
Úmysly modlitby živého růžence:
Duben: za mír v Sýrii, pronásledované křesťany a obyvatele trpící válkou
Květen: za mír na Ukrajině
Červen: za jáhna Ladislava Banďoucha z Hrušek a jeho přípravu ke kněžství 
Červenec: za řeholní sestry, které pochází z naší farnosti – Aloisii, Cecilii, Miriam, Anežku

a Terezku
Srpen: za naše rodiny, za dary Ducha Svatého pro rodiče k výchově a vedení dětí ve víře 

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna

Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2014

Velikonoční procitnutí
Ženy přicházejí velikonoční ráno ke hrobu

a potkávají vzkříšeného Krista. Procitnou ve
své víře a poznávají, že je to on, kterého ve
svém životě následovaly. Z vlastní zkušenosti
víme, co je to ranní procitnutí. Člověk se ze
spánku nebo snu probouzí do reality dne.
Tento proces bych přirovnal k životu víry. Jsou
okamžiky, kdy nějak „procitneme“ a objevíme
realitu Božího světa v nás. Dalo by se to
nazvat slovy z Písma „uvidíme Boha takové-
ho, jaký je“. Před Velikonocemi bylo obvyklé
velké zpovídání. Cítil jsem, jak se Kristus dotý-
ká srdcí všech, kteří přišli a poznali, že je pře-
ce jen přítomen v našich životech a v nás
působí. Tyto okamžiky procitnutí, které se dějí
při různých životních příležitostech, jsou důle-
žité pro náš růst ve vztahu ke Kristu. 

Nedávno jsem četl promluvu irského kně-
ze Patricka Collinse, který na toto téma uve-

dl: „Bratři a sestry, toto je naprosto základní
věc. Pokud neznáme Ježíše Krista osobně,
nebudeme schopni evangelizovat efektivně.
A skutečnost je taková, že dost málo katolí-
ků zná Ježíše Krista osobně. Oni o Jeho
osobě hodně vědí, ale neznají Ho osobně.“
A Jan Pavel II. říkal, že mnozí katolíci se
dívají na víru tak, že ví, o čem to všechno je,
aniž by se stali plně součástí toho všeho.
Papež říkal, že je potřeba, aby překročili
práh. A ten práh mohou překročit tehdy,
když budou mít opravdový, upřímný a plný
vztah s Ježíšem. A tak si každý můžeme
položit otázku. „Znám Ježíše Krista osobně,
anebo o něm pouze něco vím?“

To procitnutí, které přichází od Pána, je
jistý velikonoční dar, který se dostává těm,
kteří Krista upřímně hledají.

otec Milan Vavro

Slovo otce biskupa k pouti rodin
Milí přátelé, číslo tři se po vzoru Svaté

Trojice, Boha ve třech osobách, stalo přímo
i nepřímo určitou symbolikou, oslovující
a ovlivňující mnoho věcí. V pohádkách se
Popelka raduje ze tří oříšků, Honza dostává
tři královské úkoly, kouzelná babička či děde-
ček plní tři přání, princezny většinou bývají tři
sestry – a dalo by se ještě pokračovat.

Svatý otec František při letošním svátku sv.
Valentina v promluvě k desítkám tisíc mla-

dých lidí uvedl tři slova, která mohou pomoci
k prožití dlouhého a spokojeného manželství.
Volně se dají přeložit jako: Prosím. Děkuji.
Promiň.

Přijměme tato slova nejen do svého slovní-
ku, ale především do svého srdce, do svých
vztahů. Možná budete překvapeni, jaká kouz-
la, a to nikoliv pohádková, mohou způsobit.

V modlitbě provází
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VARHANÍCI

Vraťme se ale do jihomoravské metropo-
le. Zatímco pražská varhanická škola se
v průběhu školního roku 1889/1890 slouči-
la s konzervatoří – prvou školou svého dru-
hu ve střední Evropě, Janáčkova varhanic-
ká škola se v roce 1919 rozštěpila, jedna
část se stala státní konzervatoří a druhá
zůstala dál školou Jednoty pro zvelebení
církevní hudby na Moravě. Profesoři kon-
zervatoře byli vázáni učit zdarma „venkov-
ské varhaníky“, za to mohli používat budo-
vu na Smetanově 14 a notový archiv patřící
Jednotě. V roce 1929 Jednota iniciovala
vznik Dvouletého kursu pro vzdělání ven-
kovských varhaníků při Státní hudební
a dramatické konservatoři v Brně, který
probíhal (s výjimkou školního roku
1944/45, kdy byla škola uzavřena a stu-
denti totálně nasazeni) do léta 1948. 

Dvouletý kurs pro vzdělání venkovských
varhaníků studovali: Jan Čermák a Oldřich
Šanca z Křenovic, Oldřich Placar z Pozořic,
Konstantin Drkal z Kobeřic, Josef Ondrůj
z Borkovan, Antonín Polách a Josef Julínek
z Letonic, Alois Krejčí (narozen ve Slavkově
u Brna) a František Nohel z Bučovic,
Antonín Polách a Josef Julínek z Letonic,
Alena Kuncová z Vyškova, Jan Gottwald
a Jiří Nermut z Drnovic, Jaroslav Hrda
z Dědic aj. Cestou dalšího vzdělávání na
konzervatoři šli: Cenek Josef z Křižanovic,
Josef Pukl z Nevojic, Jindřich Charous
z Nových Hvězdlic a Vladimír Stehlík
z Boleradic. 

