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Chceme změny?
Nedávno jsem nahlédl do Ankety o far-

nosti z roku 2001. Uvedu několik otázek
a odpovědí. Co se mi nelíbí a co bych chtěl
změnit a jak? Do akcí se většinou zapojuje
stále stejný okruh lidí, lépe oslovit i nové
tváře. Koordinace při pořádáních akcí
občas pokulhává, lepší organizace. Pan
děkan pro spoustu práce zapomíná na
věci, které slíbil. Na úklid a celkové zabez-
pečení provozu akcí chybí ochota. Každý
z nás by se měl změnit, každý byl měl začít
sám u sebe, abychom se měli více rádi.
Lidé v kostele si sednou na kraj v lavici
a nikoho nepustí sednout. Nedělá se to, co
je v Evangeliu, mimo kostel se už lidé
navzájem neznají. Další otázka: Co jsem
pro to ochoten udělat? Když bude potře-
ba, rád pomůžu. Už dělám dost, ale můžu
i přidat. A třetí: Co postrádáte v duchovním
životě farnosti? Setkávání lidí mezi sebou
i s knězem. Duchovní obnovy, manželské
obnovy. Eucharistická úcta ve vztahu
k Pánu. Hlubší duchovní život nejen nave-
nek. Chtěla bych se více vzdělávat ve
věcech víry. Porozumění Písmu. Možnost
rozhovoru s duchovními nejen při zpovědi.
Duchovní cvičení, akci na načerpání sil.

Těch odpovědí je v anketě mnoho. Ně -
které se díky ní i časem vyřešily, jiné na to
teprve čekají. Domnívám se, že některé
nebudou vyřešené nikdy. Takový je už život
a takoví jsme i my, lidé. V naší společnosti

SLOVO KNĚZE

Úmysly modlitby živého růžence:
Červen: za mládež naší farnosti, za rozpoznání svého místa a životního povolání
Červenec: za ochranu na cestách o prázdninách a za Boží požehnání pro osamělé
Srpen: za přípravu biřmovanců na přijetí svátosti biřmování a ochotu přijmout

Ducha svatého ke službě v církvi i ve světě
Září: za sílu, dobrou vůli a radostný vstup do školních povinností pro všechny

školáky, studenty a vyučující v novém školním roce

by lidé také chtěli mnoho změnit. Říká se,
že komplikovanou politickou situaci vyřeší
volby. Avšak lidé mají různý názorový
základ, z kterého vycházejí. Nikdy se
nemohou sjednotit na všem, jejich podsta-
ta názoru na život a svět se totiž diametrál-
ně liší. U nás křesťanů je podstatou
Kristovo evangelium, vycházíme z jednoho
základu. I když jsme různí, on nám dává
svého Ducha, aby nás sjednotil. To je
naděje pro naše veškeré počínání, ať
v rodině, farnosti nebo i ve společnosti.

Dal jsem do názvu článku otázku
„Chceme změny?“ Jakou změnu bychom
si mohli přát na prvním místě, než tu, kte-
rou v nás může učinit Boží Duch. Jediná
změna, která stojí za to, je změna našeho
života. Máme mu k tomu dát ale Duchu
Svatému svou ochotu a vytvořit dobré
podmínky.

Co se pak týká jednotlivých otázek
ankety, jsou všechny důležité. Která z čin-
ností farnosti podle mého názoru přináší
největší užitek? Duchovní obnovy
u našich školských sester, seminář obno-
vy v Duchu Svatém, pořádaný pro naši
farnost již potřetí a modlitební společen-
ství, která se opět rozrostla. V následují-
cím roce si chceme vyprosit dostatek
spolupracovníků pro kurz Alfa, který je
dobrým nástrojem pro povzbuzení víry.
Přijď Duchu Svatý! o. Milan Vavro

Jedno z modlitebních společenství ve Slavkově nabízí modlitbu za vaše úmysly. Můžete
je vkládat napsané na lístku do bílé schránky na zadní lavici. O úmyslech anonymních i kon-
krétních proseb zachovají členové skupiny mlčení. Prosby i díky budou předkládat Pánu
v modlitbě při svém modlitebním setkání. o. Milan Vavro

Modlitba za vaše úmysly
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důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze
všech svých hříchů s pevným předsevze-
tím splnit, jakmile jim to bude možné, tři
obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté
přijímání a modlitba na úmysl Svatého
otce) a před soškou Panny Marie
Fatimské ve výročních dnech zjevení (13.
den v měsíci od května do října 2017) se
duchovně spojí s oslavami jubilea, při-
čemž s důvěrou odevzdají svoje modlitby
a bolesti nebo oběti svého života skrze
Pannu Marii Milosrdnému Bohu.

K získání plnomocných odpustků je tře-
ba, aby věřící, kteří konají pravé pokání,
splnili obvyklé podmínky: svátost smíření,
svaté přijímání a modlitba na úmysl
Svatého otce.

Z webu biskupství

Jubilejní rok Fatimy – získání plnomocných odpustků
Z rozhodnutí papeže Františka jsou

věřící obdarováni plnomocnými odpustky
v jubilejním roce do 26. listopadu 2017.

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:
a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy

a pomodlí se tam určené modlitby;
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu

Panny Marie Fatimské, která je slavnost-
ně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv
chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve
výroční dny zjevení (13. den v měsíci od
května do října 2017) a s úctou se zúčast-
ní oslavy nebo modlitby ke cti Panny
Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání
víry a budou vzývat Pannu Marii
Fatimskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému
věku, nemoci, nebo z jiného vážného

Dne 13. května 2017 uplynulo 100 let
od chvíle, kdy se desetileté Lucii
Santosové, devítiletému Františkovi
a sedmileté Hyacintě Martovým začala ve
Fatimě zjevovat Panna Maria.

Zjevení v portugalské Fatimě začalo
v roce 1916 trojím zjevením anděla. Po
této duchovní přípravě docházelo každý
měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke
zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zje-
vení byl ukončen slunečním zázrakem.
I když dětem zpočátku nikdo nevěřil
a zažily krušné chvíle a výslechy, díky
ochraně Panny Marie byly všechny kom-
plikace a pomluvy překonány a tato mari-
ánská zjevení po důkladném teologickém
šetření byla uznána Církví jako pravá dne
13. 10. 1930.

Zjevení anděla
Již při prvním setkání anděl děti

povzbuzoval k úctě k Bohu a v této sou-
vislosti je naučil modlitbu: „Můj Bože,
věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám
v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění

Zjevení Panny Marie ve Fatimě
pro ty, kdo v Tebe
nevěří, Tobě se
neklanějí, v Tebe
nedoufají a Tebe
nemilují.“

Při druhém setkání je velmi povzbuzo-
val k modlitbě a obětem. 

Při třetím setkání je povzbuzoval
k eucharistické úctě a naučil je následují-
cí modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče,
Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti kla-
ním a obětuji Ti drahocenné Tělo
a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše
Krista, přítomného ve všech svatostán-
cích světa, na usmíření za urážky, rou-
hání a lhostejnosti, kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy jeho
Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného
Srdce Mariina Tě prosím za obrácení
ubohých hříšníků.“

K šesti zjevením Panny Marie dochá-
zelo vždy 13. dne v měsíci. K prvnímu
zjevení Panny Marie došlo 13. května
1917. Lucie, František a Hyacinta si hráli

DĚNÍ V CÍRKVI
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(Pokračování na straně 6)

při pasení ovcí nahoře na svahu Cova da
Iria. Náhle uviděli něco jako blesk.
V domnění, že se blíží bouřka, začali
sestupovat, aby hnali ovce k silnici. Asi
v polovině svahu uviděli nový blesk a po
pár krocích uviděli před sebou nad
dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící
více než slunce. Vycházelo z ní jasné
intenzivní světlo. Všichni tři se ocitli uvnitř
světla, které paní obklopovalo a z ní se
rozlévalo. Ze vzdálenosti asi půldruhého
metru k nim promluvila: „Nebojte se!
Neublížím vám.“ Na otázky odkud je a co
si přeje, odpověděla: „Přicházím z nebe.
Přišla jsem vás požádat, abyste sem při-
cházeli po šest příštích měsíců 13. dne
vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu,
kdo jsem a co chci...“ Poté podle před-
povědi následovaly dal-
ší zjevení, při kterých
Panna Maria předala
dětem tři tajemství.

V prvním tajemství
jim odhalila, že peklo
skutečně existuje a dala
dětem nahlédnout, jak
vypadá.

„Madona nám ukáza-
la velké moře ohně, kte-
ré bylo jakoby pod
zemí. Do tohoto ohně
byli ponoření démoni
a duše jako průhledné
černé nebo bronzové
řeřavé uhlíky s lidským
tvarem, které se míhaly
v požáru a byly neseny
plameny, které z nich
vycházely spolu s mra-
ky kouře a padaly na všechny strany tak,
jako padají jiskry při velkých požárech,
bez tíže či rovnováhy, uprostřed bolest-
ných výkřiků a vzdechů plných zoufalství,
které vyvolávaly děs a naháněly strach.
Démony bylo možné rozpoznat podle
hrozných a odporných zvířecích tvarů –
úděsných a neznámých, ale průhledných
a černých. Toto vidění trvalo chvilku.

Děkujeme naší dobré nebeské Matce,
která nám na začátku (v prvním zjevení)
slíbila, že nás přivede do nebe; myslím,
že jinak bychom byli zemřeli děsem
a hrůzou.“

Ve druhém tajemství přichází předpo-
věď druhé světové války. Panna Maria
řekla dětem: „Válka (první světová) se
schyluje ke konci; nepřestanou-li však
lidé urážet Boha, začne během pontifiká-
tu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc
ozářenou neznámým světlem, vězte, že
je to velké znamení, které vám Bůh dává,
že se chystá potrestat svět za jeho zloči-
ny skrze válku, hlad a pronásledování
církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo,
budu žádat o zasvěcení Ruska mému
Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijí-

mání o prvních sobo-
tách. Budou-li přijaty
moje požadavky,
Rusko se obrátí
a bude mír; když se
tak nestane, rozšíří
své bludy po světě
a bude podněcovat
války a pronásledová-
ní církve. Dobří lidé
budou mučení, Svatý
otec bude muset hod-
ně trpět, mnohé ná -
rody budou zničeny.
Nakonec mé Ne -
poskvrněné Srdce zví-
tězí. Svatý otec mi
zasvětí Rusko, které
se obrátí, a světu
bude dopřáno údobí
míru.“ 25. ledna 1938

se objevila na obloze polární záře, která
osvítila celou severní polokouli, a viděli ji
statisíce lidí. Za osm měsíců pak začíná
2. světová válka.

Třetí tajemství zůstalo dlouho utajeno
a bylo zveřejněno až v roce 2000. Děti
v něm uviděly po levici Panny Marie
anděla s ohnivým mečem v levé ruce;

DĚNÍ V CÍRKVI
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jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, kte-
ré jako by měly zapálit svět; avšak vyha-
sínaly, jakmile se dotkly záře, která
vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem
k němu: anděl ukázal pravou rukou na
zem a silným hlasem řekl: Pokání!
Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kte-
rým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako
když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého
procházejí“, bíle oblečeného biskupa,
„vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další
různí biskupové, kněží, řeholníci a řehol-
nice vystupovali na strmou horu, na
jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých
kmenů, jako korkového dubu s kůrou;
dříve než se Svatý otec dospěl, prochá-
zel velkým polorozbořeným městem,
rozechvělý, kolísavým krokem, zkroušený
bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol,
které na cestě potkával; když došel na
vrchol hory a padl na kolena u paty vel-
kého kříže, byl zabit skupinou vojáků,
kteří na něho vystřelili několik ran
z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli
jeden za druhým ostatní biskupové i kně-
ží, řeholníci, řeholnice a různé světské
osoby, muži i ženy různých tříd a posta-
vení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva
andělé, každý s křišťálovou nádobou
v ruce, zachycovali krev mučedníků
a zalévali jí duše, které se přibližovaly
k Bohu.

Naplnění třetího proroctví se usku-
tečnilo během vlády totalitních režimů,
které mučili kněze, řeholníky a řeholnice
a krutě pronásledovaly věřící. Vyvrcholilo
pak atentátem na papeže, který se stal ve
výroční den fatimského zjevení, 13. květ-
na 1981. Papež Jan Pavel II byl těžce zra-
něn čtyřmi střelami, které ho zasáhly do
rukou a do břicha. Jak později uvedl, pře-
žil díky pomoci Panny Marie. Na poděko-
vání za její ochranu přivezl do Fatimy
střelu, která se stala součástí korunky,
která zdobí sochu Panny Marie Fatimské.

Poslední zjevení se slunečním zázra-
kem bylo 13. října 1917. Děti prosily, aby

se stal zázrak, který by potvrdil, že sku-
tečně mluví s Pannou Marií. Ten den od
rána pršelo. V poledne déšť ustal, roztrh-
ly se mraky a ukázal se sluneční kotouč
v podobě stříbrného měsíce, který začal
vířivě kroužit jako ohnivé kolo metajíce
všemi směry pruhy světel v barvách žlu-
té, zelené, červené, modré, fialové, které
ozařovaly oblaka, stromy, skály i lidi. Pak
se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivěj-
ší světelné kolo se znovu roztočilo. Pak
se znovu zastavilo a roztočilo ještě v roz-
manitějším oslnivém víření. Pak všichni
zažili pocit, jako by se odpoutalo od
oblohy a padalo na ně. Lidé padali na
kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad
svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10
minut, vidělo na 70 000 lidí nejen nad
místem, ale i ve vzdálenosti více kilomet-
rů. Po skončení slunečního úkazu měli
lidé šaty dokonale suché, jako by vůbec
nepršelo.

Smrt dětí a svatořečení
Během druhého zjevení 13. června

1917 předpověděla Panna Maria smrt
obou mladších dětí. Podle záznamu ze
13. června 1941 se tehdy Lucie zeptala
Panny Marie, zda všechny tři děti půjdou
do nebe, až zemřou. Panna Maria odpo-
věděla: „Ano, brzy si vezmu Františka
i Hyacintu, ale ty zůstaneš déle, protože
Ježíš si přeje, abys na zemi šířila lásku ke
mně. Přeji si také zavést po celém světě
úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ 

Lucie se stala řeholnicí a ještě několi-
krát měla zjevení Panny Marie. Žila v kar-
melitánském klášteře v Coimbra
v Portugalsku. Před smrtí předpověděla,
že poslední zápas mezi Kristem
a Satanem bude o manželství a rodinu.
Jak můžeme ve světě vidět, i toto posel-
ství se kolem nás naplňuje. Lucie zemře-
la 13. února 2005 ve věku 97 let. 

Luciin bratranec a sestřenice, souro-
zenci František a Hyacinta Marto se stali
oběťmi epidemie španělské chřipky.
Ostatky Hyacinty a Františka byly exhu-
movány v roce 1935 a znovu v roce 1951.

(Dokončení ze strany 5)

DĚNÍ V CÍRKVI
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Tělo Hyacinty bylo neporušené, tělo
Františka podlehlo rozkladu.

František a Hyacinta byli slavnostně
prohlášeni za ctihodné papežem Janem
Pavlem II. ve Fatimě dne 13. května 1989.
Jan Pavel II. se tam vrátil 13. května 2000,
aby je blahořečil (předstupeň svatořečení)
a 13. května 2017 toto místo navštívil
papež František, aby je svatořečil. 

Slovo papeže Františka
„Maria nám však předpovědí a varová-

ním před nebezpečím pekla, do něhož
směřuje - často předkládaný i vnucovaný
– život bez Boha a znesvěcující Boha
v Jeho stvoření, přišla připomenout

Světlo Boha, který přebývá v nás a při-
krývá nás.

Nemohl jsem sem nepřijít, abych vzdal
úctu Panenské Matce a svěřil jí její syny
a dcery. Pod jejím pláštěm se neztratí;
z jejích rukou přichází naděje a pokoj, jež
potřebují a které vyprošuji všem svým
bratřím ve křtu a v lidství, zejména
nemocným a postiženým, vězněným
a nezaměstnaným, chudým a opuště-
ným. Nejdražší bratři, prosme Boha
s nadějí, aby nám lidé naslouchali;
a obracejme se k lidem s jistotou, že nás
podporuje Bůh.“

Čerpáno z webu ČM Fatimy

„Kolik našich bratří a sester ve víře snáší útlak, násilí a jsou nenáviděni kvůli Ježíši!
Řeknu vám jedno: mučedníci dneška jsou početnější, než byli ti z prvních staletí. Když
čteme dějiny prvních staletí tady v Římě, vidíme spousty krutostí páchaných na křesťa-
nech, ale říkám vám, že dnes se na křesťanech páchají stejné a častější krutosti.“

Papež František, 26. 12. 2016

Pronásledování křesťanů ve světě

Náboženské pro-
následování je ve
světě globálním
fenoménem i po
skončení studené

války a intenzivně se zhoršuje. Studie
Pew Research Center ukazují, že křesťa-
né jsou dnes ve světě pronásledovanější,
než kterákoli jiná náboženská komunita.
Podle Pew se diskriminace křesťanů
objevuje v 108 zemích. Jsou mezi nimi
i země s významným podílem křesťan-
ského obyvatelstva, jako je Čína, Indie,
Indonésie a Pákistán. Formy pronásledo-
vání se pohybují od nenásilné právní dis-
kriminace a sociálních nevýhod až k pří-
mému násilí.  S rostoucím sektářským
terorismem se setkáváme zejména
v pásmu muslimské většiny, která se táh-
ne od severní Nigérie na západě, přes
islámskou středovýchodní oblast až po
Indonésii na východě. Kromě fundamen-
talismu islámského (většinou financova-

ného saúdskými petrodolary), potýkají se
křesťané s rostoucím fundamentalismem
hinduistickým a dokonce i budhistickým.
Zaznamenáváme útoky budhistických
mnichů na křesťany na Srí Lance. Během
roku 2016 bylo ve světě kvůli víře zabito
až 90 000 křesťanů. Různou formou bylo
pronásledováno nebo diskriminováno
více než 500 milionů křesťanů. Podle
organizace Open Doors je zemí s nejtěž-
ším pronásledováním už dlouhé roky
KLDR. Následuje Somálsko, Afghánistán,
Pákistán, Súdán a dalších devět zemí
s islámskou většinou. Na patnáctém mís-
tě ostudného žebříčku se nachází Indie,
nové pronásledování křesťanů se obje -
vuje i v západních sekulárních demokra-
ciích. 

Zákony o rouhání nástrojem násilné
islamizace

Od září 2001 spáchali ve světě džihá-
disté desítky tisíc teroristických útoků.

(Pokračování na straně 8)

DĚNÍ V CÍRKVI
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Zatímco nekonečnou řadu teroristických
útoků odsuzují i islámské špičky, zákony
proti „rouhání“ prosazují. Státy
Organizace islámské spolupráce (sdru-
žení všech zemí s muslimskou většinou)
se opakovaně na půdě OSN snaží prosa-
dit univerzální platnost zákonů proti rou-
hání.  Jde o nástroj k potírání jakékoliv
kritiky islámu, blokuje svobodu slova
napříč celým islámským světem a je
namířen především proti reformním mus-
limům a příslušníkům náboženských
menšin. I v „tolerantní“ Indonésii byl
v těchto dnech odsouzen ke dvěma
letům vězení za údajné rouhání křesťan –
guvernér Jakarty. Brutálnější je pak
nátlak na menšiny skrze „rouhání“ např.
v Pákistánu, kde hrozí trest smrti.
Obvinění jsou často lynčováni fanatic-
kým davem ještě dříve, než mohou být
odsouzeni. O zavedení zákona proti rou-
hání uvažují i některé země Západu
(Kanada).

Blízký východ – genocida křesťanů
Situace křesťanů v zemích Blízkého

a Středního východu je zvláště tragická.
Destabilizace regionu přinesla vzestup
vlivu džihádistických skupin. Následkem
sektářského násilí klesl počet iráckých
křesťanů z 1 300 000 na 200 000. S vel-
kou starostí sledujeme osud křesťanů
v Sýrii zmítané občanskou válkou.
Hlavními aktéry šest let trvajícího konflik-
tu jsou Asadova vládní armáda (podpo-
rovaná Ruskem, Íránem a Hizballáhem)
a džihádistická opozice, kterou podporu-
je Saúdská Arábie, Katar, Turecko
a Západ. EU kromě podpory džihádistů
uvalila na Asadovu Sýrii sankce. Jejich
účelem je Asadův režim oslabit a porazit.
Porážkou Asadova režimu by syrští křes-
ťané přišli o jediné místo, kde jsou
v (relativním) bezpečí. CSI usiluje
o záchranu syrských křesťanů a podpo-
ruje postoj ministra zahraničí L. Zaorálka
v jeho snaze zachovat českou ambasá-
du v Damašku.

Západ
S novou formou „soft“ pronásledování

křesťanů se setkáváme také na Západě.
Papež Jan Pavel II. ve svých dokumen-
tech často hovořil o kultuře smrti, kterou
zrodila moderní doba. V encyklice
Evangelium vitae varuje Jan Pavel II.
před zvrácením demokracie v jistou for-
mu totality. Stát, který se odvažuje roz-
hodovat o životě slabých a bezbran-
ných, ve spektru od dítěte dosud
nenarozeného až po starce, není už
„společným domem“, ale tyranií. Mylné
chápání svobody jednotlivce vedlo
k revoluční změně morálky. V momentě,
kdy nová morálka protiřečí biblické
morálce, nemohou s ní křesťané souhla-
sit. Jsou pak obviňováni, že porušují
„lidská práva“ (na potrat, eutanázii, sňa-
tek homosexuálů) a otvírá se cesta
k jejich perzekuci.

Problémy mají svatební úředníci, maji-
telé restaurací, květinářství, pekaři nebo
cukráři, kteří se odmítají podílet na
pokřivení instituce manželství. Do pro-
blémů se dostávají soudci, kteří mají
rozhodovat o adopci dětí homosexuální-
mi páry. Problémy mají učitelé na střed-
ních školách i univerzitách, když úplně
normálně hlásají biblickou morálku.
Dalším okruhem jsou zdravotníci, kteří
se zdráhají spolupracovat na potratech
nebo eutanázii. Křesťané tiše se modlící
u potratových klinik mohou počítat
s drakonickými tresty (Linda Gibonová
byla ve vězení deset let). Zvláštní kapito-
lou je odstraňování křížů, zakazování
nošení křížků na krku, atd.

Papež František prosil křesťany, aby se
modlili za své pronásledované bratry
a sestry. „Jsou pronásledováni a zabíje-
ni, protože jsou křesťané. Ptám se vás,
jak moc se modlíte za pronásledované
křesťany? Přidejte se ke mně, abychom
je mohli podpořit modlitbou a materiální
pomocí.“  

Monika Kahancová,
výkonná ředitelka CSI ČS

(Dokončení ze strany 7)

DĚNÍ V CÍRKVI
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BOŽÍ SLOVO

Kdo je tato žena, kterou se umělci neu-
stále všemožně snaží co nejlépe opěvovat
a ztvárnit? Její obrazy krášlí oltáře, sloupy,
portály domů a kostelů po celém světě.
Žádná jiná žena v dějinách církve nebyla
tak často zobrazována a žádné jiné ženě
nebylo věnováno tolik poezie a hudby.
Nespočetné množství kostelů a kaplí je
zasvěceno Panně Marii. Jen v Římě jich
nalezneme na 400. Kdo je tato žena, kte-
rá v proměnách času církve a v životě
mnoha svatých tak velkou roli sehrála?
Kdo je tato žena, která vzbuzuje tolik
obdivu a důvěry u nejrůznějších národů
světa a u všech generací světových dějin?  

Písmo svaté nám poskytuje stěžejní
rysy její osoby a její význam: 

1. Je to žena s radostným pozdravem
„Ave“ v uších (Lk 1,28), která dosvědčuje

Boha, jenž je zdrojem radosti (srov. Žl
104,34).

2. Je to žena se slovy chvály/vděčnosti
„Magnificat“ na rtech (Lk 1,46-55), která
představuje vděčnost jako základní postoj
člověka vůči Bohu (srov. Lk 24,53).

3. Je to žena s dítětem v náručí (srov. Mt
2,11), která vyobrazuje člověka, jenž bere
vážně a zodpovědně svůj životní úkol
(srov. 1 Kor 9,24-25).

4. Je to žena s mečem v srdci (Lk 2,35),
která poukazuje na skutečnost, že utrpení
náleží ke křesťanské existenci (srov. Sk
14,22).

5. Je to žena s ohnivým jazykem nad
hlavou (Sk 2,3), která upozorňuje, že Bůh
člověku nabízí svou pomoc (srov. Lk
24,49).

P. Petr Mareček

Kdo je žena, kterou církev uctívá v měsíci květnu a říjnu?

Stalo se to v jednom letním, školním
dni, asi v červnu. Bylo docela teplo, ale ne
vedro, a já jsem cestovala s dětmi mezi
druhou a třetí hodinou ze školy na nějaké
kroužky. Když jsme nastoupili do tramva-
je, přistoupila i paní ve věku asi 70–75 let,
oblečená jen do sukně a podprsenky,
chyběla jí halenka. Asi měla poruchy
paměti, demenci nebo jiné onemocnění,
i když jinak vypadala celkem zachovale.

Seděla přímo proti nám na čtyřsedadle,
kde jsem já seděla naproti s dětmi.
V tramvaji se začal rozléhat smích a šep-
tání, lidé se posmívali, zvláště studenti.
Modlila jsem se, co mám udělat,
a v duchu jsem si říkala, že přece nemu-
sím pomáhat všem, zvláště když s sebou
vezu děti,… ale právě kvůli nim jsem
musela něco udělat. Napomínat smějící
se nemělo smysl, ničemu by to nepomoh-

lo. Náhle jsem uviděla na krku svlečené
paní řetízek a přívěšek, na kterém byl
krásně realisticky vyobrazený Pán Ježíš.
A v tu chvíli mi došlo, co mám udělat.

„Byl jsem nahý a oblékli jste mě,“
zaznělo mi v uších. Svlékla jsem tedy své
nové růžové sako (růžová je barva milosr-
denství) a oblékla ho paní. V duchu jsem
si řekla, že se s ním musím rozloučit, pro-
tože už paní asi nikdy nenajdu. Usmála se
vděčně a najednou se atmosféra v tram-
vaji změnila. Přistoupila ke mně jedna
studentka a řekla: „Vy vezete někam děti
a nemáte čas, já čas mám, zavezu paní
podle adresy na dokladech domů a sako
vám přivezu, dejte mi adresu.“

A tak se taky stalo, večer jsem měla
sako doma. A kromě toho dobrý pocit, že
náš Pán měl radost…

Jana H.

Byl jsem nahý a oblékli jste mě

SVĚDECTVÍ
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SVĚDECTVÍ

Jednou loni v srpnu, když se blížil
konec prázdnin a bylo po dovolených, tak
jsem s vděčností vzpomínal, co jsme jako
rodina společně o prázdni-
nách prožili. Chtěli jsme se
taky ještě podívat do Itálie,
zvlášť do Assisi, ale to
nevyšlo. Ještě jsme tam
nebyli, i když je nám sv.
František dost blízký. Tak
jsem jeho přímluvě asi
týden svěřoval nápad, že
bychom se tam vypravili na
jeho svátek, tedy 4.října. 

Jednou jsem se vzbudil
nad ránem. Hodiny ukazo-
valy přesně 3:33 a nějak mi
došlo, že bych se měl mod-
lit. Občas nad ránem se
takto modlím růženec.
Většinou, když nemohu spát. Pak to jde
rychle, někdy po prvním desátku ... a už
o sobě nevím. Tentokrát to bylo jiné.
Probral jsem se z tvrdého spánku, nebyl
jsem nijak unavený ani neklidný, pociťoval
jsem velký pokoj a zvláštní vědomí, že
Panna Maria si přeje, abych se modlil.
Nemusel jsem se nijak přemáhat, ani se
udržovat v bdělosti. Jak jsem opakoval
jednotlivé Zdrávasy, tak mi stále nějak sil-

něji zaznívalo „nyní i v hodinu smrti naší“,
ale vše bylo ve velkém pokoji. Ještě jsem
to takto nezažil, i když se modlím růženec

často, tedy nejen tehdy,
když nemohu usnout :-)
Když jsem se nakonec mod-
lil Zdrávas královno, tak
jsem už cítil, že usínám. Do
rána jsem pak spal velmi tvr-
dě. 

Když jsem ráno přišel do
práce a pustil počítač, tak
jsem četl: „Centrum Itálie
zasáhlo velmi silné
zemětřesení, všechny hodi-
ny na věžích se zastavily
3:37. Počet obětí v regionu
Umbria ve střední Itálii, se
počítá na stovky.“

Je to místo, kam jsme
chtěli za měsíc jet na pouť. Nerozumím,
proč je důležité, abych se i já modlil růže-
nec, ale věřím, že Panna Maria, kterou
jsme dostali pod křížem za naši maminku,
ví, co po nás žádá, kde kdy máme být
a kam nás vede. Pouť se odkládá na
neurčito, raději se modlím tedy za všech-
ny, kdo modlitbu potřebují k životu, ke
šťastné smrti i ke spáse.

Jiří

Nyní, i v hodinu smrti naší

Jako bychom dnes zemřít měli
Miloš Doležal (*1970), básník, spisova-

tel, dokumentarista a publicista, autor mj.
knih o životě a smrti číhošťského faráře
Josefa Toufara Jako bychom dnes zem-
řít měli (Kniha roku 2012) a Krok do tma-
vé noci (2016), spoluautor scénáře doku-
mentárního filmu Jako bychom dnes
zemřít měli, cituji: silného příběhu konflik-
tu státu a církve prostřednictvím drama-
tického osudu umučeného číhošťského
faráře Josefa Toufara, v České televizi

uvedeného v úterý
29. listopadu
2016. 

Z mailu panu
Miloši Doležalovi.

…ten příběh
dávno umučené-
ho číhošťského
faráře stále žije, i po těch desítkách let je
živý, nadčasový, neskončený, neukonče-
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ný, stále je v něm ještě mnoho nedopo-
vězeného, neuzavřeného, tajemného…,
a proto tak silně přitažlivého a pro mnohé
iritujícího. Tu živost, blízkost i vícerozměr-
nou velikost příběhu vnímám v obyčej-
ných prostých faktech. Vždyť onu Číhošť
najdeme nedaleko, pár desítek kilometrů
od našich bydlišť. Vždyť ti dávní svědko-
vé prazvláštního pohybu křížku stále žijí,
myslí, vzpomínají, vypovídají, svědčí.
Každý z nás si může před onen oltář
3. neděle adventní 1949 kleknout, teď se
dotknout neživých svědků z tenkrát,
těch, kterých se dotýkal i živý otec Josef.
A každý může alespoň v mysli prožít zno-
vu ten příběh, v tichu míst, kterými byl
ještě pár hodin před svou smrtí vlečen
P. Toufar, kde kapala na zem jeho krev… 

V tom příběhu je i mnoho nepochopi-
telného. Vždyť jeho vrah ještě žije, téměř
nepotrestán si užívá desítky let nezaslou-
ženého důchodu, zatímco jeho oběť ty
desítky let ležela, pro většinu okolního
světa zapomenutá, někde v koutě ďáblic-
kého hřbitova… To hlava nebere a srdce
bolí… A velí – nezapomenout!

Nedávno jsem byl svědkem živé výpo-
vědi, dvouhodinového monologu pěta-
osmdesátileté paní Věry Sosnarové, ženy,
která přežila hrůzy sovětského gulagu
i prvních přetěžkých roků po návratu
domů. Také neskutečně živý a silný pří-
běh nedávných let XX. století. Vždyť byd-
leli v brněnské Líšni, její současné
Odrovice jsou jen pár kilometrů od Brna,
ta paní žije, člověk si na ni může sáhnout,
pomáhal jsem jí ze schůdků pódia, kde
hovořila, podepsala mi knihu, ve které
vylíčila své otřesné sibiřské zážitky.
A přece se tak těžce chápe, že tohle
všechno mohl učinit člověk člověku.
Zvíře zabije jiné zvíře či člověka, když má
hlad nebo když brání své mladé. Ale
nemučí, nebije, neumlátí, neznásilní,
netrýzní fyzicky či psychicky, to umí jen
člověk… I ta drobná, ale vnitřně tak silná
žena je mementem do budoucna – neza-
pomenout!

Je tak smutné, kolika lidem kolem je
tohle úplně lhostejné… Spoustě z nich
jména Toufar či Sosnarová vůbec nic
neřeknou… A nejen tahle dvě jména.
Nedávno jsem brouzdal po Paměti náro-
da. Tají se dech nad osudy těch stovek
neznámých, silných, odvážných, dávno
mrtvých… A kolem nás žijí lidé, kteří
nevědí, nechtějí vědět, kteří se třeba i sty-
dí vědět, či kterým jsou tyhle věci úplně
jedno. Mají své „starosti“…

Pane Doležale, moc vám děkuji. Nejen
za ten včerejší dokument. Nejen za ty dvě
nadčasové knihy o P. Toufarovi. Ale za
celou vaši práci, za ten čas, který jste
životu a smrti otce Josefa věnoval, oběto-
val. A díky vám, že se vrátil tam, kam si
vždy vrátit přál, když mluvil o své smrti.
Díky vám ten příběh žije a žít bude, byť by
to bylo třeba jen v myslích pár desítek či
stovek lidí. Čas totiž letí šílenou rychlostí,
lidé umírají, ti živí zapomínají, mají své
hrdiny, ti dávní mnohdy mizí třeba
v mlhách vysočinských zimních měsíců…

Vždy se budu do Číhoště rád vracet.
A nejen tam, i do Arnolce, ke kostelu sv.
Víta v Zahrádce, do údolí Doubravky…
Do míst, kudy chodíval otec Josef. Se
zvláštním pocitem rozechvění, lítosti,
smutku i radostí. Chci se tam vracet. Je
a bude to stále silný a živý příběh, který
nesmí být zapomenut.

Mimochodem, Josef Toufar byl stejný
ročník jako moje babička, 1902, a narodil
se (o 23 let dříve) ve stejný den jako moje
matka, 14. července. Ještě jednou díky.
Přeji hodně zdraví a zdaru v další bohuli-
bé práci.

Honza Formánek
P.S. Pevně věřím, že po našich setká-

ních v Číhošti a v Kyjově se při toufarov-
ském čtení potkáme brzy i ve Slavkově.

V Němčanech 30. listopadu 2016 
Odkazy pro čtenáře Urbánku:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Tou

far
http://www.joseftoufar.cz/

Ing. Jan Formánek, Němčany

ÚVAHA
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ROZHOVOR

1. Studoval jste na VUT elektrotechno-
logii, máte také doktorát z oboru teorie
elektromagnetického pole. Věnujete se
stále tomuto oboru? Pokud ne, co Vás
přimělo jej zcela změnit?

Vystudoval jsem na VUT elektrotechno-
logii, konkrétně technologii polovodičo-
vých součástek. Pak jsem pracoval
v oblasti využití magnetických polí
v medicíně (NMR tomografie). Touto pro-
blematikou se již nezabývám. Bible říká,
že se nedá sloužit dvěma pánům. Hlavní
důvod byl ale ten, že jsem se rozhodl být
naplno knězem. Nikdy jsem ale nelitoval
části života, kdy jsem se těmto technic-
kým vědám věnoval.  

2. Učil jste a stále ještě učíte na
Biskupském gymnáziu v Brně. Liší se
podle Vás nějak současná mládež od té
v době, kdy jste byl sám studentem?

Člověk je stále člověkem a ve své pod-
statě je stvořen k Božímu obrazu.
Nicméně se mění prostředí, ve kterém
žije. Dnes děti žijí off-line, nebo on-line.
My jsme žili ve škole a mimo školu.
Studoval jsem gymnázium v Brně na
Křenové. Do školy jsem se netěšil, ale ze
školy ano. Ve třídě jsme vytvářeli spíše
takové skupinky, které držely pospolu.

Až po letech jsem zjistil, že většina členů
naší skupinky je věřící, tehdy se ale o tom
nemluvilo. Myslím, že dnešní studenti
mají obrovskou výhodu svobody, a zvláš-
tě na BiGy je u mnohých znát, že školu
a svoje spolužáky mají opravdu rádi. Co
víc si přát?

3. V čem by se měla podle Vás přede-
vším odlišovat církevní škola od té stát-
ní? Může církevní škola nabídnout něco
i nevěřícím studentům?

Podle mého názoru by se církevní
a státní školy měly odlišovat především
atmosférou. Evangelium je dobrá
a radostná zpráva, která člověku nabízí
a ukazuje cestu. Právě tato nabídka by
měla na žáka pozitivně dýchnout, když
vstoupí do školy. Pochopitelně i ve škol-
ním vzdělávacím programu by měly být
zakotveny křesťanské hodnoty. Pokud jde
o otevřenost pro nevěřící studenty, exis-
tují ve světě dva modely, školy jen pro
věřící a školy, jejichž studenti jsou věřící
z různých církví i nevěřící. Oba modely
mají svoje výhody i nevýhody. Domnívám
se, že pro naše prostředí je druhá varian-
ta důležitější a vhodnější. 

4. