvát“, aby vás lidi slyšeli.
Vzali to doslovně. Mikrofony šly, až na
jeden mikroport. Ten jak naschvál vyfasovala Adéla, která svoji úlohu hubaté hospodské zvládala na zkouškách na jedničku. Teď Aduš ukázala, že si umí poradit
i bez mikrofonu.
Scénku zahajuje zpěvem farní schola,
která provází muzikou celý program.
Příběh diváky zavádí na začátek letopočtu do města Betléma, které je vzhůru
nohama, neboť římský císař Augustus
nechal v celé říši vyhlásit sčítání lidu. Do
Betléma se ze širokého okolí sjíždí lidé,
kteří sem patří svým původem
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a Betlémané mají starosti, co s nimi.
Zatímco jedni se radují, že se pohrnou
kšefty, jiní posílají své děti s ovcemi do
hor, protože, kde je moc lidí, tam se krade. Do chaosu přichází nenápadný muž
se svou ženou, která je v požehnaném
stavu a každou chvíli bude rodit. Hledají
nocleh, ale všude je plno, nikde není volné místo. Nakonec se slituje selka
Rebeka a pošle je do uvolněné stáje,
neboť ovce vyhnali synové na pastvu do
hor.
Přichází tichá noc a v té noci se ve
chlévě rodí Spasitel světa, a v Betlémě
o tom nikdo neví. Další den přihlásí tesař
Josef sčítacímu komisaři svou ženu Marii
a právě narozeného syna. Jen on ví, že
syn který se narodil z jeho panenské
manželky je Syn Boží.
Z hor se vrací synové sedláka se zprávou, že měli vidění andělů, kteří jim oznámili, že se v Betlémě ve chlévě narodil
Bohem slíbený Spasitel, kterého izraelský
národ očekává dlouhá staletí. Teprve
nyní dojde selce, koho mají ubytovaného jejich chlévě.
Scénka zdánlivě končí, herci zvou diváky do chléva k dítěti a odchází v průvodu
do kostela, kde vytváří spolu s dalšími
postavami živý betlém. Příběh z minulosti přerůstá v současnost. Diváky čeká
překvapení. Před oltářem mezi betlémskými postavami stojí prázdné jesle.
Teprve po několika koledách přichází
farář Milan Vavro a vysvětluje proč jsou
jesle prázdné, neleží v nich panenka ani
živé dítě. Protože jaký smysl má dávat do
jeslí panenku, když je zde přítomný živý
Ježíš!
Otec Milan přináší Eucharistii –
Nejsvětější Svátost. Křesťané ví, že právě
v ní je tajemným způsobem přítomen živý
Ježíš. Všichni, přítomní obdrží v tu chvíli
zvláštní požehnání od samotného Ježíše.
Venku se zatím snesl soumrak a začalo
drobně mrholit.
Ludmila Nosková
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Tříkrálová sbírka 2014
Ve Slavkově u Brna proběhl pod záštitou
Charity Česká republika další ročník Tříkrálové
sbírky se 105 koledníky, kteří vybrali rekordních 113 626 Kč. Skupinky koledníků navštívily v sobotu 11. ledna 2014 všechny domácnosti ve Slavkově. Vybíraly peníze do pečlivě
zapečetěných pokladniček. Celkem se vybralo 113 626 Kč.
Těm, kteří si to přáli, napsali tříkráloví
koledníci nade dveře posvěcenou křídou
nápis K+M+B 2014. Tato písmena nejsou jen
iniciály jmen tří králů Kašpar, Melichar
a Baltazar, kteří vás v roli koledníků navštívili. Jsou to také počáteční písmena latinských
slov Christus mansionem benedicat, což
v překladu znamená „Kristus ať požehná
tomuto domu“. Tím vám koledníci popřáli
šťastný a požehnaný nový rok 2014.

