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Prožíváme Svatý rok milosrdenství
Kdo se letos vydal na společnou farní
pouť do Žarošic, získal. Byla za těch 13 let
největší, a to nejen do počtu, ale i duchovním rozměrem. Věřím, že nejen počasí, ale
i nabídka odpuštění svatého roku byla tím
pravým „tahákem“.
Rok milosrdenství je v polovině, a v jeho
slavení by bylo škoda opomenout to hlavní, proč jej Svatý otec vyhlásil – aby se
každému dostalo Božího odpuštění.
Přijmout nabízené odpuštění nesmí zastavit naše pohodlnost, ostych, předsudky,
ani slabá víra. Tak, jako pociťujeme tíži hříchů, máme pocítit Boží odpouštějící lásku.
Využívejme možností projít Svatou bránou, což je symbolické gesto k získání
odpustků, které nese sebou přijmout svatou zpověď a svaté přijímání, vykonat
krátkou pouť podle svých sil a pomodlit se
Věřím v Boha a nějakou modlitbu na úmysl papeže.
Nedávná slavnost 1. svatého přijímání
nám připomíná, kde máme hledat posilu
pro každodenní život a průvod Božího Těla
ve Slavkově byl symbolickým vyjádřením,
že jsme součástí Božího lidu, putujícího

v tomto současném světě a že nejdeme
sami – vede nás Vzkříšený Pán.
Jménem všech pořadatelů vás zvu na
letošní 7. farní den, který není pouze nějakou zahradní párty, ale také „slavením
církve“ – totiž výrazem společenství
a podporuje naše vzájemné vztahy a přátelství. Kolik jsme jich za minulá léta navázali, a také díky farním dnům jsme si více
blízcí.
O slavnosti svatého Petra a Pavla bude
svěcení našeho nového pomocného biskupa Pavla Konzbula, který nás bude provázet v budoucnosti po mnoho let svou službou a jsme na tuto slavnost také zváni.
O prázdninách se vydáte na dovolené
nejen s rodinami, ale mnoho dnů bude
patřit společným akcím – dovolená rodin,
pobyt mládeže na Světových dnech
s papežem Františkem, tábory ministrantů
a dětí. Chci vás povzbudit k účasti na
Charismatické konferenci, která patří mezi
kvalitní duchovní programy a stojí za to se
účastnit aspoň jeden den. Přeji Vám všem
požehnané dny svatého roku.
o. Milan Vavro

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!“ (Žl 107,1)

Srdečně Vás zveme v neděli 19. června 2016 na

7. FARNÍ DEN
14.00 zahájení modlitbou a požehnáním v kostele
14.30 – 18.00 program na zahradě u sester vedle kláštera

Červen:
Červenec:
Srpen:
Září:

Úmysly modlitby živého růžence:
za požehnání pro nového pomocného biskupa Pavla Konzbula
za Světové setkání mládeže s papežem Františkem a za naše mladé poutníky
za smíření v našich rodinách
za posilu ve výchově dětí pro naše mladé rodiny a KMŠ Karolínku

POMOCNÝ BISKUP

Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem
V sobotu 21. května 2016, kdy se
v brněnské diecézi slaví výroční den
posvěcení hlavního chrámu v diecézi katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval
Svatý otec František novým brněnským
pomocným biskupem dosavadního faráře
u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavla
Konzbula (*1965).

Životopis pomocného brněnského biskupa
Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965
v Brně-Juliánově, kde dodnes žije jeho
maminka Marie. Po maturitě na gymnáziu
v Brně v Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno
– obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.
Po vykonání roční základní vojenské
služby nastoupil jako odborný a později
vědecký pracovník do Ústavu přístrojové
techniky Akademie věd České republiky
v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci
korekčních cívek magnetických polí pro
tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také
obhájil doktorskou práci v oboru teorie
elektromagnetického pole.
V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let
zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium
na Cyrilometodějské teologické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, které
dokončil v roce 2000. Od téhož roku
je také členem Společnosti pro církevní
právo.
V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra
a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha
Cikrleho. Poté působil jako farní vikář
v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích
u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátorem ve Starovicích. V roce 2005
byl ustanoven spirituálem Biskupského
gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován
farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra
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a Pavla v Brně a členem Kněžské rady
brněnské diecéze.
Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor
Křesťanská výchova. Spolupracuje také
s brněnským nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací, převážně homiletického a pedagogického
charakteru (Naslouchání, Jak mluvit
s dospívajícími o víře?, ap).
Pavel Konzbul aktivně spolupracuje
také s Centrem pro rodinu a sociální péči
v Brně, je exercitátorem v Duchovním
centru svatého Františka z Pauly ve
Vranově u Brna a pravidelně přispívá na
blog Lidových novin.
V říjnu 2015 byl brněnským biskupem
Vojtěchem Cikrlem jmenován III. sídelním
kanovníkem Královské stoliční kapituly
sv. Petra a Pavla v Brně.
V sobotu 21. května 2016 papež
František jmenoval Pavla Konzbula
pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským.
Po domluvě se svým světitelem, diecézním biskupem Vojtěchem Cikrlem,
přijme biskup Pavel Konzbul biskupské svěcení dne 29. června 2016 ve
14 hodin, v den slavnosti diecézních
patronů sv. Petra a Pavla.
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POMOCNÝ BISKUP
Nově jmenovaný brněnský pomocný
biskup Pavel Konzbul se v krátkém
rozhovoru podělil o své první dojmy
a reakce.
• Když diecézní brněnský biskup loni
v prosinci žádal své diecézany o modlitby za nového pomocného biskupa,
napadlo Vás, že byste to mohl být Vy?
Na jednu stranu se říká, že každý voják
nosí v torně maršálskou hůl, na druhou
stranu ale víme, že církev není armáda.
Církev je společenství Kristovo, které je
oživované a vedené Duchem Svatým.
V tomto prostředí Prozřetelnost nabízí
každému, většinou krok po kroku, jeho
konkrétní životní cestu k Bohu a k druhým
lidem. Tu naplňujeme v daných situacích
osobními rozhodnutími. Tvrzení, že biskupem může být téměř každý kněz, má
právní opodstatnění, ovšem situace, že
bych já byl pomocným biskupem, se mi
zdála v té době ještě méně reálná, než
radí suché zákony matematické pravděpodobnosti.
• Co je úkolem pomocného biskupa?
Myslím, že z latiny vycházející pojem
auxiliární biskup, někdy překládaný jako
světící či pomocný, by se dal dobře vyjádřit slovy – biskup pomocník. Tak jako farář
může mít v náročnějších a početnějších
farnostech pomocníka, farního vikáře
(lidově zvaného kaplana), tak tomu může
být i na úrovni vyšší, tedy celé diecéze.
Biskup pomocník je ten, který pomáhá
svému diecéznímu biskupovi. Jsou mu
svěřeny konkrétní úkoly a diecézní biskup
na něj deleguje, dle vlastního uvážení,
některé pravomoci.
• Vaším patronem je svatý apoštol
Pavel, jeden z patronů brněnské diecéze. Čím vás nejvíc oslovuje?
Apoštol Pavel mne oslovuje svým neutuchajícím nasazením pro hlásání
Evangelia a také tím, že se nebál ničeho
nového. S rozhodností a láskou řešil konfliktní situace. To, jak s poslušností, odvahou a prozíravostí dokázal systémově
řešit problémy nových křesťanských kon-
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vertitů z pohanství vůči žido-křesťanům,
je pro mne velice inspirující.
• Řadu let jste působil jako spirituál na
Biskupském gymnáziu v Brně, největší
církevní škole v brněnské diecézi. Jak
byste charakterizoval dnešní mladé lidi?
Drogy, sex a nuda – to se můžeme
dočíst na adresu mládeže v některých
bulvárních médiích. Já osobně se s tímto
pohledem neztotožňuji. Domnívám se, že
každý dospívající člověk, nejen že řeší
problémy své identity, ale podvědomě
hledá dobro. Pokud někdo má v té době
špatné kamarády, tak často jen proto, že
nenašel lepší. Nemalým úkolem církevních škol je dnes vytvořit prostředí, kde
vznikají dobrá přátelství mezi dětmi,
dospívajícími, učiteli a Bohem, to je naděje církve u nás. Osobně bych charakterizoval dnešní mládež slovy jiné „svaté trojice“: očekávání, hledání a svoboda.
A pokud někdo dnes mládež kazí, tak
jsme to nejčastěji my dospělí.
• Co vás čeká v nejbližších dnech?
Myslím, že otázka, vzhledem k nejbližším událostem, zní přesněji: „Co vás
navíc čeká v nejbližších dnech?“ Jsem
stále farářem ve farnosti Petrov-dóm, tak
mne čeká chod naší farnosti. A co navíc moje svěcení, nové úkoly, zodpovědnost,
šance a možná i nějaké to zklamání. Proto
prosím o vaši duchovní podporu, a jsem
za ni vděčný.
• Na co se ve své nové službě nejvíc
těšíte?
Myslím, že nejdůležitější je v životě
dovolit Bohu, aby nás překvapil, tedy,
abychom uměli žasnout. A tak se dostává
ke slovu můj oblíbenec anglický spisovatel a novinář G. K. Chesterton, který říká:
„Vděčnost je pocit štěstí zdvojnásobený
úžasem.“ Těším se tedy ve své službě na
setkání s novými lidmi a na všechna překvapení, která mi Bůh připravil.
Otče biskupe, děkuji za rozhovor a přeji
hojnost Božích darů pro Vaši službu.
Převzato z webu biskupství
Foto: Martina Jandlová
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POZVÁNÍ

Pozvání na Noc kostelů 2016
Noc kostelů 2016 v pátek 10. června
2016 v Hodějicích, kostel svatého
Bartoloměje.
Program:
19.30 mše svatá
20.00 prezentace o historii kostela
a prohlídka věže
21.00 koncert.
Koncert „Noci kostelů“
Hodějice – kostel svatého
Bartoloměje ve 21 hodin
na koncertě vystoupí:
Pěvecký chrámový sbor z Pozořic
Pěvecký sbor z Rakouska „DaKoa“
Smyčcový kvintet Jiřího Preisingera
z Pozořic

každým rokem navštěvují koncerty s operetou na zámku ve Slavkově u Brna, které
pro své spoluobčany realizuje již sedmnáct let rodák z Pozořic Jiří Preisinger
společně se svým orchestrem i a jeho
sólisty. Tentokrát pro vás připravuje koncert pěti špičkových muzikantů se sborem mladých lidí z rakouského města
Ebreichsdorfu, nedaleko Vídně. Tento
pěvecký sbor, vznikl v roce 1999 se
zaměřením na gospely (americké chrámové písně), a postupně rozšířil svůj
repertoár o spirituály, skladby soulové,
jazzové a písně zlidovělé a krajové k různým společenským i církevním událostem. S muzikanty a pěveckým sborem
vystoupí také chrámový sbor z Pozořic.

V záplavě nepříznivých a smutných
zpráv se v nás hromadí touha občerstvit
naše duše krásným zážitkem. Mnozí z vás

PŘIJĎTE VŠICHNI S RODINAMI
S VAŠIMI PŘÁTELI PROŽÍT NOC
KOSTELŮ ZASE TROCHU JINAK.

Pozvání na VII. Farní den
„Chválu vzdejte Hospodinu,
protože je dobrý,
jeho milosrdenství
je věčné!“ (Žl 107,1)
Srdečně Vás zveme na

7. FARNÍ DEN
v neděli 19. června 2016
14.00 zahájení modlitbou a požehnáním v kostele
14.30 další program na zahradě u sester vedle kláštera (předpokládaný závěr je
kolem 18. hodiny)
Těšit se můžete mimo jiné na
• vystoupení dětí z KMŠ Karolínka
• soutěže pro děti
• tradiční „hod bečkou“
• scénku ministrantů
• soutěž o nejlepší závin
• výstavku dětských výtvarných prací
• koncert Slávka Janouška
Občerstvení zajištěno (točené pivo a kofola, opékaná cigára).
Kdokoli může přispět upečenou buchtou nebo slaným pečivem.
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POZVÁNÍ

Soutěže na Farním dni
Výtvarná soutěž pro děti –
Rok milosrdenství dětskýma očima
Prožíváme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Motto tohoto
roku je inspirováno větou z Lukášova
evangelia: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“.
Činy, kterými můžeme konkrétně napodobovat Boží lásku k lidem, nazýváme
„SKUTKY MILOSRDENSTVÍ“. Křesťané
se o ně od nepaměti snažili a sepsali je do
několika bodů. Známe je pod názvem
Skutky tělesného a duchovního milosrdenství.
Skutky tělesného milosrdenství:
1. Sytit hladové
2. Dávat pít žíznivým
3. Oblékat nahé
4. Ujímat se lidí bez domova
5. Navštěvovat nemocné
6. Navštěvovat vězněné
7. Pohřbívat zemřelé.
Skutky duchovního milosrdenství:
1. Radit pochybujícím
2. Poučovat neznalé
3. Napomínat hříšníky
4. Těšit zarmoucené
5. Odpouštět urážky
6. Trpělivě snášet obtížné lidi
7. Modlit se za živé i zemřelé.
Smyslem naší soutěže je, aby děti přemýšlely i o tom, který skutek samy dělají
anebo si jej dokáží všimnout ve svém okolí. A jeden skutek pak měly namalovat.

Obrázky děti donesou na Farní den
19. června 2016 od 14 hodin na zahradu
u KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna. Také
je mohou přinést do zákristie po dětské
nebo nedělní mši svaté. Každý malíř, který
se zapojí do této soutěže, získá odměnu
za účast. A odevzdané výtvarné práce
našich malých i větších malířů uvidíte
vystavené na Farním dni.
Chceme tak ukázat, že i děti umí uvidět
anebo konat dobro, které kolem sebe
a pro sebe navzájem můžeme činit. A tak
vlastně zapojíme nejen rodiče dětí, ale
i ostatní dospělé, aby se zamysleli nad tím,
kde a jak můžeme přímo v našem okolí
šířit milosrdenství, kterému nás učí Bůh.