I když byl kurz obnoven bezprostředně
po skončení druhé světové války, nepřežil
nástup nového totalitního režimu v roce
1948. Snaha Jednoty udržet vzdělanost
chrámových hudebníků vedla k zavedení
nové školské instituce – Tříletého varhanní-
ho kursu „Musica sacra“ (1948–1954), který
byl v roce 1951 přiřazen k Hudební škole
Jaroslava Kvapila. Bez zajímavosti není, že
jeho frekventanti pravidelně zpívali v koste-
le sv. Jakuba v Brně za řízení Karla Hradila
a varhanního doprovodu koncertního
Mistra Josefa Pukla, jenž zastával také post

Z historie výchovy varhaníků (2. část)
ředitele slavkovského kůru. K absolventům
Tříletého varhanního kursu Musica sacra
patřil slavkovský regenschori Stanislav
Vymazal, z blízkého okolí dále: Dagmar
Lotreková, roz. Vitásková z Vážan nad Li ta -
vou, Vladislav Palowski ze Šlapanic, Josef
Kovařík z Bučovic, Martin Vrbacký z Drno -
vic, Ladislav Kajstura ze Ždánic, František
Kudela z Kyjova, přičemž Jan Čermák
z Křenovic a Jaroslav Šiler z Bohdalic
absolvovali hru na varhany i na konzervato-
ři. Mimoto probíhal také dvouletý varhanní
kurs při Městské hudební škole v Brně na
třídě kapitána Jaroše (1947–1949).

Aktivity Jednoty pro zvelebení církevní
hudby na Moravě však byly trnem v oku
tehdejšímu totalitního režimu, proto ji
v roce 1951, tedy po sedmdesáti letech
blahodárné činnosti, zrušil. Absence cír-
kevně-vzdělávací instituce se začala záhy
projevovat descendentní úrovní hudební
složky liturgie a tak byla v roce 1966 jme-
nována komise vedená P. Antonínem
Láníkem, která realizovala v Brně na
Petrově č. 2 Instruktáže pro varhaníky
(1967–1974). Další cyklus instruktáží kona-
ný od 16. dubna 1983 v kostele Nepo -
skvrněného Početí Panny Marie inicioval
(po domluvě s tehdejším administrátorem
brněnské diecéze Ludvíkem Horkým)
P. Karel Cikrle. Také na těchto školeních
působil Antonín Láník, farář a výtečný
hudebník z nedalekých Šaratic. Z mnoha
žáků nelze nevzpomenout alespoň Česlava
Černého z Blažovic, který se kurzů pro var-
haníky účastnil jedenáct let (1986–1997),
dále Miroslava Svobodu z Lovčiček
u Otnic, který kromě instruktáží pro varha-
níky absolvoval Dvouletý kurs pro vzdělání
venkovských varhaníků (1946–1948), třetí
ročník Tříletého varhanního kursu „Musica
sacra“ (1948–1949), varhanní oddělení
brněnské konzervatoře (1949–1953) a na
témže ústavu i hru na fagot (1942–1944,
1945–1946). 

(pokračování příště)
Karol Frydrych
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Z ČINNOSTI KLASU

V pondělí 20. ledna sledoval zcela zapl-
něný sál římskokatolické fary přednášku
Mgr. Martina Ráji, Ph.D., historika slav-
kovského zámku, o životě neobyčejného
člověka JUDr. Václava hraběte Kounice,
osobnosti úzce spjaté s naším městem.
Před očima posluchačů se odvíjel životní
příběh šlechtice, člověka s velkým srd-
cem, který nedbal konvencí a šel za svou
životní láskou. 

Ve své politické kariéře poslance se
stavěl za zájmy obyčejných lidí. Do širší-
ho povědomí veřejnosti vstoupil díky

Přednáška Hrabě Kounic
podpoře, již poskytl moravskému stu-
dentstvu, jemuž daroval brněnský
Kounicův palác a zřídil nadaci pro stavbu
studentských kolejí. Pro město Slavkov
se stal osobností ctěnou a uznávanou.
Tomu nasvědčovala také diskuze, která
se rozvinula po přednášce.

Rádi bychom tímto Mgr. Martinu Rájovi
poděkovali za čas, který nám věnoval
a za to, že nás svým přednesem inspiro-
val k hlubšímu zamyšlení se nad podsta-
tou ...

M. Jedličková, lektorka KLASu

Pozvaný host v Klubu aktivních seniorů
je vždy obestřen očekáváním něčeho zají-
mavého a ženy se na takové setkání
opravdu těší. V pondělí 3. února jsme se
těšily na sestru Gregorii ze slavkovského
kláštera a její svědectví o cestě k zasvě-
cenému životu.

Přišla mezi nás spolu s kandidátkou
Veronikou a začala vyprávět o sobě – dív-
ce jménem Marie, o svém dětství v polské
vesnici, o rodičích a třech bratrech,
z nichž nejstarší se také zasvětil Bohu
a působí dlouhá léta jako kněz v Římě.
Rodiče byli Marii vždy velkým příkladem
tvrdou prací na svém hospodářství a hlav-
ně modlitbou. Volání k zasvěcenému živo-
tu pocítila již v dívčích letech a usilovně se
za toto rozhodnutí modlila. Po mnohých

Svědectví sestry Gregorie 
zkouškách ji Pán vyslyšel a vedl touto
cestou až k věčným slibům. Přímo jsme
visely pohledem na jejích rtech, z nichž se
odvíjel příběh dívky a jejího životního roz-
hodnutí. 

Své vyznání nám nakonec otevřeně pro-
jevila i kandidátka Veronika, která je také
vděčná Pánu za své rozhodnutí a již půl
roku žije v komunitě s řádovými sestrami
našeho kláštera. Ani jsme se nenadály
a hodinová ručička již dávno překročila
stanovený čas. My seděly jako přibité, pro-
tože oba dva příběhy byly nadmíru pouta-
vé. Bohu díky sestře Gregorii i kandidátce
Veronice za jejich otevřená svědectví. Jen
škoda, že vlivem nemocí a nepřízni počasí
se nás sešlo v ten večer tak málo.

Marie Šujanová

V rámci KLASu se konala v pondělí
31. března přednáška o Pečovatelské
a Ošetřovatelské službě a také o Charitní
poradně ve Slavkově.