Prostředky získané z Tříkrálové sbírky
budou použity pro přímou pomoc potřebným
a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálnězdravotních služeb v našem regionu. Část
prostředků poputuje na humanitární pomoc
do zahraničí. Velké poděkování patří všem
koledníkům. Jejich počet přesáhl minulé roky:
27 vedoucích a k nim 78 králů – tedy celkem
chodilo 105 lidí. Podpůrný tým tvořily Magdalena Melicharová, paní Karasová a paní
Teclová, fotografovala Ludmila Kábrtová.
Děkujeme také všem, kteří do Tříkrálové
sbírky přispěli. Vaše dary, třeba i malé, určitě
udělají někomu velkou radost. Děkujeme
také za to, že se ke koledníkům chováte laskavě. Zejména děti se účastí na tříkrálovém
koledování učí pomáhat druhým.
Jitka Hrabovská a Iva Kuchyňková

Z pastorační rady farnosti
Dne 18. listopadu 2013 projednávala pastorační rada přípravu farního tábora, nákup
a opravu vybavení společně s pozořickými
skauty, reflexi pouti děkanství a svatodušní
vigilie spojené se setkáním členů charismatické obnovy.
Bude nahrazen číselník na písně v kostele
ve Slavkově, aby bylo možné oznámit talé
sloku písně. Mládež bude doprovázet
měsíčně páteční mši rytmickými písněmi, po
novém roce začnou katecheze pro dospělé.
Na setkání rodin na jaře nebo na podzim
pozvat přednášejícího na téma k výchově
dětí. Možnost uspořádání pouti do Říma na
svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. Další
organizační úkoly byly spojené s roráty,
nadílkou a tříkrálovou sbírkou. O. Milan připraví návrh programu farnosti na rok 2014.
Dne 13. ledna 2014 byly projednány otázky kolem „farní kavárny“. Střídá se 7 obsluhujících skupinek, pokaždé přijde 50 lidí,
většinou ti samí (schola, mládež, ministranti),
ale každou neděli přijde jiná rodina. Babičky
prý nechodí, že neslyší v hluku. Vydá se cca
70 nápojů, pečivo a buchty dodávají pořadatelé zdarma. Zhodnocení za rok? Jak
pokračovat? Kavárna zabezpečí doplňování
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čajů, kávy, cukru, které používá i mládež.
Pro schóličku nakoupit jednoduché nástroje,
„hrkačky“, tamburínu a zajistit, aby se
o nástroje někdo staral. Třeba také ustanovit
hospodáře pro mycí prostředky, mýdla,
papírové ručníky atd. v pastoračním centru.
Plánuje se uspořádání benefičního koncertu dětí k financování draka pro školku
KMŠ. Příprava akcí pro děti: Den na faře
o pololetí a Farní tábor od 18. do 28. července. Možnost pokračování v táboře pro
rodiny s dětmi, některá mládež může dělat
vedoucí na Vysočině ve stejném termínu.
Zjistit termín ministrantského tábora. V rámci roku rodiny je návrh uspořádat Tábor rodin
(v budově). Farář navrhuje zkušebně mít
letošní hodovou mši sv. v sobotu dopoledne
na pódiu na zámku (důvod – hody jsou
v sobotu, mše může být součástí a zároveň
možnost mít mši jednou za rok mimo kostel.
Příprava akcí: Jarní úklid kolem kostela
v dubnu, generální úklid kostela před prvním
sv. přijímáním, Farní den – neděle 15. červen
v zahradě školky. Věcné připomínky
k doprovázení mše varhaníky (síla hraní,
sjednocení nástupu varhan, počty slok na
závěr atd.).
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI

Z ekonomické rady farnosti
ERF na schůzce 13. listopadu 2013 projednala: Průběh příjmů a výdajů rok 2013 skutečné čerpání se významně neliší plánu
příjmů a výdajů schváleného ERF na jaře
roku 2013. Po všech opravách kostelů je
nutné provést revize elektroinstalace.
V létě proběhlo zateplení ½ půdy na straně
k zámku. Úspora elektřiny - kontrola
dimenzování jističů, zhasínání ihned po
mši sv. Z bezpečnostních důvodů přístup
schodištěm do prostoru hodin vyřešit
lomeným dřevěným schodištěm, které
nebude tak příkré. Oprava střech a krovů
na Špitálce provedena, výhledově připravit
ZS na restaurování mříží, štuků, hl. obrazu
a tumby oltáře. Zpracovává se nabídka
pojištění kostelů farnosti a fary (nyní již
pojistka uzavřena). Pokračovat ve vylepšení ozvučení kostela (doplnění reproduktorů

atd.). Potahy sedáků v lavicích – opatřit
vzorky potahů různé tloušťky a zkušebně
použít v lavicích pro ověření, jaký to bude
mít vliv na účinnost stávajícího vytápění –
topných spirál (již v jednání). Zmapovat
přesněji využití PC fary ze strany OS
Farního divadla, které je ochotno přispívat
na energie. Farnost obdržela z dědictví po
pí. Langové částku 628 tis. Kč. Část již
byla použita na spoluúčast na akci střechy
Špitálka (105 tis.) a doplatek prací na
Urbánku (106 tis.) Zbývajících cca 400 tis.
může být použito pouze na investice do
základního majetku farnosti. Výhledově:
Zpracování návrhu vyřešení kněžského
trojhrobu na hřbitově ve Slavkově včetně
pamětní desky s připomínkou kněží, kteří
působili ve Slavkově.
(pozn. zápisy redakčně zkráceny)

Z natáčení filmu Srdce Evropy – září 2013
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NOVÉ KNIHY

Nové knihy ve farní knihovně
Nové knihy ve farní knihovně jsou určené k půjčování. Doba vypůjčení je jeden měsíc
a knihovna je otevřena každou neděli po ranní a večerní bohoslužbě.
Víra je… Pamela Reeveová – každá
stránka knihy nabízí nový svěží výrok o víře
v Pána Ježíše.
Dopřej si čas. Je to tvůj život! – Notker
Wolf – jak vhodně nakládat s časem, i když
je ho málo.
Šeptáno do vrby – Petr Vrbacký – autor
se jednoduchým a výstižným způsobem
zamýšlí nad několika tématy, které mohou
oslovit i nevěřícího člověka.
Život Konstantina Cyrila život Metoda –
Štefan Vragaš – kniha ve slovenském jazyce, zpracovaná podle staroslověnského
textu a jiných překladů.
Drogy klepou na dveře – Stephen
Arterburn – Jim Burns – výklad vychází
z nejnovějších odborných poznatků
a experimentálních studií, nikde však čtenáře svou odborností nezahlcuje. Silnou
stránkou jsou příklady z praxe.
Řešení existuje – Don Schmierer – autor
se věnuje osobní službě a pastoraci více
než 40 let. V knize se zabývá prevencí
homosexuality u dnešní mládeže.
Touha po nebi – Steve Turner – Rock n’
roll a hledání spásy – proč jsou rockové
hvězdy pro náboženství zdánlivě otevřenější než například herci, tanečníci nebo architekti? Kniha je pokusem udělat spojnici
mezi výrokem sv. Augustina ze 4. století
a slovy písně o patnáct století později:
„Každý má hladové srdce“.
Jak vyprávět příběhy – Ruth Allistonová
– dobré podněty a povzbuzení pro ty, kdo
se chtějí zdokonalit ve vyprávění příběhů.
Ženy, které se příliš snaží – Kevin
Leman – tato kniha je pro ženu, která je
unavená z toho, jak se štve, jak se snaží,
aby všechno fungovalo, a která má pocit,
že všechny vztahy závisí jen na ní. Je určena ženám, které touží po větším respektu
v rozličných životních situacích
Co Bůh šeptá maminkám – Hana Pinknerová – krátké čtivé příběhy na téma rodina a manželství, vztah s Bohem a s lidmi.
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Budu asi lítat – Hana Pinknerová
Hořká čokoláda – Hana Pinknerová
Až do krajnosti – Guy Gilbert

Pro nejmenší děti:
Jedna žába, druhá žába – Mercer
a Marianna Mayerovi – kniha s pěknými
ilustracemi, ale bez textu. Příběh je třeba
vyprávět podle obrázků.
Dáreček – Ráchel Bícová, Jaromír
František Palme – čtenáři se dozví, jaké to
je, když do rodiny přibude miminko.
Jakou mám náladu? – Ráchel Bícová,
Miro Pogran – i děti mají různé nálady, které popisuje dětským způsobem tato kniha.
Pohádky pod polštář – Zuzana
Pospíšilová – pro děti od 3 do 8 let.
Autorka v krátkých pohádkách děti vychovává: „Proč je dobré používat kapesník,
proč nemáme škodit druhým a další
pohádky, které přijatelnou formou učí děti.

Pro starší děti:
Odpusť – Jiří Kaňa, Pavla Schrotterová –
příprava ke svátosti smíření.
V Kubánském zajetí – Dave Gustaveson
– pro děti od 9 let. Přáním autora je, aby
děti a mládež zakoušeli výjimečná dobrodružství světové misie.
Tajemství duhové zahrady – Patricia St.
John – jedenáctiletá Elaine není vůbec
nadšená z toho, že musela opustit Londýn
a přestěhovat se na waleský venkov.
V rodině Owenových, u kterých teď bydlí,
se cítí opuštěná a ztracená. Když se ale
jednoho dne vydá podívat, co je na druhém
konci duhy, najde podivuhodnou opuštěnou zahradu. Právě tam začne dobrodružství, které obrátí její život naruby.
Poklady pod sněhem – Patricia St. John
– je možné změnit minulost a odpustit druhým? Mohou se z nepřátel stát blízcí kamarádi? Půvabný příběh čtenáře zavede do
krásné alpské krajiny, nebezpečného průsmyku, ale především dá poznat jak důležité je odpuštění.
Jana Lstibůrková
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VĚDOMOSTNÍ KVÍZ

Tip na četbu
Jennifer Saakeová: Naděje pro Chanu
(Jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází).
Kniha je určená pro všechny páry, které
touží po dítěti, jež nepřichází, truchlí pro
miminko, které se nedožilo porodu, nebo
už příliš dlouho čekají na dítě, které by
mohli osvojit. Autorka pomáhá hledat cestu za pomoci biblického příběhu Chany

(1. kapitola 1. knihy Samuelovy). Upřímně
sdílí vlastní zážitky a zápasy, prakticky se
dotýká možností léčby i adopce, ale především citlivě vede k Bohu veškeré útěchy,
který nás neopouští ani v temných údolích
života. Kniha také nabízí praktické rady
pro všechny, kdo chtějí svým blízkým
opravdu pomoci.

Tříkrálová sbírka 2014

Kostely slavkovské farnosti
1. Počet sloupů v jižním průčelí farního
kostela ve Slavkově je:
a) 6
b) 8
c) 7

5. Počet zavěšených zvonů ve věži farního
kostela ve Slavkově je:
a) 3
b) 4
c) 5

2. Oltář ve farním kostele ve Slavkově
u Brna byl posvěcen v roce
a) 1798
b) 1929
c) 1986

6. Kostel sv. Matouše v Heršpicích byl
posvěcen na přelomu 20. a 21. stolení.
Bylo to v roce:
a) 1999
b) 2000
c) 2001

4. Ze dvou kostelů v Němčanech je starší:
a) kostel sv. Antonína
b) kostel Panny Marie Bolestné – Lutršték
c) oba byly vybudovány téměř současně
– v rozpětí cca 10 let
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7. Patron kostela v Hodějicích – sv.
Bartoloměj je mimo jiné patronem:
a) kominíků
b) lakýrníků
c) knihařů
Připravil Ing. Pavel Galata
Správné odpovědi:
1a), 2c), 3c), 4a), 5a), 6b), 7c)

3. Na reliéfu trojúhelníkovém štítu v jižním
průčelí je zobrazeno:
a) zjevení Boha Mojžíšovi v hořícím keři
b) přechod Rudým mořem při vyjití izraelského lidu z Egypta
c) rozeslání apoštolů
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POZVÁNÍ

„Vezmi a čti celou Bibli“
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si
chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím
na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete
se ještě připojit k ostatním čtenářům Bible
v naší diecézi.
Přáním autora a cílem tohoto plánu je,
aby se Boží slovo stalo opravdu naším
každodenním pokrmem. Prakticky si
můžete vybrat z několika možností jak
číst: 1. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný

biblický úryvek pro příslušný den nebo
zde najdete ke stažení rozpis četby celé
Bible během dvou let ve dvou variantách:
a) rozpis četby na každý den, b) souhrn
četby na příslušný měsíc. Denně vám
můžeme e-mailem zasílat odkaz na text
k přečtení.
Ať už to bude jakkoli, určitě si mohu
z četby Bible odnést moudrost a sílu pro
každý den.
Ze stránek biskupství

Cyklus tří víkendů duchovní obnovy
pro manželské páry
„Láska a pravda“
Kde: Újezd u Brna a Žatčany
Kdy: 8. a 9. února, 8. a 9. března a 5. a 6.
dubna 2014
Bůh je s námi i v manželství, to je ta dobrá zpráva, kterou přináší tyto tři víkendy
pro manžele. Chceme si to připomínat
a také prožívat.

Témata jednotlivých setkání:
1. Bůh nás miluje jako manžele, svátost
manželství.
2. Komunikace mezi manžely – slovní,
tělesná a duchovní.
3. Výchova dětí a život rodiny.
Kontaktní adresa: manželé Mezuláníkovi,
e-mail : mariemezu@seznam.cz

Pouť do Říma na svatořečení
27. dubna bude v Římě papež František
za přítomnosti papeže Benedikta svatořečit bl. papeže Jana Pavla II. a bl. Jana
XXIII. Cestovní kanceláře připravují několik
variant programu.
Pokud někdo uvažujete o pouti, je třeba

se z důvodů rezervací míst v Římě hlásit
co nejdříve, o. Milan podá další informace.
Některé nabídky cestovek uvádíme.
Také máme nabídku Vlakové pouti do
Lurd, která má výhodu pohodlného cestování.

Setkání nad katechismem
V neděli 19. ledna začaly opět setkání
nad katechismem pro dospělé. Tématem
jsou svátosti církve. Nejde jen o teologii,
ale i o praktické poznatky pro duchovní
život. Po výkladu je část vyhrazena diskuzi. Setkání budou bývat každé dva týdny
v neděli od 19.00 do 20.15 hodin na faře
a budou se střídat farář o. Milan a katecheta Mgr. Pavel Kočica. Nemusíte se hlásit, můžete přijít i nepravidelně na téma
podle zájmu.
P. Milan Vavro, farář
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MATRIKA

Skrze svátost křtu se znovu narodili:
Kryštof František Hájek ze Slavkova
* 2013, pokřtěn 6. 10. 2013
Ela Marie Guerra ze Slavkova
* 2013, pokřtěna 6. 10. 2013
Tereza Krátká z Němčan
* 2013, pokřtěna 6. 10. 2013
Ema Marie Červinková z Němčan
* 2013, pokřtěna 14. 12. 2013
Kristián Karel Navrátil ze Slavkova
* 2013, pokřtěn 6. 1. 2014

Do svátosti manželství vstoupili:
Tomáš Domény z Nížkovic
a Veronika Čadilová z Nížkovic
oddáni: 12. 10. 2013

Josef Sedláček z Němčan
* 1958, † 11. 10. 2013
Vladimír Barták ze Slavkova
* 1927, † 11. 10. 2013
Jaroslav Bílek z Hodějic
* 1945, † 19. 10. 2013
Božena Hrozková z Němčan
* 1931, † 27. 11. 2013
Přemysl Zachoval ze Slavkova
* 1948, † 28. 11. 2013
Bohuslav Spěvák ze Slavkova
* 1948, † 27. 11. 2013
Božena Pohleová ze Slavkova
* 1944, † 05. 12. 2013
Václav Novotný ze Slavkova
* 1929, † 13. 12. 2013

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:

Jana Zástřešková z Heršpic
* 1933, † 14. 12. 2013

Vojtěch Boldy ze Slavkova
* 1950, † 18. 9. 2013

Stanislav Marek z Heršpic
* 1939, † 16. 12. 2013

František Fiala z Kozlan
* 1940, † 29. 9. 2013

Drahomíra Zajíčková z Hodějic
* 1929, † 28. 12. 2013

PROGRAM

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00
bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 h.

LEDEN
29. 1. Ekumenická bohoslužba, Slavkov,
modlitebna adventistů, Lidická ul.,
středa 18.00.

ÚNOR
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu,
neděle, kostel 8.30 s žehnáním svící
6. 2. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00
7. 2. Návštěvy nemocných, pátek
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, úterý
15. 2. Ples slavkovského děkanství, Dražovice
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22. 2. Duchovní obnova pro mládež, sobota, DSR

BŘEZEN
Křížové cesty v postě – neděle 17.15 h.
2. 3. Karneval pro děti
5. 3. Popeleční středa
16. 3. Obnova pro rodiny DSR
22. 3. Obnova pro ženy DSR P. Forst
30. 3. Misijní koláč

DUBEN
9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář
12. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně
13. 4. Květná neděle, křížová cesta na
Urbánek
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PROGRAM FARNOSTI
14. a 15. 4. Svátost smíření, Slavkov
17. 4. Zelený čtvrtek, mše sv.
18. 4. Velký pátek – dopoledne na faře pro
děti
18. 4. Velký pátek, obřady, křížová cesta
městem
19. 4. Vigilie velikonoční, obnova křtu
20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, žehnání pokrmů
27. 4. Svatořečení papežů Jana XXIII.
a Jana Pavla II.

KVĚTEN
4. 5. Koncert dětí pro KMŠ
8. 5. Pěší farní pouť do Žarošic
10. 5. Ministrantský den v semináři
Olomouc
10. 5. Generální úklid interiéru kostela
18. 5. I. sv. přijímání ve Slavkově
25. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 cesta světla
29. 5. Jeden den na Petrově pro děti
29. 5.–7. 6. Svatodušní novéna
31. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově

ČERVEN
7. 6. Setkání účastníků Charismatické
obnovy, Svatodušní vigilie
8. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého
15. 6. Farní den
21. 6. Kněžské svěcení saleziána Ladislava
Banďoucha ve Slavkově
22. 6. Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem
22. 6. Primice saleziána Ladislava Banďoucha v Hruškách
24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce
25. 6. Výlet dětí z náboženství na Velehrad

ČERVENEC
9.–13. 7. Katolická charismatická konference Brno
18.–28. 7. Farní tábor Rakovecké údolí

SRPEN
15. 8. Panny Marie Nanebevzaté
17.–23. 8. Expedice mládeže
21.–23. 8. Pěší pouť na Velehrad
24. 8. Hody v Hodějicích
30. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad
Sázavou
31. 8. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích

ZÁŘÍ
20. 9. Hody v Heršpicích – sobota
21. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech
28. 9. Poděkování za úrodu

ŘÍJEN
5. 10. SIS
19. 10. Misijní neděle – sbírka, jarmark
26. 10. Výročí posvěcení kostela (Slavkov,
Němčany, Hodějice)

LISTOPAD
1.–8. 11. Dušičkový týden
15. 11. Adorační den farnosti (všechny
kostely)
29. 11. Otevřený kostel – Napoleonské dny
? 11. Obnova pro rodiny DSR

PROSINEC
Roráty v Adventu
Mikulášská besídka
31. 12. Prohlídka hodin a zvonů

Úřední hodiny na faře: středa 9.30–12.00 a 16.00–16.30 pátek 9.30–12.00
Kontakt:
Tel.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz
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