Soutěž o nejlepší závin
Dvě kategorie:
Závin slaný
Závin sladký
Žádná omezení – cokoliv, co je trochu
zatočené / zamotané / přehnuté
Přihlášení:
Přímo na farním dni odevzdat závin
Podmínky přijetí:
Nahlásit kategorii (slaný - sladký) a jméno (vaše i závinu)
Předat recept a souhlasit s jeho zveřejněním
Nakrájet alespoň 4 kousky závinu pro
porotu – bude se hodnotit i vzhled
Neváhejte a podělte se s námi o perly
vaší kuchyně!
Za pořadatele Jitka Hrabovská

Sborování v Šaraticích 2016
V průběhu května-června 2016 se
uskuteční pod hlavičkou brněnské jednoty Musica sacra regionální Sborování –
nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů
dospělých v regionech brněnské diecéze: v Brně, Jimramově a Šaraticích.
Ačkoli jde o již o 19. ročník, v našem
regionu se Sborování uskuteční teprve
podruhé, a to v neděli 5. června 2016
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v 15 hodin v šaratickém kostele
sv. Mikuláše. V cca dvouhodinovém
programu postupně vystoupí sedm
sborů, jež na závěr přehlídky společně
zapějí Canticorum iubilo G. F. Händela.
Akci zaštítil brněnský biskup Mons.
Vojtěch Cikrle. Srdečně zveme a těšíme
se.
Karol Frydrych
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Nabídka charismatické obnovy ve Slavkově
Vložme do modlitby to, jestli nás Bůh
nezve k charismatické obnově, která by
se mohla konat ve Slavkově. Nevnímejme
tuto nabídku jako přítěž a ochuzení o čas,
ale přijměme ji jako dar pro náš život. Pro
povzbuzení jedna konkrétní zkušenost:
„Absolvování semináře obnovy víry
byla pro mě nejdůležitější formace v mém
duchovním životě. Pomohla mi přijmout
sama sebe, druhé lidi, opravit si obraz
o Bohu – tj. začít poznávat Boha, jaký je.
Pomohla mi uzdravit vztahy, uzdravit
moje vnitřní zranění a začít žít život
„dospělého“ křesťana.“
Pavla
Charismatická obnova je nabídka jak
se naučit žít z milosti Boží a ne z vlastních sil. Když žijeme z vlastních sil, vyčerpáváme se, vynakládáme energii a čas
v nepravou chvíli, spoléháme na sebe
a nemůžeme poznat, že Bůh nosí za nás
naše břemena každý den, jak to stojí
v Žalmu 68 verš 20. S Boží prozřetelností
začneme poznávat moudrost a vedení
Duchem svatým, žije se nám lehčeji,
i když nás Bůh těžkostí nezbavuje, ale

v Jeho režii je pomoc, moudrost a řešení.
Proto bychom neměli CHO vnímat jako
přání otce farní obce nebo jakousi aktivitu laiků, aby se něco dělo ve farnosti.
Obnova je především pozváním od Boha
Otce pro každého z nás. On nás má velmi rád, je stále s námi a touží být naší
pomocí a silou, a skrze CHO nám nabízí
způsob jak to využít. Můžeme mít radost
z modlitby, z živého Božího slova, můžeme poznat, že Bůh skutečně ví o každém
vlasu na naší hlavě. On respektuje naši
svobodu, je jemný, proto nepřeslechněme
Jeho pozvání.
A nebojme se, že obnova je pro ty
zbožnější a dokonalejší. Duchovno
předpokládá přirozenost. Jedna žena
poznala, jak jí Bůh skrze CHO pomohl
vyřešit obyčejnou, přirozenou potřebu
v její domácnosti a tato potřeba jí pomáhá i v jejím zaměstnání. A jedná se o velmi jednoduchou, obyčejnou věc, která jí
velmi usnadnila život. Bůh dává smysl
a řád našemu životu a mluví k nám jednoduchým způsobem a jazykem.

Beseda o Indii
Víte, jak se žije v Indii? Kolik hostů je na
Indické svatbě? Viděli jste svatební oznámení velikosti knihy A4? Víte, že manžela
a manželku svým dětem vyberou rodiče?
Viděli jste, jakou školu mají děti? A že jsou
rádi, že se mohou učit? Víte, kdo v této
zemi nejraději tančí? Jak se obléká sárí?
To všechno a mnoho dalšího se mohli

dozvědět ministranti a děvčata ze scholičky v pátek 20. května na faře od katechetky a učitelky z Brna, Stáni Matušínové, která v Indii učila děti jeden rok.
A tak jsme měli, kromě všeho zajímavého
i mnoho důvodů k vděčnosti, že máme co
jíst, že se můžeme učit, a že máme dostaJana Lstibůrková
tek vody.

Duchovní obnova pro dívky od 17 do 35 let
Chudé školské sestry Naší Paní srdečně zvou dívky od 17 do 35 let na duchovní obnovu na téma: JÁ A POVOLÁNÍ? 24.–26. 6. 2016 v klášteře ve Slavkově.

Inzerce – Pro mladou, perspektivní hudebnici, jež cítí poslání vykonávat službu liturgického varhaníka, hledám pianino, harmonium popř. keybord – vzhledem k rodinné
situaci nejlépe za odvoz. Děkuji za Vaše otevřené srdce.
Miroslav Slavíček, farář v Brankovicích (734 796 983)
6
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Popelka Nazaretská
Renčovo dílo nastudovali členové slavkovského divadelního spolku, kteří jej
v režii Stanislava Olbrichta uvedli jako
recitační pásmo s hudebním podkresem
v neděli 1. 5. ve špitálském kostele.
Básník, dramatik a překladatel Václav
Renč (1911–1973) byl plnokrevným lyrikem. V jeho básnickém díle tedy nemohla
chybět oslava ženství a mateřství jako
nejpřirozenějšího zdroje krásy na zemi.
V jeho díle nebyla žena nikdy ďábelským
svůdcem, ale spíše odleskem ráje a symbolem dokonalosti Stvořitelova díla.
Básník Václav Renč byl v květnu 1951
zatčen a soud jej odsoudil k 25 létům těž-

kého žaláře. Pro básníka Renče, odtrženého od normálního života, se ve vězení
zhmotnil ženský fenomén do postavy
Panny Marie, přímluvkyně a matky Ježíše
Krista, kterou přivolával v hodinách opuštěnosti. Právě v těch nejtěžších vězeňských podmínkách vznikla Popelka
Nazaretská.
A těmito slovy uvádí autor vydání své
knížky v roce 1969: „Tahle skladba vznikla a slovo od slova byla zapsána do
paměti stovek muklů, kteří ji znali zpaměti buď částečně, nebo celou. Vychází tak,
jak mi v těch samotách byla darována.“
Stanislav Olbricht

Ženatí–svobodní 2016
„Kdybychom alespoň tři tutovky proměnili a mladým tři laciné branky nenechali, tak to byla skoro remíza.“ Tak to
byla slova optimisty v šatně po skončení
letošního fotbálku ženatých proti svobodným v neděli 15. května 2016.
A slova realisty by dodala: „je to dobré,
nikdo se nezranil, skóre je příznivější než
v minulých letech a byla to chvílemi
i legrace“. Moje žena by asi namítla –
„jak pro koho“, ale to později.
Slavnostního výkopu se ujal otec Milan,
který nás navštívil a vydržel po celý
zápas. Letos svobodní věkově omladili
a Ondra a František byli nejen podle mě
skvělým oživením a hráli jako z partesu.
A hned ve druhé minutě František dal jasně najevo, že nás svobodní nebudou šetřit. Na dva nula zvyšoval v zápětí Ondra.
Postupem času jsme my ženáči začali
mít i nějaké šance a odměnou nám byl
gól na 1:4. Pár šancí do poločasu ještě
bylo, ale využití bylo jen u svobodných.
Poločas 5:1 pro svobodné.
Ve druhé půli bylo odhodlání ženáčů
korunováno několika skutečně slibnými
šancemi, ale světe div se – branky dávali zase jen svobodní. Z kraje druhé půle,
kdy moje žena s odhodláním pořizovala
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momentky ze zápasu, byla nastřelena do
tváře nečekanou střelou. Odnesly to rozbité brýle a šrámy na nose. Tak to byla
naštěstí jediná prolitá krev tohoto zápasu. Slovy klasika: trpěli opět nevinní.
Druhá půle byla podle mého názoru
vyrovnanější, a jak se říká – obraz hry ne
zcela odpovídal vývoji skóre. Ke konci
zápasu jsme my ženáči měli i pár „tutovek“, ale s konečným skóre 8:1 pro svobodné jsme si podali ruce, poděkovali za
hru a šlo se na soutěž v penaltách. Ta
skončila nerozhodně 2:2.
Byl jsem celkem vyždímaný a chvilkami jsem si říkal, zda my ženáči nehrajeme tak trochu spíše proti sobě, ale měl
jsem radost z toho, že vše proběhlo
v pohodě a společně jsme si zahráli. Dík
všem, že mají chuť se setkat, prožít spolu hodinu a půl, při tom se i pobavit, udělat něco pro svoje tělo a mít radost z příjemně stráveného času. Snad se
pobavilo i pár diváků, kterým děkuji za
to, že vážili svůj čas a věnovali jej sledování tohoto mače. No a ty brýle: v pondělí byly již spravené a žádný monokl se
nekonal. Tak to byla moje druhá radost.
Sportu zdar!
Pavel Galata

7

UDÁLO SE VE FARNOSTI

Požehnání Křížové cesty na Urbánek
Pouť na Urbánku s žehnáním nových
obrazů zastavení křížové cesty se uskutečnila v neděli 22. května 2016. V 16 h.
požehnal u sochy sv. Jana znojemský
děkan Mons. Jindřich Bartoš zastavením
křížové cesty, které po cestě při modlitbě
s tématy ke skutkům milosrdenství jednotlivě pokropil požehnanou vodou. Po
17. h. začala mše svatá.
Od první myšlenky roku 2004 se
během několika let vykrystalizoval návrh
zastavení, který by byl vhodný do krajiny
a svým výrazem souzněl s architekturou
kaple sv. Urbana. Byla zvolena studie
výtvarníka Milivoje Husáka z Lelekovic.
V roce 2012 se objevila v tisku zpráva,
že Slavkov u Brna bude mít také svou
Křížovou cestu. Všech 14 kapliček vyrobila na jaře 2012 kamenická firma Jiřího
Zimovčáka z Brna a během úterý
27. března 2012 je instalovala na základy. Ty vykopaly jednotlivé rodiny, které se staly „patrony zastavení“ se závazkem starat se o okolí sezónní údržbou.
Na Květnou neděli 2012, při výročí
300 let od založení kaple, jsme se modlili křížovou cestu již u nových zastavení.
V roce 2015 byla osazena malovanými
obrazy Milivoje Husáka. Pro nepřízeň
počasí se požehnání konalo až letos.
Realizace Křížové cesty trvala celých
12 let.

Ze slavnosti byl zaslán následující dopis
emeritnímu papeži Benediktu XVI, který
požehnal základní kámen.
Svatý Otče Benedikte,
Farníci a poutníci, putující dnes na naše
poutní místo ve Slavkově u Brna –
Austerlitz v České republice, děkují za
zdárné dokončení 14 zastavení křížové
cesty k poutní kapli, zasvěcené Vašemu
předchůdci, svatému papeži Urbanovi.
Před sedmi lety, při své návštěvě Brna,
jste Svatý otče požehnal základní kámen
této křížové cesty, která byla s Boží pomocí dokončena a při dnešní poutní slavnosti požehnána.
Děkujeme také za Vaše požehnání misijního kříže pro naši farnost. Je postavený
před školou Chudých školských sester
Naší Paní, které mají mateřinec
v Mnichově. Chceme usilovat o posvěcení našich rodin a křesťanskou výchovu
našich dětí a mládeže. Za to se modlíme
a o to usilujeme v každodenním životě.
S radostí posíláme Vaší svatosti srdečný
pozdrav s přáním Božích darů, ochrany
Panny Marie a pevného zdraví. Rádi na
Vás vzpomínáme ve svých modlitbách
a prosíme také o Vaše apoštolské požehnání.
S hlubokou úctou
P. Milan Vavro, farář a poutníci

Pouť k bráně milosrdenství do Žarošic
V neděli 8. května 2016 jsme se vydali
na již 13. pěší pouť, tentokrát ke Svaté
bráně milosrdenství v Žarošicích. Ze
Slavkova po požehnání o. Petra vyšlo
kolem 60 poutníků. Z Jalováku, kde se
přidal o. Milan, nás do Zdravé Vody přišlo
95, po cestě lesem byla modlitba růžence. Odtud se vydalo již velké procesí na
tříkilometrovou pouť, v ulicích Žarošic
jsme zpívali písně. Pěšky, autobusem
a auty se nás sešlo na 200, bylo mnoho
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rodin s dětmi. Poděkování patří místním
kněžím, otci Pohankovi a Večeřovi i našemu rodáku Oldřichovi Chocholáčovi, kteří v kostele zpovídali. Na závěr po mši
svaté jsme prošli Svatou bránou s modlitbou o získání odpustků. Několik mladých nás překvapilo – vydali se pěšky
i zpět. Byla to zatím největší pěší pouť ze
Slavkova, také Rokem milosrdenství
významná.
o. Milan Vavro
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Další drobné zprávy z farnosti
která pomáhala ve farnosti s návštěvami
nemocných, se konal 16. ledna ve Slavkově.

pravily školské sestry s děvčaty –
Včelkami. Uvedení a představení dětí bylo
ve farním kostele na Hromnice.

DeNaF 2016

Obnova pro manžele

Pohřeb sestry Marie Blanky

Také letos proběhl „Den na faře“ pro
děti, zvaný DeNaF 28. a 29. 1. Téma bylo
na motivy „Já Padouch“ a motivovalo další hry a soutěže.

Ples děkanství 2016
Letos již 11. ples uspořádala naše farnost 16. 1. v sále Bonaparte. Kromě hudby
Šohajky z Dolních Bojanovic jsme shlédli
krásné předtančení naší mládeže a scénku
kněží s názvem Vizitace. Fotografie a videa
z plesu jsou na webu farnosti.

Farní karneval pro děti

13. března se manželské páry setkaly
s jáhnem Janem Špilarem na krátkou obnovu svého manželství v roce milosrdenství
a zároveň obnovili své manželské sliby.

Pouť Charity k Bráně milosrdenství
se konala v Žarošicích v sobotu 2. dubna 2016. Po pěší pouti z kaple ve Zdravé
Vodě bylo v Žarošicích zamyšlení nad
skutky milosrdenství a svědectví z charitní
činnosti. V 18 h. sloužil poutní mši sv.
děkan Milan Vavro.

Biblická soutěž 2016 ve Slavkově

V neděli 14. 2. slavkovští ministranti reprezentovali naši slavkovskou farnost v ministrantském florbalovém turnaji v Telnici.

Okresní kolo Biblické soutěže 2016 se
konalo ve Slavkově. Do národního kola
postoupili: Kateřina Klinkovská a Libor Tesař
ze Slavkova a Alžběta Šujanová z Heršpic.
V národním kole, které se konalo v březnu
v Brně, se ve své kategorii umístila na 4. místě Alžběta Šujanová. Všem, kdo postoupili
a zvítězili, blahopřejeme.

Příběhy lidí z Titaniku

Biřmovanci v pohraničí

Farní karneval v DSR 7. února 2016 na
téma Červená karkulka připravilo nejmladší spolčo mládeže.

Ministrantský turnaj v Telnici

Přednáška Dany Šimkové z Křenovic
o slavné lodi, její stavbě, plavbě a potopení a především o lidech, kteří ji stavěli
a zúčastnili se první plavby se konala
v pondělí 15. února na faře. Byla zajímavá,
s mnoha detaily, o kterých se běžně ani
neví. Téměř všichni vydrželi tříhodinové
vyprávění s ukázkami scén z filmu a repliky předmětů z lodi.

Postní obnova pro ženy
Za velké účasti žen na téma Svátost smíření, promluvil v DSR 12. 3. 2016 P. Jiří
Topenčík, farář ze Šitbořic.

Křížová cesta na Urbánek
se konala 20. března 2016 s tématem
Božího milosrdenství.

Příprava dětí k 1. svatému přijímání
Konala se o víkendu v říjnu 2015 na téma
Desatero, další jarní víkend byl věnován
tématu svátosti smíření a celý program při-
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Do farností Hrádek u Znojma a okolí se
vydala parta biřmovanců v sobotu 23. dubna
pomoci s úklidem kostelů. Po jarním úklidu
tří kostelů (Strachotice, Slup a Micmanice)
poklidili odpadky kolem jaroslavického kostela. Následoval oběd a pomoc na faře
v hrádku u Znojma - úklid fary a půdy, štípání a skládání dřeva a spárování zdiva.

Varhanní koncert Davida Postráneckého
V neděli 24. dubna 2016 v 16.30 v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna se
uskutečnil varhanní koncert pedagoga
Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně MgA. Davida Postráneckého.

Svatodušní novéna
K modlitbě novény jsme se scházeli ve
dnech 6.–14. května 2016 ve farní kapli
a prosili o nové přijetí Ducha Svatého
a jeho dary. Děkujeme, že každý den vedlo modlitbu jiné společenství.
o. Milan Vavro
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Maminkám k Svátku matek
Je všeobecně známo, že měsíc květen
- máj je považován za měsíc lásky. Snad
proto, nebo právě proto je dvanáctý den
tohoto měsíce označen za Den matek.
A v tento den je vzdáván hold, pocta lásce mateřské.
V mém památníčku myšlenek a úvah
mám pod heslem „Láska mateřská“
zapsáno:
„Láska je záležitost vnitřního vztahu
jednoho člověka ke druhému. U mateřské
lásky jde o vnitřní citový vztah matky
k dítěti. Do dne matek patří tedy neodmyslitelně vedle matky také děti.“
Jaká je tedy ta láska mateřská?
Nejčistší láska jakou svět má
je láska pradávná láska mateřská.

Maminku v životě velká práce čeká milovat, být spravedlivá,
z tvorečka vychovat čestného člověka.
Maminka houpá, zpívá, hladí,
zaváže kolínko, s úkolem pomůže,
napomíná i kamarádí.
Pro chvíle důvěrné najde si chvilinku,
vést dítě k moudrosti
je radost pro maminku.
Když dítě doroste maminka sleduje
v čem se jí podobá,
jak pracuje, jak studuje.
Matka Dar lásky od Boha dostává
za výchovu na nekonečné díky nečeká.
Zná úkol mateřství,
je šťastná, že dítě přijímá Dar lásky
a samo už dokáže milovat Boha a tím i druhého člověka.
JUDr. Miloslav Honek

KMŠ Karolínka děkuje
KMŠ Karolínka děkuje poprvé
Je tomu už téměř půl roku, co se u našeho farního betléma střádaly peníze na různé charitativní účely, a také pro Karolínku.
Ráda bych poděkovala všem, kteří jste se
rozhodli přispět. Z částky, která nám byla
přidělena, jsme mohli financovat vzdělávací seminář pro sborovnu, tedy seminář šitý
na míru našim potřebám v oblasti individualizace dětí. Proběhl pro většinu našich
pedagogických pracovnic přímo v našich
prostorách a výstupy z něj bychom rády
zapracovaly do našeho vzdělávacího programu v příštím školním roce. Věřím, že to,
co je investováno do lidských zdrojů, jsou
nejlépe investované peníze a vrátí se nám
několikanásobně zpět v podobě dobře
nastavených a funkčních vzdělávacích
podmínek a postupů, jejichž výsledkem je
vzdělávací pokrok a úspěch dětí.

KMŠ Karolínka děkuje podruhé
Stalo se to před pár dny večer. Černá
obloha s prudkým deštěm, který trval minimálně půl hodiny. Stojím bezradně u zato-
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peného sklepa KMŠ. Z garáže o kousek
dál se ozývají hlasy, někdo z druhé strany
odemyká dveře. Najednou vidím celou
spoušť. Asi tak 15 cm vody v celé chodbě,
v naší prádelně i v místnosti s provizorně
uskladněným zahradním vybavením. To je
pro hasiče malé sousto. Pouštíme se tedy
do vyhánění vody vlastními silami.
Pokolikáté už… Po dvouhodinovém úsilí
slyším otce Milana: Dost, končíme. Ostatní
zítra. Napište rodičům, kdo může přijít,
potřebuji tu deset lidí. Ráno ještě vyhlašuje prosbu o pomoc po mši svaté…
Chci poděkovat. Tobě Adame, který jsi
neváhal ještě večer se během pár minut
převléct z kroje do vaťáku a holin a byls
u toho dokonce i v sobotu. Vám, kteří jste
přišli v sobotu – děvčatům Klinkovským,
Hance Mlčochové, mužům Dolečkovým,
paní Hrabovské, sestře Gregorii a Vojtěše,
Veronice, Jirkovi, Dominičce, její mamince
a strýci, a zvláště Vám, otče Milane. Díky
Vašemu nasazení a díky Vaší organizátorské taktovce bylo v sobotním odpoledni
zase vše tak, jak má být.
s. Josefa
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Opravy kostelů
Oprava střechy kostela ve Slavkově
V loňském roce jsme zahájili opravu
střechy, která vykazovala mnoho závad –
porušená statika podstřeší, prohnuté
laťování, sjíždění tašek a nebezpečí pádu
na chodníky, poškozené okapy padající
krytinou. Po opravě statiky krovu jsme se
rozhodli opravit střechu.
Z uvažovaného přeložení krytiny s navrtáním otvorů do tašek a jejich přišroubování vyšlo najevo, že nebude o moc dražší uskutečnit celkovou výměnu krytiny,
poškozených okapů a náhradu střešních
latí za silnější. V letošním roce bude akce
dokončena, práce jsou v hodnotě 1 650
000 Kč. Z toho je podíl 40 % vlastník (tedy
farnost) 660 000 Kč, 10 % město 165 000
Kč, 50 % Ministerstvo kultury 825 000 Kč.
Zároveň se střechou budou opraveny
kamenné schodiště k bočním vchodům
do kostela. K pokrytí farního podílu pořádáme sbírky ve farnosti.

Oprava Lutrštéku
Na fasádu Lutrštéku byla získána dotace 100 000 Kč z fondu ORP. Firma
Rekonstruktiva opraví v tomto roce ve
výši kolem 170 000 Kč fasádu věže a průčelí (částku 70 000 uhradíme ze sbírek
v zůstatku z roku 2015). Bude třeba doplnit zeminu kolem vydlážděné plochy před
hlavním vstupem na Lutrštéku. Doplnit
okapový chodník místo ukradených
kachlí litým betonem (firma při opravě
fasády). Ve věži Lutrštéku třeba vyměnit

podlahu u zvonů, opravit žaluzie, zprovoznit zvon, dát nové dveře k místnosti
s měchem, na půdu dát svařený žebřík
nastálo, opravit podestu u dveří kůru
a nový poklop na půdu.

Oprava kostela sv. Antonína
Bude proveden nátěr věže kostela sv.
Antonína. Byly vyspraveny trámy věže
a ošetřeny proti hmyzu. Obraz sv.
Antonína z oltáře restauruje M. Král ve
spojení s památkáři. Na nátěr věže
a opravu obrazu byla poskytnuta dotace
obce Němčany ve výši 36 tis. Kč.

Oprava kostela v Hodějicích
V těchto dnech se dokončuje oprava
elektroinstalace. Došlo k výměně zastaralých hliníkových vodičů za měděné,
vyměněny zásuvky a vypínače, doplněn
rozvaděč, osazeno nové vedení a osvětlení věže a půdy. Budou pořízeny nové
reflektory do chrámové lodi, kde je špatně vidět. Prostory schodiště na půdu
budou vymalovány.
o. Milan Vavro

Adopce na dálku
Nithin D’Souza je indický mladík, kterého skupina slavkovských žen adoptovala
na dálku v roce 2002. Tehdy bylo
Nithinovi šest roků. Od té doby pravidelně přispíváme na jeho vzdělání a vyměňujeme si dvakrát do roka dopisy. V současné době studuje Nithin polytechnickou
školu zaměřenou na elektrotechniku.
V budoucnosti by se chtěl stát inženýrem.
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Každoročně Nithinovi posíláme drobnost k narozeninám, které má 23. března.
Letos byl tím dárkem kalendář, na jehož
výrobě se podílely děti ze třídy Oveček.
Touto cestou jim i paním učitelkám moc
děkujeme. Krásné obrázky k jednotlivým
kalendářním měsícům jistě Nithina potěšily.
EJ
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Víra pomáhá i ve chvíli nejtěžší
Dne 12. června 2016 by se dožil devadesáti let pan Jan Marek, rodák
z Heršpic u Slavkova. Zemřel prvního
února 1985, ve věku pouhých 59 let.
Pohřben je na hřbitově
v Nížkovicích, ve kterých prožil velkou část
svého života.
Život Jana Marka lze
rozdělit do tří základních etap: mládí a studium, zatčení a odsouzení
včetně pobytu v jáchymovských lágrech,
návrat a nový začátek.
Mládí prožil v rodných
Heršpicích. Jeho otec
Jan byl zednický mistr,
babička Julie rolnice.
Nadaný Jenda vystudoval gymnázium v Bučovicích a byl přijat
na Filozofickou fakultu
Masarykovy Univerzity v Brně. Poté, co
nacisti zavřeli české vysoké školy, pracoval ve stavební firmě. Po válce pokračoval ve studiu a jako věřící člověk a katolík
se v poválečném kvasu angažoval v lidové straně. V roce 1947 se seznámil s tehdy
devatenáctiletou
Miloslavou
Robešovou z Nížkovic a začali plánovat
společnou budoucnost. Únor 1948 však
byl pro naši republiku zlomem, došlo ke
komunistickému převratu. V době, kdy
Jendovi k dokončení studia a budoucí
životní dráze profesora dějepisu a zeměpisu chybělo dokončit poslední státnici,
tak vzaly události zásadní obrat. Na
vysokých školách nastaly kruté čistky.
Akční
výbor
filosofické
fakulty
Masarykovy univerzity v dubnu 1948 bez
jakéhokoliv varování či dokonce možnosti obhajoby vyloučil ze studia na všech
vysokých školách novému režimu nepohodlné studenty. Mezi prvními také Jana
Marka u Heršpic u Slavkova č. p. 116
s odůvodněním, že „…pro svou dosavad-
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ní praxi politickou, zaměřenou krajně
nepřátelsky proti lidové demokracii a vládě a proti vymoženostem národní revoluce nedávají naději, že by byli dobrými
pedagogy lidově demokratického státu, a kteří
své stanovisko nezměnili namnoze ani po
únorových událostech.“
Octl se tak mezi prvními
osmi vyloučenými z Masarykovy univerzity, které postupně pod heslem „Jak Vy ke státu, tak
stát k Vám“ následovali
další.
Šokovaní vyloučení
studenti se rozhodli
reagovat a vydat výzvu
k vysokoškolským studentům, směřující proti
poměrům na brněnské
filozofické
fakultě.
Končili v ní větou: „Mějte na paměti, že
komunistický režim se neštítí sebepodlejších metod“. Letáky nacyklostylovali,
ale nakonec nedistribuovali. Státní bezpečnost je však při noční razii nalezla.
Jan Marek společně s Rudolfem
Osičkou ze Šternberka byli zatčeni
a následně odsouzeni k pěti letům těžkého žaláře zostřeného půlletně tvrdým
ložem a rovněž ke ztrátě občanských
práv, to vše za zločin přípravy úkladů
proti republice za okolností obzvláště
přitěžujících. Poznal krutost výslechů ve
vězení na brněnském Cejlu, plzeňské
Bory a pak drsné jáchymovské lágry
Rovnost a Eliáš. Zde těžce pracoval
v podzemí v nebezpečných a zdraví
ohrožujících
uranových
dolech.
Společnost mu přitom dělali kněží, vysokoškolští profesoři, lékaři, spisovatelé
a vůbec intelektuální elita, kterou sem
režim odklidil. Mezi kápy naopak byla
paradoxně řada esesáků a dalších
německých válečných zajatců. Když
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OSOBNOSTI
v říjnu 1953 Jáchymov opouštěl, měl za
sebou nesmírně tvrdé zkušenosti, ale
také jedinou jistotu – hlubokou víru
v Boha a jeho pomoc ve chvíli nejtěžší…
Slávka na něj pět let čekala a v lednu
1954 se v heršpické kapli sv. Matouše
vzali. Přestěhoval se do Nížkovic a rychle hledal práci. Moc možností se svým
kádrovým profilem neměl, v nabídce pro
něj byly hlavně ostravské doly a hutě.
Naštěstí se mu podařilo získat místo ve
strojírenské firmě a začal pracovat jako
soustružník. V prosinci 1954 se jim narodil syn Jan, v březnu 1956 dcera
Dagmar. Věděl, že sám již za tohoto režimu šanci nemá, ale snažil se pro své děti
udělat maximum. Byl pod neustálým
dohledem „vybraných spoluobčanů“, to
však nic neměnilo na tom, že žil jako
věřící člověk a ve víře vychovával i své
děti. Měl skvělý přednes a krásný hlas,
naučil se dokonce hrát na varhany a po
smrti pana varhaníka Jeřábka na ně
v nížkovickém kostele sv. Kunhuty řadu
let hrál. Vedl sbor zpěvaček na kůru,
napsal pro ně řadu koled a písní, z nichž
některé žijí dodnes. Pro farnost byl velkým přínosem a morální autoritou.
I v dobách nejtěžší normalizace byl příkladem nezlomeného člověka, který přijal svůj osud, ale nesklonil hlavu. Pro
jeho přehled a znalosti se na něj spousta
lidí obracela pro radu a vždy se jim snažil vyhovět. Postupně se zapojil do kulturního života v Nížkovicích, kde sehrál
v ochotnickém divadelním kroužku mnoho rolí, věnoval se i Sokolu. Měl literární
talent, napsal stovky básní. V roce 1968
byl rehabilitován. Znovu se pustil při
zaměstnání do studia. Poté, co v roce
1969 nastala normalizace, ale pochopil,
že nemá šanci na pedagogickou kariéru
a až do konce života zůstal u soustruhu
ve slavkovském MEZu. Tehdejší
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně mu
až v roce 1990 přiznala akademický titul
doktora filozofie, in memoriam.
Léta strávená v uranových dolech spolu s dlouhodobým stresem se časem
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podepsala na jeho zdraví. Přestože
věděl, že je vážně nemocen, do poslední
chvíle sám dodával svému okolí optimismus, lásku a víru. Poslední koledy si na
varhany v nížkovickém kostele s vypětím
všech sil zahrál v prosinci 1984 a prvního
února 1985 v brněnské nemocnici U Sv.
Anny zemřel. Na jeho poslední cestě
devátého února 1985 ho na nížkovický
hřbitov s úctou vyprovodily stovky lidí ze
širokého okolí. Jeho milovaná manželka
Miloslava, která jej přežila o 26 let, je
pohřbena vedle něj. Na náhrobku mají
citát z jedné jeho písně: “Z Tvých rukou,
Bože, vzal jsem svůj los…“
Prožil těžký život. Vždy však byl hluboce věřícím člověkem a snažil se žít jako
správný křesťan. Víra v Boha a jeho
milost mu pomáhala snášet veškerá utrpení. A to je poselství a příklad, které si
všichni můžeme nést do svého života.¨
Ing. Jan Marek
Z Tvých rukou, Bože!
Bože, jenž řídíš lidský osud, vesmír náš
já před Tebou pokorně svou hlavu skláním
vyslyš dnes můj vroucí, prosebný Otčenáš
dej novou sílu našim až příliš znaveným
dlaním.
Z Tvých rukou, Bože, vzal jsem svůj los
a prosím, dopřej mi ještě z kalicha Tvých
milostí pít.
ať slzavým údolím smím kráčet třeba bos
však s nadějí, že u Tebe, najdu svůj věčný
klid.
Dík Tobě, Pane, za všechna požehnání
vždyť ty jsi naděje, radost a síla
ať Tvoje ruka nás vždy vede a chrání
a Tvoje láska kéž by nás nikdy neopustila.
Z Tvých rukou, Bože, vzal jsem svůj los
a prosím, dopřej mi ještě z kalicha Tvých
milostí pít.
ať slzavým údolím smím kráčet třeba bos
však s nadějí, že u Tebe, najdu svůj věčný
klid.
(text i nápěv Jan Marek, 1972)
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FARNÍ KNIHOVNA

Nové knihy ve farní knihovně
Anselm Grün - Blízký i vzdálený
Setkání s Anselmem Grünem nemusí
být pro čtenáře jen setkáním se zkušeným
mnichem („jakousi cestou do hlubin mnišské duše“), ale může se stát také setkáním se sebou samým. Kdo z nás to nepotřebuje? Prokop Siostrzonek
Kdybyste věděli, jak vás miluji – Jiřina
Prekopová – Bert Hellinger
Jak lze pomoci problémovým dětem
rodinnými konstelacemi a terapií pevným
objetím
Pekařský učedník ze Znojma –
Wilhelm Hünermann
Životopisný román o svatém Klementu
Maria Hofbauerovi, chudém chlapci
z moravských Tasovic, který bývá nazýván
také apoštolem Varšavy a který se stal
duchovní oporou Vídně obsazené
Napoleonem. Hünermannovo neopakovatelné vypravěčské charisma je zárukou, že
knihu přečtete jedním dechem.
Přežít nebo prožít mši svatou? –
Vojtěch Kodet
Jen postupně člověku dochází, o jak
zázračnou skutečnost se jedná. Je dobré
živit v sobě úžas nad tímto tajemstvím,
aby nám svátost lásky nezevšedněla. Je
totiž nevyčerpatelná, stále v ní můžeme
objevovat nové a nové „zlaté žíly.“

Lék na únavu ze života – Anselm
Grün
Autor probírá různé druhy únavy a jejich
příčiny, ukazuje na způsoby, jak se naučit
zacházet s únavou a jak ji začít chápat
jako šanci vrátit se k sobě samým. Snaží
se nás povzbudit, abychom o své únavě
přemýšleli a abychom hledali a objevili
vlastní cestu, jak znovu najít chuť k životu.
Čao, Niku! – Marie Holková
3. vydání knihy o životě svatého
Dominika Sávia, „malého velikána svatosti“, jak jej nazval papež Pius XII. Kniha
vhodná nejen pro děti.
Okénka do nebe – kolektiv autorů
Ilustrační příběhy pro chvilky s dětmi 5 10 let
Láska, která za to stojí! – Jean –
Benoit Casterman
Průvodce po cestách pravé lásky
a sexuality. Tato publikace je určena mladým lidem, také rodičům a vychovatelům,
kteří se snaží zorientovat v oblasti výchovy k lásce, sexualitě a manželství. (Buďte
bez obav: v této knize není nic „nečistého“ a dnešní mládež o tom každopádně ví
víc, než si myslíme. Lépe je nemocem
předcházet než je léčit!)
Jana Lstibůrková

Otevření naučné stezky Šibeniční a popravčí vrch
Připravovaná nová naučná stezka
„Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích“
bude návštěvníky informovat o historii
soudnictví, útrpného práva, katovském
řemesle, věznění či cestě na popraviště
a výkonem hrdelního práva v českých
zemích. Tato stezka povede z centra
obce do lokality „Na Spravedlnosti“ na
hranicích křenovického a slavkovského
katastru (návrší po levé straně silnice
z Křenovic do Slavkova). U jednoho
zastavení, které popisuje zadržení obviněných, se podařilo upravit obecní sklep
na stylové vězení.

14

V sobotu 25. června v 9 hodin po
úvodním slově vyjde kostýmovaný průvod za zvuku bubnů od místního kostela
po jednotlivých zastaveních. U každého
z nich promluví autor stezky Oldřich
Bartošek a na samotném popravčím
vrchu pak vedoucí výzkumu Prof. Josef
Unger. Na závěr děkan P. Mgr. Milan
Vavro ze Slavkova spolu s místním farářem P. Kamilem Sovadinou, OPraem.
požehnají smírčí kámen a pomodlí se za
všechny oběti, které zde navždy ukončily
svou pozemskou pouť.
Oldřich Bartošek

Urbánek 2/2016

MATRIKY

Skrze svátost křtu se znovu narodili:
Elizabet Kroulíková z Brna-Líšně
*2015, pokřtěna 21. 2. 2016
Radim Slováček ze Slavkova
*2015, pokřtěn 21. 2. 2016
Libuše Tereza Lagová ze Slavkova
*2054, pokřtěna 26. 3. 2016
Natálie Marta Řičánková ze Slavkova
*2015, pokřtěna 3. 4. 2016
Eliška Urbánková ze Slavkova
*2014, pokřtěna 3. 4. 2016

Ladislav Láníček z Rašovic
*1982, † 14. 2. 2016
Jaroslav Krbek ze Slavkova
*1929, † 14. 2. 2016
Anežka Brulíková ze Slavkova
*1929, † 15. 2. 2016
Růžena Doubková ze Slavkova
*1941, † 27. 2. 2016
Karel Häring ze Slavkova
*1942, † 29. 2. 2016

Pavel Kuklínek z Holubic
*2016, pokřtěn 10. 4. 2016

František Štěpánek z Heršpic
*1933, † 9. 3. 2016

Vanesa Doricová ze Slavkova
*2015, pokřtěna 10. 4. 2016

Karin Kolínská ze Slavkova
*1940, † 14. 3. 2016

Jakub Josef Žůrek z Němčan
*2016, pokřtěn 10. 4. 2016

Zdeněk Přibyl z Němčan
*1959, † 15. 3. 2016

Adam Pikula z Němčan
*2016, pokřtěn 1. 5. 2016
Adéla Marie Špatná ze Slavkova
*2016, pokřtěna 1. 5. 2016
Vojtěch Zdeněk Dvořák ze Slavkova
*2016, pokřtěn 1. 5. 2016
Anna Červinková ze Slavkova
*2016, pokřtěna 1. 5. 2016

Do svátosti manželství vstoupili:
Jan Hlaváček ze Slavkova
a Eva Červinková ze Slavkova
oddáni: 2. 4. 2016
Pavel Kovařík z Rašovic
a Lenka Chmelíčková ze Slavkova
oddáni: 30. 4. 2016

Pavel Tománek ze Slavkova
*1941, † 18. 3. 2016
Miroslav Kučera z Hodějic
*1933, † 21. 3. 2016
František Prokop z Němčan
*1950, † 26. 3. 2016
Marie Vybíhalová ze Slavkova
*1924, † 1. 4. 2016
Antonín Matyáš ze Slavkova
*1952, † 17. 4. 2016
Řeholní sestra Michaela Hroudná
ze Slavkova
*1928, † 29. 4. 2016
Věra Rotreklová ze Slavkova
*1943, † 30. 4. 2016

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:

Emilie Šolcová z Hodějic
*1922, † 7. 5. 2016

Jakub Malina z Bučovic
*1989, † 6. 2. 2016

Miroslav Kostiha ze Slavkova
*1934, † 15. 5. 2016
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PROGRAM FARNOSTI

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30 a 18.00 (nedělní večerní
mše v červenci a v srpnu v 19,00)!, úterý
18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek 7.00,
pátek 18.00 bohoslužba pro mládež,
sobota v 7.30. Svátost smíření před každou večerní mši svatou a každou středu
od 19.00 do 20.00 (o prázdninách na ohlášení).

SRPEN
5.–14. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie, 18.00 mše sv. farní kostel.
25.–28. 8. Pěší pouť na Velehrad.
27. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad
Sázavou.
28. 8. Hody v Hodějicích, mše sv.
v 11.00.

ČERVEN
10. 6. Noc kostelů 2016 v Hodějicích,
19.30 mše svatá, 20.00 prezentace o historii kostela, prohlídka věže, 21.00 koncert.
13. 6. Mariánská pouť v Žarošicích s biskupem Vojtěchem, 18.30.
19. 6. VII. Farní den na zahradě za KMŠ,
14.00 požehnání v kostele, 14.30 scházení.
19. 6. Sbírka na bohoslovce.
24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce, 18.00 (pátek).
27. 6. Výlet dětí z náboženství na
Hostýn, pondělí 8,00 od fary.
30. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
30. 6. Návštěvy nemocných vesnice.

ZÁŘÍ
1. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
1. 9. Návštěvy nemocných Slavkov.
2. 9. Návštěvy nemocných vesnice.
4. 9. Mše sv. na zahájení školního roku
s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 8.30 h.
4. 9. Výročí posvěcení kostela
v Heršpicích.
6. 9. První mše svatá pro děti a školáky
s žehnáním školních tašek, Slavkov
v 18.00.
10. 9. Zlatá sobota v Žarošicích.
11. 9. Cyklopouť (místo se určí).
15. 9. Pouť k P. Marii Bolestné na
Lutrštéku, čtvrtek, 17.00 zpověď, 18.00
mše sv.
18. 9. Pouť na Lutrštéku a hody
v Němčanech, bohoslužby v 8.00, 9,45
a 10.30.
24. 9. Pouť ke Svaté bráně pro učitele
a katechety, Brno - dóm.
25. 9. Hody v Heršpicích, mše sv.
v 11.00.
28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu, 8,30 mše sv. farní kostel.

ČERVENEC
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově
v červenci a v srpnu v 19,00!
1. 7. Návštěvy nemocných Slavkov.
2.–9. 7. Dovolená rodin v Cizkrajově.
2.–9. 7. Tábor ministrantů v Čučicích.
6.–10. 7. Katolická charismatická konference Brno.
21.–31. 7. Světové setkání mládeže
s papežem v Krakowě.

Kontakt s knězem:

Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45), nebo si
setkání domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz • www.farnostslavkov.cz
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