Paní Iva Kuchyňková představila
 členkám Klasu služby, které Charita
poskytuje ve Slavkově a okolí. Mluvila
o Pečovatelské a Ošetřovatelské službě
a také o Charitní poradně, ve které pra-

O Charitní poradně
cuje ona ještě s další kolegyní.
Informovala o službě v Centru denních
služeb pro seniory a osoby ze zdravotním
postižením, o které se tolik ještě neví.
Popsala některé problémy, které pomáhá
řešit lidem v tíživé životní situaci. Jejich
činnost je záslužná a společností nedo-
ceněná.

Jitka Hrabovská
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ŽIVOT VE FARNOSTI

Když jsem se při naší službě ve farní
kavárně ptala děvčat, co měly na sobě na
děkanském plese, Maruška z legrace pro-
hlásila, že si svůj model obleče na příští
„matky“. Tím mě přivedla k myšlence, že
vlastně je co oslavovat. Setkáváme se již
10 let!

Přesné datum zmizelo v propadlišti
dějin, ale rok a přibližné roční období je
jisté. Začínalo nás pět, postupně se při-
dávaly další maminky, rostl a roste počet
dětí, pro místa setkání jsme střídaly faru
a naše příbytky. Dnes je nás 9 a každou
sudou středu zahajujeme s menší či větší
časovou odchylkou naše modlitby matek.

Po čase věnovaném modlitbám, stíhá-

me dát si něco dobrého, probrat novinky
a plány na různé akce. Jediné co neusly-
šíte, jsou pomluvy a kritika těch, které
chybějí. Známe dobře své radosti i boles-
ti, úspěchy či prohry našich dětí.
Vzájemná důvěra a ochota pomáhat si,
podržet se v těžkých chvílích, to mezi
námi funguje velice dobře a přeji poznat
něco podobného všem.

A tak Jitce, Marušce, Lence, Evě, Marii,
Martině, Zdišce, Janě, sobě přeji, ať se
scházíme tak dlouho, jak to budou naše
děti potřebovat. A protože některým z nás
„hrozí“ role babiček (výhled několika let),
nemusíme se o pokračování modlitebního
úsilí obávat. Blanka Zbořilová

Už deset let

Mrazivá křížová cesta s teplem v srdci
Byla poslední lednová sobota odpoled-

ne, slunce zubatě svítilo a předpověď
počasí slibovala sněhovou nadílku. Proto
jsme se manželem vypravili na Urbánek
dřív, než cesta zapadne sněhem. Byl to
jeden z mála opravdu mrazivých dnů letoš-
ní zimy. Už na kraji města, ještě před začát-
kem křížové cesty jsme potkávali kolem-
jdoucí, kteří měli podobný nápad a vraceli
se již z kopce dolů. Jakmile jsme se dosta-
li pod ochranu úvozové cesty, severák, kte-
rý řezal do tváří povolil a u kapliček křížové
cesty vládlo až nábožné ticho, které přímo
vybízelo k zastavení a modlitbě. Šli jsme
tiše od jednoho zastavení k druhému
a odevzdávali Pánu všechno a všechny.
S výstupem k posledním zastavením se
začal snášet první letošní sníh. Ke kapli

jsme došli s hřejivým teplem v srdci, které
nás naplňovalo radostí, že Pán je s námi.
Velké chuchvalce sněhových vloček se tiše
snášely z nebe, pokrývaly zem bělostnou
přikrývkou a dole ve městě se začínala roz-
svěcovat první světla. Nahoře na „glóbusu“
vodojemu svítilo veliké světlo a mně připa-
dalo jakoby nad městem svítila betlémská
hvězda. Uvědomila jsem si, že každé měs-
to a vesnice je místem, které má být
Betlémem – domem chleba, útočištěm, kde
člověk nalezne pokrm nejen pro tělo, ale
i pro duši. Je důležité, aby tento dům byl
otevřený, aby každý, kdo zatouží měl mož-
nost vejít. Betlém se otevírá prostřednic-
tvím srdcí. Jsou-li otevřená srdce, je otevře-
né celé město. Tam je dům chleba, tam
přebývá Bůh. Ludmila Nosková

Plánujeme poutní zájezd pro děkanství
„Příroda a památky Východního Slo -
venska“.

Předběžný návrh zájezdu: 10.–14. září
2014 (5 dnů), polopenze, cena kolem 5000
Kč, zajišťuje CK Toulky Evropou s průvod-
kyní. Uvidíme dřevěné kostely, východní

Zájezd na Slovensko
liturgii, ikonostasy, přírodu. Navštívíme
Kežmarok, Stará Ľubovňa, Pieniny,
Bardejov, Svidník, skanzen Hervartov,
Prešov, Košice, Slovenský raj, Spišská
Nová Ves, Žehra, zpět přes Banskou Štiav-
nici, Nitru. Podrobný program sestavíme,
pokud bude zájem.
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ÚVAHA

O čase a smyslu
Satan svolal celosvětový kongres

démonů. A v úvodním projevu řekl: „Naše
situace se zdá být prekérní. Lidé si posta-
vili množství kostelů, chrámů, mešit
a templů, aby měli kam před námi utíkat.
Mají také mnoho moudrých knih – některé
z nich i svaté – a dokáží z nich poznávat
pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj
život. My tomu nedokážeme zabránit!
Naše věc se zdá být ztracena…“ „Co tedy
máme dělat?“ volali démoni. „Nebraňte
jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale
připravte je o čas“ pokračoval Satan, „aby
prostě neměli čas na podstatné věci.
Snažte se, aby byli stále zaneprázdněni
nedůležitými prkotinami; vymyslete spou-
stu možností, jak zaměstnat jejich myšle-
ní. Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali
si peníze, aby kvůli tomu v práci trávili víc
a víc času, aby pracovali sedm dní v týd-
nu a nejméně dvanáct hodin denně, a to
všechno proto, aby si mohli kupovat zby-
tečnosti.

Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důle-
žitosti a nepostradatelnosti; říkejte jim:
„Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to
nedokáže tak dobře udělat jako ty!“
Budou pracovat ještě víc a o pracovních
věcech budou přemýšlet ve dne i v noci.
Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraň-
te jim věnovat se dětem. Jejich rodiny se
rozpadnou a jejich domovy přestanou být
útočištěm před pracovním shonem.

Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné
rádio, televizi nebo počítač. Dohlédněte,
aby v každém obchodě a v každé restau-
raci pořád vyhrávala hudba.

Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli
strkali sluchátka do uší a ohlušovali si hla-
vy, aby si i na cestách v autě pořád něco
hlučného pouštěli.

Dbejte, aby měli u ruky vždycky množ-
ství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin
denně na ně útočte zbytečnými a hloupý-
mi zprávami. Kolem silnic nastavte billbo-
ardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich
schránky naplňte reklamami, katalogy,
nabídkami slev a služeb zdarma. V časo-
pisech a v televizi jim pořád ukazujte štíh-
lé modelky a svalnaté modely, aby začali
věřit, že tohle je krása, a znechutili si své
protějšky. Postarejte se, aby byli každý
večer tak unaveni, aby se nemohli milovat.
Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli
nezřízení, aby se z cest a z rekreací vrace-
li vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody,
vymýšlejte pro ně spoustu možností
„aktivního“ odpočinku v zábavních par-
cích, v multikinech a v hledištích stadionů.
Hlavně je stále a bez oddechu zaměstná-
vejte! To jim naprosto zabrání slyšet hlas
moudrosti, který je tichý a nevtíravý.“

Démoni se po Satanově projevu rozletě-
li po světě a od té chvíle horlivě pracují
přesně podle šéfových instrukcí...

Zdroj: internet

Ve dnech 9. až 11. května 2014 pořádá
Pastorační středisko brněnské diecéze
a Karmelitánské nakladatelství oblíbenou
akci Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání
přijal karmelitán P. Vojtěch Kodet.

Zahájí v pátek 9. května v 19 hodin
v aule Biskupského gymnázia přednáškou
Provokující Ježíš. V sobotu 10. května
v 9 hodin proběhne tamtéž celodenní

Tři dny křesťanské spirituality
rekolekce s tématy Síla lásky, Dotek
milosrdenství a Nový začátek. Sobotní
rekolekce nenavazuje na páteční přednáš-
ku a lze ji absolvovat samostatně. Sobotní
program se doporučuje absolvovat celý
včetně mše svaté v 16 hodin.

Tři dny křesťanské spirituality ukončí
v neděli 11. května bohoslužba v kostele
svatého Michala se začátkem v 9 hodin.
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V kněžské službě působil jen na marián-
ských místech. Měl renomé budovatele
a věrného strážce Staré Matky Boží Žaroš-
ské Divotvůrkyně Moravy. V jeho osobnos-
ti se snoubila vzdělanost se skromností,
empatickým přístupem a ryzostí.
Reverendus Dominus Tomáš Ždánský
(* 23. července 1915) byl povolán na věč-
nost Nejvyšším Veleknězem před patnácti
lety. 
Curriculum vitae

Vzdělání získal na obecné škole
v Archlebově (1921–1926), měšťanské ško-
le ve Ždánicích (1926–1928), gymnáziu
v Kyjově (1928–1930), Státním gymnáziu
v Brně v Aleji č. 14 (1930–1936) a teologic-
kém učilišti v Brně (1936–1941). Svátost
biřmování přijal v rodné obci dne 16. září
1929, ordinován do služby byl 5. července
1941. Prvním působištěm se mu stal poutní
kostel Zvěstování Panny Marie v Brně-Tu -
řanech, kde měl pozici kooperátora (1. srp-
na 1941–12. prosince 1943), administráto-
ra (13. prosince 1943–31. května 1944)
a kooperátora (1. června 1944–31. červen-
ce 1944). Mezitím vykonal katechetickou
zkoušku (22. a 23. června 1943). Následně
byl činný jako II. kooperátor kostela Nepo -
skvrněného Početí Panny Marie Brno, Kře -
nová (1. srpna 1944–31. července 1945);
kooperátor (1. srpna 1945–7. července
1946) a administrátor (8. července 1946–31.
července 1953) chrámu Nanebevzetí panny
Marie v Oleksovicích u Znojma. Od 1. dub-
na 1949 pracoval též jako konzervátor hos-
těradického děkanství. Nejdéle působil na
poutním místě v Žarošicích – zde zastával
funkci administrátora (1. srpna 1953–31.
srpna 1991), kooperátora (1. září 1991–13.
prosince 1998), děkana děkanství žarošic-
kého (1. dubna 1973–31. července 1996)
a od 1. srpna 1989 slavkovského arcikněze. 
Pastorace v Žarošicích

Jen těžko můžeme zcela pochopit pocity
mladého kněze, který před nástupem na
exponované poutní místo zažil tolik politic-

Arcikněz slavkovský a děkan žarošický
P. Tomáš Ždánský

kých i společenských změn; k těm nej -
významnějším patří sekularizační prvorepub-
likové tendence, pak opětovný růst religiozi-
ty v průběhu II. světové války a vzestup nové
totality, pro kterou byla církev úhlavním
nepřítelem – proto musely nedobrovolně
skončit četné katolické instituce, spolky,
vydavatelství, kláštery, probíhala konfiskace
církevního majetku atd. V roce 1950 byl zru-
šen také brněnský alumnát, na kterém toho
času studovalo 134 bohoslovců! V Žaroši-
cích musel ukončit svoji činnost Orel, Svaz
katolických žen a dívek a farní měsíčník Náš
domov, záhy se projevily též snahy o potla-
čování poutí. P. Tomáš Ždánský nastoupil do
Žarošic po konsistorním radovi Františku
Hanzlovi, čestném občanu obce, v obtížném
období. Přestože věděl, že je sledován agen-
ty StB, dál pokračoval v poutní tradici, šíření
mariánské úcty, budování poutního areálu,
opravách památek atd. Mnohé dílčí zdary
však byly důsledkem trvale poctivého a svě-
domitého přístupu duchovního pastýře, který
své farníky formoval pečlivě připravenými
homiliemi, literaturou či plakáty v kostele. 

Značnou část času věnoval také přípra-
vám výuky náboženství na místní Základní
škole. K atributům jeho výkladu patřila sro-
zumitelnost, zajímavost, pestrost – rád
zařazoval biblické omalovánky, hádanky,
písničky, kvízy, hlavolamy aj. Své žáky
dokázal nadchnout, což dokazovala hojná
účast, a až na výjimky, vzorná docházka.
A tento poctivý přístup edukace mládeže
měl odezvu: k pomyslným „jablkům ze stro-
mu“ patřili ministranti, jejichž členská
základna oscilovala v rozmezí osmi až dva-
nácti jedinců, dále též pěvecký sbor dětí
a mládeže, u jehož zrodu stál a který měl
posléze přes třicet členů. Omladina se též
v hojném počtu účastnila farních brigád
a slavnostních mší v krojích. 

Pan děkan miloval hudbu, v alumnátu byl
žákem P. Ladislava Špolce (k jeho nejoblíbe-
nějším kancionálovým písním patřilo latinské
Roráte, coeli ). Také proto pečoval o růst
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sboru, podporoval jeho aktivity hudební
i divadelní (viz scénky velikonoční, mikuláš-
ské, vánoční, tříkrálové, josefské, mariánské,
besídky). Pro mládež organizoval různé sou-
těže. Velké oblibě se např. těšily rorátní mše
sv., které v průběhu pěti pracovních dní kon-
čily tak, aby se žáci mohli plynule přesunout
do školy bez časových prodlev. A právě
v době adventní, která se vyznačuje dvojím
očekáváním – slavnosti narození Ježíše
Krista a jeho druhého příchodu na konci

času, P. Tomáš Ždánský zemřel (13. prosin-
ce 1998, Kyjov). Zádušní mši svatou (19.
prosince) v žarošickém kostele celebroval
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. 
Závěr

S odstupem času nabývají mnohé záslu-
hy arcikněze a děkana Tomáše Ždánského
stále zřetelnější kontury – zásluhou nejvý-
znamnější je bezesporu zachování poutní
tradice i přes nepřízeň doby. Requiescat in
pace. Karol Frydrych

V letech 1995 – 1997 proběhla oprava
krovu a střechy farního kostela. Nyní byly
na základě prohlídky zjištěny závady a sta-
tické poruchy, které z dlouhodobého hle-
diska ohrožují celkovou statiku krovové
konstrukce. Jedná se o úpravy konstrukce
krovu a klenby. Bylo zjištěno, že celý krov je
„nahnutý“ směrem od hodin ke věži téměř
o půl metru. Kdy se tak stalo, není známo,
ke zjištění došlo při plánování nového scho-
diště na půdu kostela. Zde tlačí celou
vahou hlavní sloup vazby na první vazný
trám nad klenbou, který se prohýbá. Bude
nutné provést zavětrování v linii hřebene
a pod první vazný trám doplnit vzpěry. 

Dále byly zjištěny závady na prvcích

Oprava krovu farního kostela
pozednic a krátčat (hniloba, škůdci), bude
nutné provést 

celkovou prohlídku krovu, výměnu poško-
zených prvků, vyčištění prostoru kolem
pozednic a na klenbě nad varhanami. Je
třeba revize záklopu podlahy půdy, případná
výměna pochůzných prken. Zamýšlíme pro-
vedení nových dvouramenných schodů do
prostoru půdy a zhotovení malých žebříků
ke střešním výlezům na půdě.

Protože se bude jednat i o práce, které
budou zasahovat do nosných prvků kon-
strukce krovu, bude potřeba zpracovat pro-
jektovou dokumentaci pro vydání stavební-
ho povolení.

Ing. Pavel Galata, technik děkanství

Body projednané na 55. schůzi pastorač-
ní farní rady 10. března 2014 (redakčně
zkráceno).

1. Schůzky farní rady: Máme nějakou
vizi? Nějaký dlouhodobý cíl?

• Více oslovit rodiny s malými dětmi, je
jich hodně přistěhovaných.

• Více se jako farnost otevřít okolí.
2. Nutno ustanovit hospodáře pro mycí

prostředky (nákup a doplňování).
3. Námět z oběžníku z biskupství: uspo-

řádání pietních bohoslužeb z výročí 100 let
od začátku 1. světové války.

• Pravděpodobně na začátku září.
• O. Milan osloví starostu, zda je možné

zapojit i obec.

Zápis z pastorační rady Slavkov
4. Námět k tisku Urbánku: vydávat

Urbánek pouze 2x za rok, s kvalitnějším tis-
kem a více obrázky k článkům, PRF se
zatím přiklání zachovat periodicky 4x do
roka.

5. Křížové cesty – rozdělení.
6. Velikonoce: 
• mytí nádob a kalichů s ministranty,

domluvit muže na mytí nohou.
• Adorace na Zelený čtvrtek, agapé na

Bílou sobotu.
7. Další představení v kině v budoucnu:

filmy s náboženskou tematikou, animované
pro děti.

8. Další program do června, upřesnění
kalendáře. Zapsal: P. Kočica
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Přítomni: P. M. Vavro, O. Svoboda, J.
Formánek, F. Pavézka, M. Jindřich, M.
Hromková, B. Svobodová.

1. Kontrola zápisu 7/2013
2. Přehled financování 2013, dluh je k 1.

3. 2014 splacený. 
3. Rozpočet na „Kostel Panny Marie

Bolestné – obnova střechy“ pro rok 2014: 
- V roce 2014 stála oprava 225 000 Kč.

Zůstávají práce za 580 000 Kč.
- Letos přislíbeny dotace ve výši 422 000

Kč: (Havarijní program MK ČR 200 tis., JMK
142 tis., Obec 60 tis., farnost 20 tis.)

4. Varhany a lavice na Lutrštéku jsou na pa -
deny červotočem, likvidace firmou plynová-
ním proběhne v květnu (zajistí O. Svoboda).

5. Ve vodní kapli je třeba repasovat kovo-
vé dveře, zvláště rám zárubní a nový zámek
(zámečníky předjedná M. Hromková).

6. Než se zpracuje projekt na novou stu-
dánku (dle M. Husáka), je třeba vytyčit
pozemek před vodní kaplí a zjistit majitele
dotčených pozemků (TA Galata). 

7. Plán restaurovat sochu P. Marie
z r. 1600 z Lutrštéku – nechat zpracovat
letos restaurátorský záměr a příští rok
požádat o dotaci z MK na movité památky
(TA Galata).

8. FR se shodla na potřebě vyrobit nový
nábytek do sákristie na Lutrštéku (M.
Jindřich dodá návrh a cenu).

9. Lavice na Lutrštéku je třeba usadit do
vodicích lišt (M. Jindřich).

10. FR Němčany schvaluje rozpočet –
plán 2014 – výdaje z vlastních sbírek:
- oprava střechy Lutrštéku 20 000 Kč

podíl farnosti k dotacím MK a JMK
- plynování Lutrštéku proti červotoči 20 000 Kč 
- repase dveří – vodní kaple Lutršték

Zápis z Farní rady Němčany
10 000 Kč

- projekt studánky na Lutrštéku 5 000 Kč
- restaurátorský záměr sochy

P. Marie 5 000 Kč  
- nový nábytek sákristie Lutrštéku

(podle návrhu)
- oprava lavic na Lutrštéku (podle návrhu)
- společné výdaje farnosti 20 000 Kč
- odeslané sbírky 20 000 Kč 
- režie, el. en., plyn 35 000 Kč
- celkem plánované výdaje 135 000 Kč

11. Obnova fasády bude provedena pod-
le dotací nebo svépomocí po dokončení
střechy.

12. Opravit schod do sakristie (odsekání
+ položení pískovcové desky (o. Milan
u p. Miroše).

13. Dveře do kostela sv. Antonína – jsou
vyrobeny a osazeny (M. Jindřich).

14. Oprava 2 ks andělů na oltáři – zjistit
restaurátora.

15. Pohledová pohoda na Lutršték naruše-
na borovým lesíkem, zjistit majitele a vyzvat
k vykácení, spolupráce se starostou.

16. Při opravě střechy vyklidit nepořádek
za oltářem, u kůru a v sakristii.

17. Na pouť na Lutršték 21. 9. 2014 je
pozvaný P. Pavel Habrovec z Radostína
nad Oslavou. Je třeba zajistit zpovědníka
na celý den. Hudba v 10.30 h – kapela
Hrazdílek.  

18. Malá pouť bude v pondělí 15. 9. v 18
h., od 17 h. zpověď.

19. Zpovídání v kostele – bylo by dobré
s cizím zpovědníkem (Vánoce, půst,
Velikonoce, Sv. Duch, před poutí, dušičky).

20. Po FR: zvážit pořádání modlitby
u pomníku padlých z 1. světové války.

Zapsal M. Vavro

Pozvání na Farní den v neděli 15. června
Program začíná ve 14.30 na zahradě u sester a jako každý rok se máme na co těšit.

Pěší pouť do Žarošic ve čtvrtek 8. května
Pěší vychází z kostela ve Slavkově v 10.00, autobus pojede ve 14.30 ze Slavkova a z obcí.

Ve Zdravé Vodě se poutníci sejdou v 15.00. Mše sv. v Žarošicích bude v 16.30 h, odjezd
autobusem zpět. Zveme na pouť mládež, rodiny s dětmi a dospělé.
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Nové knihy ve farní knihovně
Naděje pro Chanu (Jennifer

Saakeová) - jak hledat Boží vůli, když
dítě nepřichází.

Šťastní rodiče – křesťanská výchova
podle Dona Boska.

Tvé tělo je stvořeno pro lásku (Daniel
Ange) – autor hovoří o lidské sexualitě
otevřeně, ale přitom ohleduplně a citlivě.
Představuje ji jako velký dar, jímž se lidé
aktivně podílejí na lásce Boha k člověku
a jeho tvůrčím konání.

Rozbité sny (Larry Crabb) – Naše sny
se nehroutí pouhou náhodou. Rozbité
sny jsou součástí většího obrazu, jednou
z mnoha kapitol delšího příběhu. A Duch
svatý používá bolest rozbitých snů
k tomu, aby nám pomohl odhalit naši
touhu po Bohu, a vede nás, abychom
začali snít náš největší sen.

Nebe začíná v tobě (Anselm Grün) –
moudrost otců pouště.

Vy jste sůl země a světlo světa
(Vojtěch Cikrle) – meditace a promluvy.

Pro nejmenší děti:
Pohádky z Mikulášovy nůše (Taťána

Eichlerová) – pohádky pro nejmenší.
Pro starší děti:
Strážce ohně (Oldřich Selucký) –

dobrodružný příběh chlapce Vojmíra se
odehrává na pozadí střetů Velkomoravské
a Vý cho dofranské říše. Příběh přibližuje
období příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Mo ravu. Kniha zaujme děti
i dospělé, kteří se zajímají o dobrodružství
a dějiny našeho národa.

Vojmírova cesta (Oldřich Selucký) – dal-
ší dobrodružství mladého Vojmíra o sedm
let staršího, který podniká vše proto, aby
osvobodil Metoděje. Mladí čtenáři a milov-
níci dobrodružství každého věku budou
číst knihu jedním dechem – a také se dozví
mnohé o dějinách naší země.

Svatá Jana z Arku (Louis de Wohl) –
strhující příběh svaté Jany z Arku je určen
starším dětem, ale s chutí si jej přečtou
i dospělí. Jana Lstibůrková

Něha a zlo je název útlé knížečky
s osmnácti povídkami Marcely Neužilové
(provdané Zerhauové), dcery křesťanské-
ho spisovatele Františka Neužila, rodáka
z blízkých Pozořic, který část života
působil i ve Slavkově u Brna. Autorka
nezapře, onu geniální neužilovskou
schopnost vyprávět, která je tak charak-
teristická pro díla jejího otce a jak vidno,
dcera jde v otcových šlépějích. Něha
a zlo je již osmou publikací, kterou nyní
vydává.

Náměty k povídkám autorka čerpala ze
své bohaté pedagogické praxe, z vlastní-
ho života a ze života svých přátel či kole-
gů ve škole. Sestavila tak paletu povídek
s tématikou lásky čisté, dávající, ale
i sobecké a pokřivené. V povídkách
zachycuje vztahy milenecké, manželské,
mateřské, přátelské, ale i vztahy k alko-
holu, majetku nebo sexu. Příběhy se

Kniha Něha a zlo
odehrávají v nedávné minulosti i přítom-
nosti. Jsou reálné a vyzařuje z nich opra-
vdovost, nepostrádají jemný humor
a hluboký duchovní rozměr. Přibližují
vidění dětí, mladých, ale i těch starších.
Všemi příběhy prosakuje hledání štěstí
a životního naplnění.

S paní Marcelou jsem už delší čas
v kontaktu, neboť zpracovávám divadel-
ní hru na motivy jednoho románu F.
Neužila. Když mi nedávno poslala svoji
novou knížku Něha a zlo, přečetla jsem ji
téměř na jeden zátah. Mohu ji vřele
doporučit všem čtenářům bez rozdílu
věku, neboť je to knížka, která dokáže
oslovit.

Pokud byste ji chtěli mít ve vlastní kni-
hovně nebo jí podarovat někoho blízkého,
knížka bude k dostání ve farní knihovně
v ceně 47 Kč.

Ludmila Nosková
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Farní divadlo Simsala Bim vás zve na
představení Strašidlo z Canterville, které
nastudovalo na motivy známé povídky
Oskara Wilda. Příběh nás zavádí na zámek
Canterville, kde již 400 let úspěšně straší
nešťastný duch sira Simona Cantervilla,
a to až do okamžiku, kdy se do rodového
sídla Cantervillů nastěhuje povedená
rodinka amerického vyslance Hirama
Otise, která notně zacloumá s pozicí can-
tervillského strašidla.

Osoby a obsazení:
sir Simon a jeho potomek Cecil Cantervill

- Štěpán Melichar 
Hiram a Lukrecie Otisovi - Petr a Marta

Šujanovi
Washington Otis – Milan Kohoutek
Bonie Otis – Martin Bár
Clyde Otis – Ondřej Mlčoch
Virginie Otisová – Dominika Blažková

/Anežka Šujanová
hospodyně Omneyová – Marta Tesáková

/Jana Šustková
Technická spolupráce: Jan Matyáš
Scénář, režie: Ludmila Nosková

Farní divadlo uvádí: Strašidlo z Canterville 

Hrajeme na známé adrese: 
v sále Pastoračního centra v budově

římskokatolické fary

Premiéra: čtvrtek 8. května v 19.00
(státní svátek)

1. repríza: sobota 10. května v 19.00
2. repríza: sobota 17. května v 19.00
3. repríza: neděle 18. května v 16.00
4. repríza: sobota 24. května v 19.00
Předprodej vstupenek začne od

24. dubna ve Fotoateliéru na Husově uli-
ci.

Vstupné 50 Kč.
Srdečně zvou divadelníci z FDSB

V neděli 4. května 2014 v 15 h. zveme na
benefiční koncert „NA DRAKA“, jehož výtě-
žek bude věnován na dokončení zahrady
a plánované prolézačky draka. Vystoupí
děti, které hrají na hudební nástroj.

Věřím, že se dobrá věc podaří, a že
v květnu budeme moci pozvat všechny

Koncert na draka
babičky, dědečky, strýčky a tetičky, souse-
dy, přátele, fanoušky účinkujících i přízniv-
ce Karolínky na KONCERT NA DRAKA....
a že díky snažení jedněch a štědrosti dru-
hých bude už v létě dělat DRAK i zahrada
dětem jenom radost!

Marie Červinková

Letos v červnu (15. 6.) se v rámci farního
dne uskuteční dobročinný jarmark na pod-
poru KMŠ Karolínka. Na jarmarku chceme
prodávat různé rukodělné výrobky. Výtěžek
prodeje bude „na draka“. Ano, opravdu na

Jarmark na draka
skutečného tříhlavého draka – dřevěný her-
ní prvek, který bude důležitou součástí
zahrady u školky. Výrobky na jarmark
budou tvořit děti ze školky, ale také další
dobrovolníci. Lenka Klinkovská
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MATRIKY /  ÚVAHA

Skrze svátost křtu se znovu narodili: 

Jakub Vrána z Hodějic
* 2013, pokřtěn 2. 3. 2014

Daniel Pivoda z Heršpic
* 2013, pokřtěn 2. 3. 2014

Lukáš Kozmon ze Slavkova
* 2013, pokřtěn 12. 4. 2014

Hana Jana Žemlová z Hodějic
* 2012, pokřtěna 29. 3. 2014

Milan Jan Rudolf ze Slavkova
* 2013, pokřtěn 29. 3. 2014

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:
Marie Blechová z Bučovic

* 1921, † 27. 1. 2014

Ovoce Božího Ducha je tichost
Podle toho, jak dnes rozumíme tichosti,

není to vlastnost, která by byla v kurzu.
Hodnotíme ji spíš negativně. V kurzu jsou
ostré lokty a schopnost se prosadit. To
vystupuje ještě zřetelněji, když si uvědomí-
me, že v pojmu „tichost“ je obsažena mír-
nost, vlídnost, pokora, laskavost. Tím spíš
překvapí, když se s ní lidé setkají.

Kdo je tichý, ten není zakřiknutý a uzavře-
ný do sebe, ale jedná laskavě, vstřícně
a přátelsky. Tichost je nám svěřena jako
vnitřní obdarování. A dar Ducha má daleko
k pasivitě. Nejprve a především je tichost
tichostí před Bohem. Tichý stojí v pokoře
před Bohem, aby rozeznal, co po něm Bůh
chce, kam ho jeho slovo posílá.  podle toho
pak zkouší žít a jednat. Tichost působí od
pokorného postoje před Bohem k tichému
postoji vůči druhým. pokora nesedí v koutě,
mírnost vede ke smíru a získává druhé vlíd-
ností, i když to někdy komplikuje život.
Tichost totiž nevede k úsilí o peníze, o moc,
o místo na slunci. Tichý se staví za sprave-
dlnost a proti bezpráví.

Tichost se neprojevuje nahlas. Nekřičí
a přece je slyšet. Je ji slyše  v tom, jak a čím
se prokazuje. Blahoslavenství tichým zasli-
buje jako dědictví zemi: těm, kteří jsou tiší,

mírní, pokorní až i skromní a nenároční, těm
patří země. To je Ježíšův příslib pro ty, kdo
takto žijí. Bůh svěřuje zemi tichým a skrom-
ným. Tím se pro nás stává pokorná tichost
a skromná mírnost právě dnes velice aktu-
álním ovocem Božího Ducha: dobrou alter-
nativou jak proti ostrým loktům, tak proti
naší lhostejnosti vůči přírodě a životnímu
prostředí. A také povzbuzením a výzvou. Za
to smíme být vděčni, ztišit se před živým
Bohem a zkoušet jít v Kristových stopách
s nadějí, že jho jeho tichosti netlačí, ani bře-
meno mírnosti netíží.

Věřící člověk ovšem musí svými skutky
ukazovat, že víra není světový názor, ale
praktický postoj k životu zde na zemi
a k jeho hodnotám. Vybízí nás k tomu i „den
země“, který v letošním roce připadá na 22.
duben., tedy na první povelikonoční den.
Pro křesťany je to příležitost zamyslet se
nad velkolepostí Božího stvořitelského díla,
zastavit se a prožívat obdiv nad fungováním
celé přírody. Ale také příležitost k sebezpy-
tování, uvažování o tom, jak jeden každý
z nás užívá dar svobodné vůle ve prospěch
nebo ke škodě úžasného harmonického
celku, jímž je země-svět-kosmos.

JUDr. Miloslav Honek

Vladimír Tesař ze Slavkova 
* 1936, † 30. 1. 2014

Petr Goldmann ze Slavkova 
* 1946, † 2. 2. 2014

Libuše Hovězáková z Hodějic
* 1945, † 11. 2. 2014

Jaroslava Vičarová ze Slavkova 
* 1937, † 25. 2. 2014

Jarmila Mončeková ze Slavkova 
* 1946, † 9. 3. 2014

Františka Eliášová ze Slavkova 
* 1922, † 15. 3. 2014

Ing. Jiří Tesák ze Slavkova 
* 1943, † 29. 3. 2014

Zdeněk Sušil ze Slavkova 
* 1932, † 31. 3. 2014
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PROGRAM FARNOSTI

Pravidelné bohoslužby ve farním koste-
le: 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
hod.

DUBEN
27. 4. Svatořečení papežů Jana XXIII.

a Jana Pavla II.
27. 4. Film Cyril a Metoděj ze Studia

Barrandov – kino Jas Slavkov, 19.30
KVĚTEN
4. 5. Koncert dětí „Na draka“ pro KMŠ, sál

DSR 15.00
8. 5. Pěší farní pouť do Žarošic 
10. 5. Ministrantský den v semináři

Olomouc
18. 5. I. sv. přijímání ve Slavkově

a Hodějicích
24. 5. Generální úklid interiéru kostela
25. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 cesta svět-

la, 18.00 mše sv.
29. 5. Jeden den na Petrově pro děti
29. 5.–7. 6. Svatodušní novéna
31. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově
ČERVEN
1. 6. Hodová mše sv. ve Slavkově 9.30,

slouží o. Oldřich Chocholáč z Mikulova,
rodák slavkovský

7. 6. Setkání účastníků Charismatické
obnovy, 17.00–19.00 na faře

7. 6. Svatodušní vigilie – obnova biřmování,
kostel 19.00

8. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého
14. 6. Kněžské svěcení ve Slavkově, 10.00 –

jáhen Ladislav Banďouch
15. 6. Farní den, 14.30–19 h. v zahradě KMŠ

22. 6. Slavnost Těla a Krve Páně s průvo-
dem v 8.30 Slavkov

22. 6. Primice saleziána Ladislava
Banďoucha ve 14.00 v Hruškách

24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce
v 18.00

25. 6. Výlet dětí z náboženství na Velehrad
a do Modré

25.6. Concentus Moraviae – varhanní kon-
cert v kostele Vzkříšení Páně v 19.30
(vstupenky 250/150 Kč na městském
úřadě)

ČERVENEC
9.–13. 7. Katolická charismatická konfe-

rence Brno
18.–28. 7. Farní tábor Rakovecké údolí 
SRPEN
3.–10. 8. Ministrantský tábor
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 Heršpi -

cích 
ZÁŘÍ
20. 9. Hody v Heršpicích – sobota
21. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Něm -

čanech
28. 9. Sv. Václava, poděkování za úrodu
ŘÍJEN
4. 10. SIS – „První světová válka a smíře-

ní“, chrám Vzkříšení Páně 14.00 ekume-
nická bohoslužba, předsedající Mons.
Miloslav kardinál Vlk 
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