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Postní doba před námi
Dříve prožívaný církevní rok byl více

spjatý s běžným životem. Praxe duchov-
ního života se vtiskla do stylu života
a byla zarámovaná do slavení událostí
roku. Období před začátkem postní doby
provázelo veselí s dopřáním si dobrého
jídla, zvané masopust. Karnevaly a prů-
vody v maskách měly vzbudit poslední
možnost se poveselit, protože na pope-
leční středu začala dlouhá doba postní.
Lidé přijali znamení popelce a od té doby
se nekonaly žádné zábavy, ani svatby.
Kromě mše svaté patřila k neděli účast
na křížové cestě.

Dnes mnohé z toho pominulo. Církev
více vyzdvihla duchovní prožívání postní
doby, ale nebyly zrušeny vnější „pomůc-
ky“ – půst, odříkání si, zpytování svědomí,
křížová cesta, častější četba Písma svaté-
ho. Zvláště je příležitost začít opět s pra-
videlnou modlitbou v rodině, a ta nemusí
být jen s malými dětmi. Je dobré si zařa-
dit k denní modlitbě ještě nějaký další
duchovní úkol, který nám pomůže neza-
pomenout na intenzívnější prožití doby,
která se nazývá „svatopostní“, neboli
doba, ve které nás chce Bůh posvětit. 

Vrcholem bude slavení Velikonoc. Ve
Svatém týdnu, který začíná Květnou ne-
dělí, budeme letos poprvé slavit boho-
službu Velkého pátku již v 15.00 hodin. Je
to čas, který nás spojuje s Ježíšovým vy-

dáním se
v oběť na kří-
ži. Navíc se
obřadů mo-
hou účastnit
i rodiny s dětmi (třeba i ve farní kapli), pro-
tože to nebude pozdě. Večerní křížová
cesta městem začne také dříve, již ve
20.00 hodin. Dny svatého Tridua, neboli
Třídenní, od Zeleného čvrtku do Bílé so-
boty večer, jsou v církevním roce ty nej-
důležitější. Jejich liturgie je také jiná, než
běžná mše svatá, a vystihuje to, co Pán
Ježíš prožíval ve dnech svého zajetí, utr-
pení, smrti a vzkříšení. Chci pozvat
k účasti i vás, kteří nejste zvyklí v tyto dny
chodit do kostela, a zvláště povzbuzuji
věřící z vesnic, neboť poslední léta vás
přijíždí stále méně. Mnozí máte auta,
v kostele je místa dost, přijeďte.

Chci také povzbudit ke svaté zpovědi.
Velikonoce jsou výzvou k tomu, abychom
obnovili svůj křest. K tomu patří i odpuš-
tění hříchů, které nás vrací do křestní
milosti. Pokud jste dlouho nenahlédli do
zpovědního zrcadla, i to vám může být
inspirací k přijetí této svátosti.

Milí farníci, přeji vám požehnané prožití
postní doby, s touhou v srdci, vyjádřenou
slovy žalmu 50: „Stvoř mi čisté srdce,
Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.“

o. Milan Vavro

SLOVO KNĚZE

Úmysly modlitby živého růžence:
Březen: za Boží požehnání pro práci a poslání lékařů a zdravotníků
Duben: za ochranu nenarozených dětí a za úctu k daru života
Květen: za poznání Boží vůle pro všechny, kdo hledají životního partnera

Poté, co nemoc znemožnila jeho
návštěvu v lednu, přijede otec biskup
Pavel Konzbul do Slavkova v pátek

3. března v 18.00 hodin. Po mši svaté
bude mít setkání s biřmovanci a mlá -
deží.

Biskup Pavel Konzbul poprvé ve Slavkově (na druhý pokus)
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chrám diecéze a její viditelný symbol.
Druhé téma nese název Ze života naší far-
nosti, protože ve farnostech žijeme jako
rodiny místní církve a spojuje nás nejen
bydliště, ale také řada společně prožitých
událostí a akcí. Fotografie by měla mít
název, je vhodné, pokud by u ní byl i krát-
ký komentář, vzpomínka nebo příběh, kte-
rý se k ní váže.

Nejzajímavější fotografie bude možné
zhlédnout od soboty 2. září 2017 na výsta-
vě ve Žďáru nad Sázavou během XIV. die-
cézní pouti rodin, letos zaměřené na naši
diecézi, a později také v katedrále na
Petrově. Adresa pro zasílání fotografií je:
Diecézní muzeum, Petrov 1, 601 43 Brno.
Bližší informace na webových stránkách
Biskupství brněnského www.biskupstvi.cz.

240. výročí brněnské diecéze
Jubilejní výročí diecéze bude připomíná-

no řadou akcí a aktivit, mezi které patří také
tři pontifikální děkovné bohoslužby – ve
čtvrtek 29. června 2017 v katedrále v den
slavnosti sv. Petra a Pavla, v sobotu 2. září
2017 na XIV. diecézní pouti rodin ve Žďáru
nad Sázavou a v sobotu 2. prosince 2017,
kdy bude děkovná bohoslužba spojena
s oceněním některých farníků.

Současně se připravuje výstava nazvaná
Brněnská diecéze ve fotografiích, do
které jako autor může do 30. června 2017
přispět každý. Témata pro zaslané fotogra-
fie jsou dvě. Prvním je Katedrála sv. Petra
a Pavla – hlavní chrám diecéze, protože
kostel v Brně na Petrově byl založením
Biskupství brněnského dne 5. prosince
1777 povýšen na katedrálu, tedy na hlavní

Ve světě roste pronásledování křesťanů,
alarmující je nárůst náboženského naciona-
lismu v jižní a jihovýchodní Asii. V pa desátce
zemí, kde je situace nejhorší, je vážně proná-
sledováno 215 milionů následovníků Krista
(tedy každý třetí). Vyplývá to ze zprávy, kte-
rou publikovala ve středu organizace Open
Doors. 

V první padesátce zemí, v nichž žije 4,83
miliardy lidí, zakouší vysoký až velmi vysoký
stupeň pronásledování 215 milionů křesťanů,
tedy každý třetí. Útisk rychle narůstá v jiho-
východní a jižní Asii. Každý týden je v Indii
napadeno 15 lidí věřících v Krista.

Islámský útlak a jeho extremistická podoba
zůstává hlavním zdrojem pronásledování,
a to především na Blízkém východě a v se-
verní i subsaharské Africe. Politická nestabili-
ta se pojí s fundamentalistickými uskupeními,
jako je například somálské Al-Šabáb, nigerij-
ské Boko Haram nebo tak zvaný Islámský
stát. Islámský útlak deformuje každodenní ži-
vot křesťanů ve 14 z prvních 20 zemí.

Na prvním místě zemí s nejhorším proná-
sledováním – je již 15. rok Severní Korea.

Roste pronásledování křesťanů
Církev zde působí zcela v podzemí. Vlastnit
Bibli nebo klanět se Bohu znamená ohrozit
život sebe nebo vlastní rodiny. Druhé místo
zaujímá Somálsko se svým kmenovým
systémem; kdo se obrátí z islámu na křes-
ťanství, může čelit smrti. Dále se nacházejí
Afghánistán, Pákistán, Súdán, Sýrie, Irák,
Írán, Jemen a Eritrea. 

Klesl počet mučedníků, avšak vzrostlo
pronásledování. Pro motivy spojené s vírou
bylo zabito 1207 křesťanů, 1329 kostelů pak
bylo napadeno. Počet mučedníku oproti
předchozímu roku klesl, což je způsobeno
třemi faktory: (1) je stále obtížnější získat
údaje z některých oblastí (Barma, Irák, Sýrie,
Súdán, Nigérie); (2) Vojenská reakce nigerij-
ské vlády proti sektě Boko Haram omezila
vyvražďování křesťanských vesnic, k němuž
docházelo častěji v roce 2015; (3) Islámský
stát je na ústupu.

Ačkoliv však počet mučedníků v některých
zónách klesá, v týchž oblastech roste útlak,
zneužívání, diskriminace a vytěsňování na-
mířený proti křesťanům. 

převzato z webu ČBK

DĚNÍ V CÍRKVI
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V Janově evangeliu zaznívají dvakrát
Ježíšova slova: „Já jsem dobrý pastýř“
(Jan 10,11.14). Obraz dobrého pastýře byl
nečastějším symbolem, který křesťané
v prvních stoletích používali k zobrazení
Krista. S tímto ztvárněním se setkáváme
již na kresbách v katakombách (hroby
křesťanů v 3. a 4. století v Římě), kde se
objevuje více jak 140krát. Tato vyobrazení
představují Krista jako toho, kdo přišel na
tento svět, aby hledal ztraceného člověka,
aby se o něho staral, a který rovněž touží
po tom, aby ho zpět přivedl k Bohu.
Kristus jako dobrý pastýř je tím, kdo s pří-
kladnou a neúnavnou starostlivostí
a s naprostým nasazením usiluje o každé-
ho člověka. Ve Starém zákoně je objasně-

no Boží jednání vůči jeho lidu pomocí
obrazu starajícího se pastýře. U proroka
Ezechiela zaznívají slova Hospodina:
„Ztracenou ovci vypátrám, zaběhlou při-
vedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou
posílím, kdežto tučnou a silnou zahladím.
Budu je pást a starat se o ně podle práva
(Ez 34,16). Nic není vyjmuto ze starostli-
vosti pastýře. Jemu záleží na tom, aby
všem dal to, co potřebují, aby je vedl
k plnosti života. Ježíš bere na sebe tento
úkol a poslání, aby byl právě tímto pastý-
řem. On se prokazuje skutečně jako dobrý
pastýř, jehož nasazení a námaha nezná
hranice. On nás miluje více než svůj vlast-
ní život, jenž za nás dává (Jan
10,11.15.17). o. Petr Mareček

Jsou to už čtyři roky. Přijel z Ústí nad
Labem. Vždy jsme si spolu rozuměli a měli
jsme mnoho společného, jen jedno nás
posledních 30 let rozdělovalo – víra. Já
jsem uvěřil ve svých 26 letech a byl jsem
pokřtěn. Později prožila konverzi, nebo
spíše návrat k církvi celá moje rodina
i rodina manželky. Bylo to v polovině 80.
let. Můj strýc byl ale asi jediný, kdo tomu
všemu nemohl přijít nějak na chuť.
Nevěděl, co si má o tom myslet. Vždy hle-
dal argumenty, že je to nějaká hloupost
a všichni jsme se stali obětí nějakého kla-
mu. Modlil jsem se za něj třicet let a hned
na začátku jsem za něj držel prvních devět
pátků. Čekat třicet let nebylo jednoduché.
Pán má ale svůj čas a své způsoby.

A tehdy před čtyřmi roky, když přijel, tak
netušil, že na Noci kostelů bude po 65
letech u zpovědi. Pak se setkal s mnoha
přívětivými lidmi, zažil evangelizaci na
náměstí, duchovní rozhovor, požehnání
a přímluvnou modlitbu. Vše absolvoval
tak, že si ani nevšiml, že by se tomu tak

Jak jsem pozval svého strýce na noc kostelů
mohlo říkat. Docházelo mu to jen pozvol-
na, asi rok. To přijel zas a už sám s tím, že
musí jít znovu, protože to minule bylo prý
moc narychlo a na mnoho si nevzpomněl.

Samozřejmě to nebylo všechno až tak
jednoduché. Měl i mnoho otázek, vzpomí-
nek, pochybností a nastalo pár krizových
momentů. Všem těm setkáním předchá-
zela ale modlitební příprava, i v našem
společenství. Já jsem pak jen s úžasem
hleděl, jak nás Pán vede a jak nám žehná.

Jsem vděčný všem, kdo se Noci koste-
lů účastnili, protože mu dali možnost zažít
živou církev, se kterou se před tím nikdy
nesetkal. 

Zemřel náhle, několik dní před koncem
roku milosrdenství. Ten den jsem ráno četl
z Písma, aniž bych něco tušil: 2 Kor 6, 2
„V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den
spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní
je čas příhodný, nyní je den spásy!“

Věřím, že pro něj brána milosrdenství
v ten „den spásy“ byla otevřená.

Jiří 

SVĚDECTVÍ

BOŽÍ SLOVO

Ježíš – dobrý pastýř (Jan 10,1-18)
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Dne 16. ledna se v kině JAS ve
Slavkově u Brna konala velmi zajímavá
přednáška Gen-etika a synt-etika.
O etických tématech, které s sebou přiná-
ší pokrok biologie, hovořil římskokatolický
kněz, teolog, přírodovědec, pedagog
a spisovatel Mgr. Marek Orko Vácha,
Ph.D. Jeho záměrem bylo především
seznámit posluchače s tím, co současná
biologie umí a pokus o etickou reflexi celé
záležitosti.

Prvním bodem, kterého se přednáška
týkala, bylo klonování, což je v podstatě
kopírování, kdy z jediné buňky nějakého
organismu můžeme vytvořit organismus
celý. Dlouho se mělo za to, že to nelze
uskutečnit u vyšších živočichů, např.
obratlovců. Velkou událostí se potom sta-
lo v roce 1996 narození ovečky Dolly, kte-
rá byla prvním naklonovaným savcem.
Etická otázka u této problematiky je
samozřejmě nasnadě: Pokud umíme klo-
novat i savce, smíme vytvořit také klon
člověka? Technicky to zatím možné není,
ale jednou v budoucnu, kdo ví… 

Dalším bodem přednášky byly genetic-
ky modifikované organismy. Jedná se
o normální organismy, do kterých je při-
daný nějaký další gen. Můžeme například
přidat do rostliny gen, který způsobuje, že
je tato rostlina odolná vůči herbicidům

Přednáška Gen-etika a synt-etika
nebo vůči škůdcům. Na příkladu tzv. zlaté
rýže bylo vysvětleno, jak by bylo možné
předejít nedostatku vitaminu A v asij-
ských zemích, který způsobuje např. sle-
potu u dětí.

Existují také geneticky modifikovaní
živočichové, ale zde už vyvstávají i závaž-
nější etické otázky: Co všechno si může-
me dovolit udělat? Co je ještě únosné
a co již únosné není? Co nám zabrání
vytvořit si geneticky modifikovaného člo-
věka?

Třetí část přednášky se zabývala mož-
ností vyrobit organismus uměle, což sice
zatím vědci zcela nedokážou, ale již se
podařily výzkumy na bakteriální úrovni
a zcela jistě můžeme očekávat progres
v tomto oboru.

Jako u všech technologií i zde samo-
zřejmě hrozí riziko zneužití nějakým člově-
kem nebo skupinou (bioterorismus).

Na závěr Marek Orko Vácha uvádí:
„Myslím si, že stojí za to v roce 2017 začít
o těchto věcech přemýšlet a uvažovat
o tom, v čem by to mohlo být výhodné,
v čem by to nemohlo být výhodné, zvažo-
vat etická pro a proti. Přiznejme si to,
jsme první generace, která si tyto otázky
klade a na to, jak si je zodpovíme, závisí
naše budoucnost.“

Petra Slováčková

Zajímavé téma, viďte? A přesně tímto
tématem se v úterý 14. února ve slav-
kovském kině zabýval profesor matema-
tiky z Přírodovědecké fakulty Masa -
rykovy univerzity, prof. RNDr. Zdeněk
Pospíšil, Dr. Přednášku připravil kolek-
tiv slavkovské pobočky MSKA (Morav -
skoslezské křesťanské akademie).
V době studií matematika nebyla zrovna
„můj šálek kávy“, potažmo i matematic-
ká logika mě nikdy moc nebavila, nic-

méně zvědavost byla silnější, a proto
jsem se na přednášku vypravila.

Po krátkém úvodu pan profesor
Pospíšil, vědom si skutečnosti, že publi-
kum, které má před sebou, sestává
nejen věkově, ale i vzděláním z pestrých
skupin, seznámil posluchače krátce
s historií matematiky jako vědy, s jejím
rozdělením, aby posléze zakotvil
u matematické logiky. Následovalo
seznámení se základními pojmy a systé-

Lze matematicky dokázat existenci Boha?

UDÁLO SE VE FARNOSTI
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Slýcháváme mezi lidmi, že křesťan by
měl být lepší než obyčejní lidé. Měl by
být morálnější, dokonalejší a kdoví, co
ještě všechno navíc. Když naslouchám
takovým úvahám, snažím se vysvětlit, že
lidé, kteří se hlásí ke křesťanství, nejsou
o nic lepší než ti označovaní jako obyčej-
ní. Jsou přesně jako oni. Také znají hněv,
netrpělivost, nenávist. Také chybují. Také
jsou hříšní, jak by řekla Bible.

Lidé víry – křesťané – jsou stejní jako
všichni ostatní lidé. To, co je odlišuje, je
vědomí, že ve své nedokonalosti, ve
svých chybách a vinách nemusí zůstat.
Odlišuje je, že vědí o existenci odpuštění
jako mocného nástroje, kterým lze spra-
vovat své vztahy. Nemusí propadat bez-
naději ze svých chyb, vin a hříchů, neboť
znají cestu dál. Tou cestou je odpuštění.

Povzbuzení na začátku nového roku
Kdo umí této cesty využít, se nakonec
skutečně liší od toho, který uvízne v živo-
tě bez odpuštění. Takové poselství nechť
do našeho života zazní jako radostná
zpráva. Jako klíč k životu, jako vyznání,
na kterém je život člověka postaven.
Odpuštění je Boží dar, který dává lid -
skému životu naději, a právě proto ho
naplňuje smyslem a zve k vděčnosti.
S díkem proto přijímejme, že máme po
ruce odpuštění, silný a vzácný nástroj.
Kristus nám ukazuje, jak mocné umí
odpuštění být. My zažíváme, jak je osvo-
bozující. Proto Tě, Bože lásky a odpuště-
ní, prosíme: uč nás s odpuštěním žít,
vždyť kdykoli odpouštíme a odpuštění
přijímáme, je nám Tvé království zase
o kousek blíž.

JUDr. Miloslav Honek

mem, který vychází z počátečního tvrze-
ní, jež je třeba potvrdit nebo vyvrátit,
a tak postupnými dokazovacími kroky
dojít ke kýženému cíli, čili k finálnímu
důkazu. Postup matematického důkazu
existence Boha představil poprvé ve
20. století brněnský rodák Kurt Gödel,
současník a spolupracovník Alberta
Einsteina. Gödel si vzorec důkazu nepo-
nechal, ale předal jej svým následovní-
kům, a proto i slavkovské publikum
mohlo sledovat jednotlivé kroky
Gödelova důkazu, aby v cíli zjistilo, že
Bůh opravdu existuje, a navíc – jeho
vlastnosti jsou pozitivní.

Po přednášce následovalo ticho
a věřím, že v hlavách posluchačů vířily
různé myšlenky, pro ledaskoho vyvolané
překvapivým zjištěním. A věřím, že se
v mnoha hlavách objevila i otázka: „A co
teď, co s tím?“, kterou nahlas nějak
podobně formulovala jedna přítomná
osoba. Protože pan profesor hned na
začátku zaujal striktně neutrální postoj,

aby ho nikdo nemohl nařknout z pokusu,
že chce někoho „lanařit“ k víře v Boha,
zůstala i otázka „viset ve vzduchu“, pro-
tože je na každém člověku, jaký postoj
zaujme.

Já osobně, mohu-li mluvit za sebe,
pokud se o někom dovím a zaujme mě,
logicky se snažím s ním seznámit,
a pokud není možné osobní seznámení,
pak se snažím o něm něco dovědět.
V případě, že se jedná o Boha, který je
neviditelný, neuchopitelný a mě přesa-
hující, neznamená to, že nemám šanci
se s Ním seznámit. Jestliže po tomto
seznámení opravdu upřímně toužím,
stačí tuto touhu upřímně v duchu vy -
slovit a pak počkat, až nastane vhodná
příležitost. 

Věřte, že On (Bůh) bude ten první, kdo
udělá k člověku první krok. Pak začne
úžasné dobrodružství hledání a pozná-
vání. To je moje osobní zkušenost, za
kterou si stojím.

Ludmila Nosková

ÚVAHA
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Slavkovský soubor zahájil svoji pěvec-
kou aktivitu v roce 2016 vánočním kon-
certem 3. ledna v Domově Svaté Rodiny
Chudých školských sester naší Paní se
skladbami: Vánoční ukolébavka Antonína
Jandy (1891–1961); Pastorella in A Jana
Evangelisty Kypty; Eja, vos pastorculi
Václava Vincence Maška (1755–1831);
Laudate Dominum (Vesperae solennes de
confessore, KV 339) Wolfganaga Amadea
Mozarta; Milí synáčkové Jakuba Šimona
Jana Ryby; Christus nobis natus est
Josefa Ferdinanda Norberta Segera;
Heilig ist der Herr (Deutsche Messe,
D 872) Franze Schuberta; Laetentur coeli
Česlava Vaňury (1694-1736); Cum Sancto
Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia
Vivaldiho; Gloria (Žarošická mše pastýř-
ská) Zdeňka Zouhara; Spanilá z archy
holubičko; Adeste fideles Johna Francise
Wadea a Narodil se Kristus Pán. Koncert
navštívilo na dvě stě posluchačů. Účinko-
vali: soprán Jarmila Andrlová, Martina
Tesáčková a Kristýna Vladíková; alt
Kateřina Dvořáková, Lenka Friesová,
Lenka Janošková, Dagmar Knotková,
Tereza Knotková, Eliška Vodáková
a Veronika Žouželková; tenor Roman
Fries, Jiří Holomek, Jan Matyáš a Václav
Nosek; bas Jiří Andrla, Martin Frýbort,
Pavel Hlaváček a Přemysl Kučera; hoboj
Alexandra Bláhová; trubka Stanislav
Otépka a Jan Patera; housle Nataša
Hrušková a Ladislav Jedlička; klavír (kříd-

Činnost Collegium musicale bonum
ve slavkovské farnosti v roce 2016

lo) Olga Frydrychová; tympány Josef
Handrla; řídil podepsaný. 

V kostele Vzkříšení Páně ansámbl účin-
koval během roku při slavení liturgie
sedmkrát – na Bílou sobotu a Boží hod
velikonoční, při slavnosti Seslání Ducha
Svatého, na pohřbu Jindřicha Kotvrdy, při
slavnosti Krista Krále, na Štědrý den
a Boží hod vánoční. Při tom zazněly sbo-
rové skladby J. S. Bacha, G. F. Händela,
J. I. Linka, F. Mendelssohna-Bartholdyho,
W. A. Mozarta, V. K. H. Rovenského
a A. Vivaldiho; dále ordinária, žalmy,
 aleluja, litanie či příslušné antifony.
Klasicistní chrámový prostor nechal
vyznít též některým kancionálovým
písním za doprovodu malého orchestříč-
ku. V instrumentální hře se uplatnili: trub-
ky Matěj Červinka, Petr Otépka, Stanislav
Otépka a Jan Patera; housle Veronika
Blažková, Klára Dočekalová, Nataša
Hrušková, Ladislav Jedlička a Zdeněk
Kábrt; varhany Olga Frydrychová. Z dra-
maturgického hlediska byl vždy zohled-
ňován požadavek II. vatikánského koncilu
na aktivní účast věřících (actuosa partici-
patio), proto kromě liturgických zpěvů
sbor interpretoval figurální hudbu v rámci
propria jen při přinášení darů a přijímání. 

Rád bych touto cestou poděkoval panu
děkanovi Milanu Vavrovi a farní radě za
podporu a umožnění zkoušek ve farním
sále.  

Karol Frydrych

Významné události
Rok 2016 vyhlásil papež František jako

rok Božího milosrdenství. Byly otevřeny
Svaté brány nejen v Římě, ale také v die-
cézích.

Pěší pouť farnosti ke Svaté bráně

Farní kronika 2016
milosrdenství do Žarošic se konala
8. května a vydalo se na ni 93 pěších
poutníků. Na podzim bylo probíráno při
mši svaté pro děti téma milosrdenství.
Farníci se také účastnili poutí na různých
místech. 

UDÁLO SE VE FARNOSTI
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Při pouti na Urbánek 22. května požeh-
nal znojemský děkan Mons. Jindřich
Bartoš obrazy zastavení, a tím byla křížo-
vá cesta po 12 letech dokončena. Na
zaslané poděkování farníků papeži
Benediktu XVI. za požehnání základního
kamene křížové cesty odpověděla
papežská kancelář s jeho osobním podě-
kováním.

Na Svatourbanské hody 5. června ve
Slavkově k 600. výročí povýšení na měs-
to celebroval mši sv. generální vikář
Mons. Jiří Mikulášek. 

VII. farní den se konal 19. června na
zahradě za KMŠ, zahájení ve 14.00 pože-
hnáním v kostele.

Významnou událostí roku bylo jmeno-
vání Mons. Pavla Konzbula brněnským
pomocným biskupem a biskupské svě-
cení 29. června v katedrále v Brně.

Při rekolekční mši svaté děkanství
5. září ve Slavkově si o. Milan Vavro při-
pomenul 25. výročí kněžského svěcení.

Poutní bohoslužby na Lutrštéku ve
Svatém roce milosrdenství vedl 18. září
kněz ze Slavkovic, o. Slavomír Peklanský,
SAC z kongregace otců pallotinů. 

Mládež ze Slavkova při své expedici do
Itálie prošla Svatými branami v Římě,
Pise, Padově a Amalfi, a poprvé navštívi-
la místo umučení a hrob svaté Marie
Goretti v Nettunu, jejíž ostatky jsou ulo-
ženy v oltáři ve Slavkově.

Slavnost 30. výročí posvěcení oltáře ve
farním kostele ve Slavkově se konala
v neděli 16. října a byla spojená s italskou
světicí Marií Goretti. Mši sv. v 8.30 h.
sloužil o. Pavel Habrovec s modlitbou za
děti a mládež, odpoledne měl promluvu
na téma Boží milosrdenství. 

Uzavření Bran roku milosrdenství v die-
cézi se konalo 13. listopadu, kdy ve
Slavkově prošly děti symbolickou Svatou
bránou.

Bohoslužby, modlitba
Konaly se přípravy na křest dětí, ke

sňatku, pravidelně každý týden přípravy

dospělých, mládeže na biřmování, hodi-
nové eucharistické adorace v neděli ve
farním kostele. Každý měsíc probíhaly
návštěvy nemocných a starých, večery
chval v klášterní kapli, bohoslužby v DPS
a psychiatrické léčebně.

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů
jsme se sešli k ekumenické bohoslužbě
20. 1. u sv. Matouše v Heršpicích a 21. 1.
ve Slavkově na faře Husova sboru. 

Křížové cesty v postě: 20. 3. na
Květnou neděli na Urbánek, 25. 3. velko-
páteční noční křížová cesta městem, kaž-
dou neděli 17.15 ve Slavkově a odpoled-
ne v Němčanech a Hodějicích. Setkání
s koordinátorkami hnutí Modlitby matek
14. 11. ve Slavkově na faře. K výročí bit-
vy u Slavkova byla 30. 11. mše svatá za
padlé v bitvě u Slavkova a 3. 12. otevře-
ný kostel k návštěvě.

Liturgie
V kostele Vzkříšení Páně účinkoval

během roku slavkovský soubor
Collegium musicale bonum, vedený
Karolem Frydrychem: na Bílou sobotu
a Boží hod velikonoční, při slavnosti
Seslání Ducha svatého, na pohřbu
Jindřicha Kotvrdy, při slavnosti Krista
Krále, na Štědrý den a Boží hod vánoční.
Zazněly sborové skladby J. S. Bacha,
G. F. Händela, J. I. Linka, F. Mendelssohna-
Bartholdyho, W. A. Mozarta, V. K. H.
Rovenského a A. Vivaldiho; dále ordinária
a liturgické skladby.

Latinskou mši 21. 2. doprovodila ve
Slavkově Svatomichalská gregoriánská
schola z Brna. 

Maminky se ujaly vedení scholy děvčat,
která začala své pravidelné zkoušky kaž-
dý pátek od 16 h. Patnáct děvčat ve věku
6 až 15 let poprvé vystoupilo 9. října
2016. Zpěvem doprovázela úterní dět-
skou bohoslužbu, nedělní, štědrovečerní
a štěpánskou mši. Při dětské mši hrála
také schola rodin.

Ve farnosti je 11 varhaníků (4 muži
a 7 žen), z toho ve Slavkově 8. Do služby

FARNÍ KRONIKA
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bylo přijato ve Slavkově 6 nových malých
ministrantů.

Duchovní obnovy
Obnovu pro ženy 12. 3. na téma svá-

tost smíření vedl P. Jiří Topenčík, pro
manžele s obnovou manželských slibů
a s adorací 13. 3. jáhen Jan Špilar,
duchovní obnovu pro ženy 22. 10. Mons.
Adam Rucki a obnovu pro muže 26. 11.
„Být mužem a křesťanem v dnešní době“
o. Pavel Kafka.

Pouti
Lurdská pouť 11. 2. na Lutršték při svě-

tovém dni nemocných, pouť na Urbánek
22. 5. s žehnáním nových obrazů zasta-
vení křížové cesty, pouť 15. 9. a hlavní
pouť 18. 9. k P. Marii Bolestné na
Lutršték, pouť mužů 15. 10. do Vítkovic
k bl. Antoníně Kratochvílové s návštěvou
muzea železáren. Pouť na Zelenou Horu
ve Žďáře n. Sáz., do Chlumku u Luže
a Litomyšle se konala 19. 5. Zájezd do
Vídně po stopách sv. Klementa
Hofbauera s návštěvou katedrály sv. Ště-
pána a Přírodovědného muzea se konal
ve středu 26. 10.

Přednášky
V rámci nově založené slavkovské

pobočky Moravskoslezské křesťanské
akademie se konaly v kině Jas přednáš-
ky: 22. 9. prof. Jan Sokol „Bible z pohle-
du současného filozofa“, 11. 10. M. C.
Putna „Královská tradice v českém pre-
zidentství“, 24. 11. svědectví Věry
Sosnarové „Žena, která přežila gulag“.
V rámci KLASu proběhly přednášky:
18. 1. Mlčochovi „Putování po Por -
tugalsku“, 15. 2. Dana Šimková
„Příběhy lidí z Titaniku“, 24. 10. Vzpo -
mínání P. Oldřicha Chocholáče na letní
olympijské hry v Riu, 7. 11. Mgr. Martin
Rája, Ph.D. „Slavkov v době prusko-
rakouské války“, 5. 12. Mgr. Radomíra
Charvátová „Expedice na Kiliman -
džáro“.

Kulturní akce
Ples slavkovského děkanství se konal

ve Slavkově 16. ledna, hrála kapela Šohaj-
ka z Dolních Bojanovic, mládež přispěla
předtančením a kněží scénkou Vizitace.
Noc kostelů 2016 proběhla 10. 6.
v Hodějicích za účasti téměř 130 vstupů
osob. Na programu byla mše svatá, pre-
zentace o historii kostela a liturgických
předmětech, prohlídka věže a půdy, na
závěr koncertoval Pěvecký chrámový
sbor z Pozořic, Pěvecký sbor z Rakouska
„DaKoa“ a Kvintet Jiřího Preisingera.

Konaly se koncerty: 2. 1. novoroční kon-
cert slavkovského žesťového kvinteta na
Špitálce, 3. 1. vánoční koncert Collegia
musicale bonum v DSR, 24. 4. varhanní
koncert MgA. Davida Postráneckého
v kostele, 1. 10. koncert Oratorium G. F.
Händela MESIÁŠ, třebíčský soubor
Musica animata, ve farním kostele, 1. 5.
a 9. 10. recitál Popelka Nazaretská, Špitál-
ka a farní kostel, 23. 10. varhanní koncert
Patrika Buchty, farní kostel.

Měsíčně se konaly divadelní kavárny na
různá témata.

Společenské akce
Farnost se poprvé zapojila do úklidu

Slavkova 16. dubna v akci „Ukliďme Čes-
ko“ s účastí kolem 40 dětí a mládeže.

Rodiny
Dovolená rodin 2.–9. 7. v Cizkrajově

a cyklopouť 11. 9. do Šaratic.

Aktivity pro děti 
28. a 29. 1. Denaf – den pro děti na faře,

2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu ve
Slavkově s žehnáním svící a zahájením
přípravy na I. sv. přijímání dětí, 7. 2. kar-
neval pro děti, 12. a 13. 2. víkendová pří-
prava dětí na I. sv. přijímání, svátosti smí-
ření, 28. 5. první svátost smíření pro děti,
29. 5. první svaté přijímání a slavnost
Božího Těla s průvodem ve Slavkově a na
Lutrštéku, 27. 6. výlet dětí z náboženství
na Hostýn, 2.–9. 7. tábor ministrantů

FARNÍ KRONIKA
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v Čučicích, 5.–14. 8. farní tábor
v Rakoveckém údolí na téma „Hledání
pokladu Aztéků“, 4. 9. mše sv. na zaháje-
ní školního roku s požehnáním žákům,
studentům, katechetům a učitelům.

Mládež
Největší událostí byly Světové dny mlá-

deže Krakov 2016 s papežem Františkem
ve dnech 21.–31. 7. Skupina 22 mladých
pobývala první týden v rodinách v polské
farnosti Svatého Ducha v Debici v tarnov-
ské diecézi, druhý týden v Krakově.
Letošní motto „Blahoslavení milosrdní“
zrcadlilo Rok milosrdenství, prožívaný
v celé církvi. 

Další akce: 19. 3. diecézní setkání mlá-
deže s biskupem v Brně, 23. 4. výjezd biř-
movanců na brigádu na faru do Hrádku
u Znojma, 10.–18. 7. pouť mládeže k sva-
té Marii Goretti v Itálii, 28. a 29. 10. pouť
pro biřmovance a mládež k českým sva-
tým do Prahy a Staré Boleslavi, 4. 12.
mikulášská nadílka ve všech kostelích.
Setkání mládeže děkanství se konalo 12.
11. v sále Domu Svaté Rodiny, kde se set-
kaly tři desítky mladých z farností děkan-
ství.

Zvláštní pochvaly
za účast 40–60 dětí na dětské mši svaté

a na rorátech, přípravu mládeže na tábor
a různé akce během roku, rozběh scholič-
ky děvčat s maminkami, vedení minist-
rantských schůzek, zahájení přednášek
MSKA.

Poděkování za služby,
které konáte nebo se podílíte na jejich

organizování – společenství modlitby po
domech, Modlitby matek a otců, živý rů-
ženec, katecheté, náboženství, KMŠ a ře-
holní sestry v katechezích, duchovních
obnovách, přípravách, večery chval a ve-
dení Včelek, kostelníci, varhaníci, akolyté,
lektoři, přípravy snoubenců, vedení ne-
dělní adorace, farní rady, uklízečky, zdo-
bení, ministranti, sbor, schola rodin, scho-
lička, farní kavárníci, farní knihovníci,
přispěvovatelé do farního zpravodaje
Urbánek, KLAS a přednášky, sobotní tě-
locvičny, Tříkrálová sbírka,  farní charita,
sbírky Koruna denně, misijní aktivity, hlí-
dání kostela. Za přípravu rorátů, farních
dnů, výletů, Nocí kostelů, liturgických
slavností, divadelních  představení, zájez-
dů, pomoc při opravách. o. Milan Vavro

FARNÍ KRONIKA

Tříkrálová sbírka v lednu 2017 vynesla
ve farnosti celkem 206.986 Kč (loni
197.065). Z toho ve Slavkově 138 339 Kč,
v Němčanech 22 013 Kč, v Hodějicích 22
954 Kč a v Heršpicích 23 680 Kč. Ve
Slavkově koledovalo 105 koledníků – 73
dětí a 32 dospělých ve 28 skupinkách.
V Heršpicích vyšli koledníci letos poprvé
s dětmi.

Ministrantský florbalový turnaj. Šest-
náct ministrantských týmů přijelo v nedě-
li 29. ledna do telnické sportovní haly, aby
se spolu poměřilo ve svých florbalových
dovednostech. Slavkovští ministranti
vybojovali dvojí bronz.

DENAF 2017 – DEn NA Faře. Téměř 30
dětí se sešlo ve čtvrtek 2. února večer na
faře, aby tam zůstalo přes noc do páteč-
ního odpoledne. Mládež pro ně připravila-
zábavný program, plný her a soutěží. 

Přednáška „Středověké katarství
a svatý Dominik“ přednesl v pondělí 13.
února ve farním sále spisovatel pan
Oldřich Selucký z Prahy.

Ples slavkovského děkanství. Ples
slavkovského děkanství se konal v sobotu
18. února v Drnovicích. K tanci hrála
kapela Hanačka z Břestu. Z naší farnosti
se účastnilo 130 zájemců. o. Milan Vavro

Farní kronika 2017
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Hospodaření farnosti a opravy kostelů 2016
V roce 2016 činily ve farnosti Slavkov

u Brna příjmy 3 622 100 Kč (z toho dotač-
ní příjmy 2 456 000 Kč) a výdaje byly cel-
kem 3 449 800 Kč (částky jsou zaokrou-
hleny).

Slavkov: Příjmy 2 998 000 Kč. Sbírky
nedělní 739 000, dary 59 000, účelové
sbírky 144 000, pachty z polí a nájemné
z prostor ve věži a z márnice 130 000,
dotace: Ministerstvo kultury 1 115 000,
město Slavkov u Brna 386 000,
Jihomoravský kraj 425 000 Kč.

Výdaje 2921000 Kč. Ve Slavkově se
podařilo za 1648000 Kč dokončení opravy
střechy a krovu kostela Vzkříšení Páně, za
425 000 Kč restaurování dvou bočních
schodišť a za 160000 Kč restaurování mříží
v kostele na Špitálce (uvedené tři stavební
akce byly hrazeny ze sbírek farnosti ve výši
562000 Kč, město Slavkov u Brna přispělo
z rozpočtu 374000 Kč, Jihomoravský kraj
425000 Kč a Mini sterstvo kultury ČR –
MPZ 1115000 Kč). Mimo tyto akce jsme ze
stavebních věcí provedli v celkové výši
59000 Kč opravu šikmých svodů střechy
portiku farního kostela, opatření proti holu-
bům nad hlavním vchodem, opravu hodin
na faře a svodů na Urbánku. Na Špitálce:
oprava podlahy márnice, nové čalounění
a nátěry lavic, restaurátorský záměr oltáře
32000 Kč. Výdaje provozní, daně, bohoslu-
žebné 51000 Kč, nájmy prostor, akce farní
a mládeže 52 000 Kč, oprava varhan,
výmalba chodeb, údržba 59000 Kč, ener-
gie 153 000 Kč (elektřina 47 000, plyn
56000, vodné a srážkové stočné 27500),
účelové sbírky 144000 Kč, pří spěvek die-
cézi na mzdy kněží a pastoraci PULS
138000 Kč. 

Na faře se podařilo vybudovat kancelář
pro službu děkanství – manažera staveb-
ních investic a účetního, kteří se starají
o opravy a údržbu objektů a vedení
podvojného účetnictví pro 28 farností slav-
kovského děkanství. Akce byla hrazena ze
sbírky děkanství, náklady byly 84 000 Kč.

Němčany: Příjmy 348 500 Kč – sbírky
nedělní 183 700, účelové sbírky 24 700,
dary 5100, dotace Ministerstvo kultury
100 000, dotace obce 35 000. Výdaje
365 100 Kč – opravy na Lutrštéku: nová
fasáda průčelí a věže, vnitřní omítky věže
a nátěr okenic 173 000, potahy lavic
3.000, opravy v kostele sv. Antonína:
oprava rámu a restaurování obrazu sv.
Antonína 30 000, oprava obrazu Narození
Páně 17 000, nový hlavní el. rozvaděč
33 000, ošetření krovu a nátěr jehlanu
věže 19 500, oprava nátěru betléma
16 000, oprava zvonů a kotle 8000, elekt-
řina 6900, plyn 23 000, režie a výzdoba
11 000, odeslané účelové sbírky 24.700.

Hodějice: Příjmy 175600 Kč – sbírky
64500, dotace obce 80000, dary 15500,
účelové sbírky 15600. Výdaje 164700 Kč –
nová dubová zpovědnice 15 000, opravy
elektroinstalace s výměnou starých vodi-
čů za měděné, nové osvětlení půdy
a věže a osvětlení v lodi kostela 82 000,
oprava omítek a výmalba po elektroin-
stalaci v kostele 15 000, elektřina topení
27 000, oprava varhan 2700, režijní 7000,
účelové sbírky 16 000. Brigádně byly
opraveny podlahy ve věži, strop a výmal-
ba u schodiště na kůr, úklid půdy a věže.

Heršpice: Příjmy 100 000 Kč – sbírky
a dary 75 000, dotace obce 10 000, účelo-
vé sbírky 15 000. Výdaje 49 000 Kč –
elektřina 7000, plyn 22 000, režie 5000,
účelové sbírky 15 000 Kč. 

Charitní sbírky ve farnosti na různé
účely byly celkem 600 601 Kč (loni
379 050 Kč). Tato částka obsahuje tři
položky:

1. Farní sbírky odeslané: 345 536 Kč
(Haléř sv. Petra 27 752 Kč, na charitu
19 590 Kč, na mládež – Krakov 17 835, na
bohoslovce 22 103 Kč, na misie 34 219
Kč, Misijní koláč ve Slavkově 6552 Kč
a misijní jarmark 23 890 Kč, na Ukrajinu
24.486 Kč, na pastoraci diecéze – fond
PULS 169.109 Kč. 

FARNÍ KRONIKA
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2. Tříkrálová sbírka v lednu 2016:
197 065 Kč, z toho ve Slavkově 131 669
Kč, v Němčanech 21 158 Kč, v Hodějicích
22 988 Kč a v Heršpicích 21 250 Kč. Ve
Slavkově koledovalo ve 26 skupinkách
104 koledníků – 31 dospělých a 73 dětí.

3. Ženy v projektu „Koruna denně“
shromáždily 58 000 Kč na podporu pro-
jektů (Biblická společnost – bible pro
Afriku, stavba kostela Brno – Líšeň, TV

Noe, Radio Proglas, Domov sv. Josefa
Červený Kostelec, podpora pastorace
diecéze, stavba kostela Brno-Lesná,
Klášter naší Paní nad Vltavou, Adopce na
dálku – Nithin, Na počátku – azylový dům,
PONS 21 – stavba školy v Indii).

V tomto roce byl vydán další farní
majetek ze zákona o majetkovém vyrov-
nání s církvemi – malé polnosti o celkové
výměře do 1 ha. 

Křty 34 (loni 31) z toho Sl 20, Ně 3, Ho
2, He 0, z jiné farnosti 9, z toho 27 dětí do
1 roku, 5 do 7 let, 1 do 14 let, 4 od 14 let.
Katechumené 2 (odjinud). Biřmování 2.
Sňatky 19 (loni 22) ve Sl 18, v Ně 1 (svat-
by podle původu snoubenců: 7 ze Sl,
1 z Ně, 1 z He, z jiných farností 10). První
sv. přijímání 24 (loni 29), z toho Sl 12 dětí
a 3 dospělí, Ně 4, Ho 2, He 2, cizí 1. Svaté
přijímání při mši sv. kolem 40 000. Svátost
nemocných 36 jednotlivě. Pohřby 54 (loni

43), z toho Sl 34, Ně 8, Ho 11, He 1, z toho
na hřbitov 29 a kremací 25. Zaopatřeno
před smrtí svátostí nemocných bylo 23
z 54. Vyučování náboženství 128 žáků (Sl
75, Ně 18, Ho 9, He 12, z jiných obcí 14).
Školní žáky učí 2 sestry, 2 katechetky
a farář v 10 skupinách (8 na faře, 1 v ZŠ
Ně, 1 v ZŠ Ho). Společenství – 2 skupiny
mládeže (35), 11 skupin dospělých (100).
Duchovní ve farnosti – kněží 2, řeholnic
v klášteře 9. o. Milan Vavro

Statistika farnosti za rok 2016

FARNÍ KRONIKA

Jde pastor po poušti a vidí lva, rychle
se pomodlí: „Pane Bože prosím tě, ať je
ten lev křesťan“. A lev přijde k pastoro-
vi a povídá modlitbu: „Pane Bože,
děkuji ti za toto jídlo. Amen.“

„Pane Bože, co je to pro tebe tisíc
let?“

„Chvilička.“
„A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc

korun?“
„Penízek.“
„Pane, prosím tě, dej mi penízek.“
„Jistě, počkej chviličku.“

Správné odpovědi kvízu: 1. c); 2. d); 3. c); 4. a); 5. d); 6. c); 7. b); 8. b); 9. a); 10. d).

Přijde řidič a kněz do nebe. Svatý
Petr vezme řidiče a jde s ním k bráně,
když se ozve kněz.

„Jakto, že on jde dřív?“ 
„Protože když ty jsi kázal, všichni

spali. Za to když on řídil, všichni se
modlili.“ 

Farář se ptá na hodině náboženství
dětí: „Kdo chce jít do nebe?“ Hlásí se
všichni kromě Pepíčka. „Proč ty do
nebe nechceš?“ „Protože maminka
říkala, že mám jít ze školy rovnou
domů!“

Anekdoty
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Jak žít a přežít manželství – Rob
Parsons

Zaměříme se společně na deset konkrét-
ních cílů. Pokud vaše manželství funguje
dobře, posílí ho to; pokud procházíte
obdobím krize, mohou ve vašem manžel-
ství nastartovat potřebný obrat k lepšímu
(z autorova úvodu).

Máš-li mě rád, nedovol mi všechno –
Amedeo Cencini

Autor hledá rovnováhu mezi rodičovskou
autoritou a spontánním růstem dítěte, která
je nezbytná pro samostatný dospělý život.
Jen pokud děti zažijí zdravě položené hra-
nice, budou schopné respektovat pravidla
mezilidského soužití.

Prarodičem snadno a rychle (a dobře) –
Rob Parsons

Tuto knihu jsem napsal pro všechny praro-
diče a obsahuje moudrost posbíranou od sto-
vek dědečků a babiček. Každý z nich to zažil
a přežil a teď vám nabízí svůj příběh (ukázka).

Setkání s pastýři – Maria Grace Dateno
FSP

Sourozenci Caleb, Hana a Noe se záhad-
ným způsobem zničehonic ocitají v dávné

době, která je sice vzdálená, ale
přece velmi blízká… Prožij spo-
lečně s nimi jeden z nejkrásněj-
ších příběhů evangelia! (pro děti)

Youcat – Svátost smíření – biskup
dr. Klaus Dick a kol.

Proč smíření s Bohem posiluje. A jak se
to dělá. Trochu neobvyklé zpovědní zrcad-
lo. Jak vlastně svátost smíření funguje? Co
k ní potřebujeme? A co mám vlastně dělat?
Vhodné modlitby ke zpovědi. Zpovědnice
nebo zpovědní rozhovor? Otázky ke zpo-
vědi pro všechny, kteří tomu chtějí rozumět
pořádně – Když mi bylo patnáct, ještě jsem
tak neprožíval osvobozující účinky zpovědi.
Od té doby se toho hodně událo. Stal jsem
se knězem a jsem rád, že mohu ve svátos-
ti smíření ukazovat mladým lidem krásu
Boží lásky a milosrdenství a obojí znovu
a znovu zažívat, když se zpovídám sám.
Vyslechl jsem už velké množství zpovědí
mladých lidí a vždy mnou pohne, když
vidím, jak nás Bůh osvobozuje od viny,
uzdravuje rány a svým odpuštěním nám
dává nový život (z předmluvy knihy).

Jana Lstibůrková

Z farní knihovny

4. 6. Slavnost Seslání Ducha Svatého,
sbírka na charitu.

9. 6. Noc kostelů 2017 ve Slavkově, 18.00
mše

11. 6. První svaté přijímání (Slavkov 8.30,
Lutršték 9.45).

18. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem
ve Slavkově 8.30 h.

26. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí
8.00 od far.

1.–8. 7. Dovolená rodin v Jeseníkách, fara
Branná.

5.–9. 7. Katolická charismatická konfe-
rence Brno.

29. 7.–8. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.
15.–20. 8. Celostátní setkání mládeže

v Olomouci.

27. 9. Hody v Hodějicích, mše sv. v 11.00.
2. 9. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad

Sázavou.
3. 9. Mše sv. na zahájení školního roku. 
3. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích.
10. 9. Farní cyklopouť.
17. 9. Pouť k výročí Fatimy v Brně – kated-

rále.
17. 9. Pouť na Lutrštéku a hody

v Němčanech, bohoslužby v 8.00, 9,00
a 10.30.

24. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00.
5. 10. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
15. 10. Biřmování ve Slavkově – biskup

Pavel Konzbul.
15. 11. Adorační den farnosti.
25. 11. Duchovní obnova pro muže.

Plánované významné události 2017

Z FARNÍ KNIHOVNY
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Skrze svátost křtu se znovu narodili: 

Richard Vašina ze Slavkova
*2016, pokřtěn 8. 10. 2016

Melisa Jana Májková ze Slavkova 
*2016, pokřtěna 12. 11. 2016

Lubomír Václav Šinkyřík ze Slavkova
*2005, pokřtěn 8. 10. 2016

Dita Anna Šinkyříková ze Slavkova
*2009, pokřtěna 8. 10. 2016

Amálie Tomášková ze Slavkova
*2016, pokřtěna 13. 11. 2016

Julia Sofia Maria Bokor ze Švýcarska
*2016, pokřtěna 26. 11. 2016

Rozálie Knotková ze Slavkova
*2016, pokřtěna 27. 11. 2016

Karolína Stolarová ze Slavkova
*2016, pokřtěna 4. 12. 2016

Jakub Netopil ze Slavkova
*2016, pokřtěn 17. 12. 2016

Barbora Alžběta Křivinková ze Slavkova
*2016, pokřtěna 7. 1. 2017

Barbora Hlaváčková z Hodějic
*2017, pokřtěna 19. 2. 2017

Magdalena Hrabčíková z Křižanovic
*2017, pokřtěna 19. 2. 2017

Do svátosti manželství vstoupili: 

Zdeněk Mžourek ze Slavkova
a Lenka Macálková z Jiratic

oddáni: 22. 10. 2016
Radek Buchta z Brna
a Žaneta Burianová z Hrušek

oddáni: 10. 12. 2016

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:

Jan Vrána ze Slavkova
*1931, † 19. 7. 2016

Eliška Hrbková ze Slavkova
*1933, † 4. 8. 2016

Jana Gecová z Němčan
*1927, † 5. 9. 2016

Marie Štěrbová ze Slavkova
*1913, † 26. 8. 2016

Oldřich Kohoutek z Hodějic
*1928, † 22. 10. 2016

Jindřich Kotvrda ze Slavkova
*1937, † 25. 10. 2016

Marie Schwecová z Brna
*1931, † 30. 10. 2016

Vítězslava Šujanová z Heršpic
*1988, † 11. 11. 2016

Blažena Rosnerová z Němčan
*1928, † 15. 11. 2016

Radomír Jánus z Vyškova
*1935, † 16. 11. 2016

Vladimír Novák ze Slavkova
*1950, † 17. 11. 2016

Milan Uher z Hodějic
*1949, † 17. 11. 2016

Marie Jelenová ze Slavkova
*1928, † 20. 11. 2016

Kliment Kohoutek ze Slavkova
*1930, † 20. 11. 2016

Marie Franková z Hodějic
*1940, † 20. 11. 2016

Marie Röslerová z Hodějic
*1937, † 22. 11. 2016

Karel Jachimiák ze Slavkova
*1936, † 23. 11. 2016

Vladimír Drábek z Brna
*1924, † 11. 12. 2016

Emilie Dočekalová z Němčan
*1924, † 12. 12. 2016

Ludmila Ševelová z Hodějic
*1926, † 21. 12. 2016

Věra Bukvaldová ze Slavkova
*1932, † 15. 1. 2017

Jiřina Uhrová z Hodějic
*1924, † 24. 1. 2017

František Valášek z Bučovic
*1933, † 2. 2. 2017

Oldřich Novotný ze Slavkova
*1938, † 8. 2. 2017

MATRIKY
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15
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Kvíz pro postní dobu
c) každá neděle; slavnost Narození

Páně; slavnost Všech svatých
d) každá neděle; slavnost Matky Boží,

Panny Marie; slavnost sv. Cyrila
a Metoděje

8. Které svátosti můžeme přijmout
pouze jedenkrát za život?

a) křest, manželství, kněžství
b) křest, biřmování, kněžství
c) křest, biřmování, pomazání nemoc-

ných
d) křest, biřmování, manželství

9. Kdo může udělit svátost nemoc-
ných: 

a) biskup a kněz 
b) kněz a jáhen 
c) biskup, kněz a jáhen
d) jáhen

10. Popeleční středa a Velký pátek
jsou dny přísného postu:

a) zdrženlivost od masa zavazuje
všechny, újma v jídle pro všechny

b) zdrženlivost od masa zavazuje od 14
let, újma v jídle pro všechny

c) zdrženlivost od masa zavazuje od 10
let, újma v jídle od 14 do 60 let

d) zdrženlivost od masa zavazuje od 14
let, újma v jídle od 18 do 60 let

Správné odpovědi najdete na str. 13. 

o. Petr Mareček

1. Jakou barvu mají liturgická roucha
na Zelený čtvrtek?

a) fialovou
b) zelenou
c) bílou
d) červenou

2. Co žehná (světí) kněz při liturgii
Veliké noci (na Bílou sobotu)?

a) vejce a pokrmy
b) svaté oleje
c) křídu a kadidlo
d) křestní vodu

3. Jaké je velikonoční radostné zvo-
lání?

a) Miserere
b) Deo gratias
c) Aleluja
d) Kyrie eleison

4. Z kterého evangelia čteme úryvek
na Popeleční středu?

a) z Matoušova evangelia
b) z Markova evangelia
c) z Lukášova evangelia
d) z Janova evangelia

5. Co znamená zkratka INRI? 
a) Ježíš Kristus Spasitel světa
b) Ježíš Nazaretský vykupitel hříšníků 
c) Ježíš Nazaretský Pán a Král
d) Ježíš Nazaretský král židovský

6. Co znamená slovo „aleluja“? 
a) radujte se v Pánu
b) proste Pána
c) chvalte Pána
d) vzývejte Pána

7. Které jsou zasvěcené svátky?
a) každá neděle; slavnost Narození

Páně; slavnost Zjevení Páně
b) každá neděle; slavnost Narození

Páně; slavnost Matky Boží, Panny
Marie

KVÍZ
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ÚNOR
26. 2. Sbírka Petrův haléř.
26. 2. Divadelní kavárna.
26. 2. Karneval pro děti, neděle v 15.00 h.
27. 2. Přednáška Elišky Rubešové „Život krá-

lovny Elišky Rejčky“, 18.00 farní sál.
Křížové cesty v postě v neděli – 17.15

Slavkov, 14.00 Němčany, 10.20 Hodějice.

BŘEZEN
1. 3. Popeleční středa s udělením popelce,

přísný půst od masa a újmy, mše Slavkov
a Němčany 18.00, Heršpice a Hodějice
17.00 h.

2. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00.
2. a 3. 3. Návštěvy nemocných.
3. 3. Biskup Pavel Konzbul poprvé ve

Slavkově, 18.00 mše sv. v kostele a setká-
ní s mládeží na faře.

18. 3. Večer chval, klášterní kaple 19.00.
25. 3. Obnova pro ženy, P. Pavel Habrovec.
26. 3. Misijní koláč při ranní mši, Slavkov.
26. 3. Divadelní kavárna, 16.00 farní sál.
27. 3. Cestopisné promítání Elišky Rubešové

„Cestování po Švýcarsku“.

DUBEN
6. 4. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
6.–7. 4. Návštěvy nemocných.
8. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení

farnosti do úklidu Slavkova.
8. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem

v Brně.
9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář.
9. 4. Křížová cesta na Urbánek, květná nedě-

le v 15.00.

VELIKONOCE:
Svátost smíření na vesnicích:
Heršpice: středa 12. 4. 16.30–18.00.

Němčany: středa 12. 4. 18.00–19.30.
Hodějice: pátek 7. 4. 16.30–18.00.
Svátost smíření Slavkov: 10. 4. pondělí a 11.

4. úterý, vždy 17.00–19.00 (děti úterý
16.00 až 17.00).

13. 4. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv., adorace
v Getsemanech do 22.00.

14. 4. Velký pátek, adorace 7.30–23.00,
obřady 15.00, křížová cesta městem
20.00 h.

15. 4. Bílá sobota, adorace 7.30–16.00, vigi-
lie a obnova křtu 20.30.

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše
Slavkov 9.30 a 18.00 (žehnání pokrmů).

17. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše 7.30.
22. 4. První svátost smíření (pro všechny

děti), katecheze, kostel Slavkov 17.00.
22. 4. Večer chval, klášterní kaple 19.00.
28.–30. 4. Obnova pro biřmovance a mládež.
30. 4. Divadelní kavárna, 16.00 farní sál.

KVĚTEN
1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00

(farnost Dražovice).
4. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
4. a 5. 5. Návštěvy nemocných.
8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, pondělí,

pěší 10.00 od kostela, 14.00 autobus,
15.00 ze Zdravé Vody, 16.30 mše sv.

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30.
20. 5. Generální úklid interiéru kostela ve

Slavkově.
21. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 cesta světla,

18.00 mše sv., táborák.
26. 5.–4. 6. Svatodušní novéna, ve farní

kapli.
28. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově, 9.30

mše s průvodem, večerní mše 18.00.
28. 5. Divadelní kavárna.

PROGRAM FARNOSTI



Itálie 2016 Svatourbanské hody 2016

Pouť dětí na Hostýn 2016

První sv. přijímání Slavkov 2016

Lutršték, nová střecha 2016

Slavkov, nová střecha 2016



Žehnání obrazů Křížové cesty 2016

Pouť na Lutršték 2016 Pouť milosrdenství do Žarošic 2016

Noví ministranti 2016Slavkovští ministranti 2016


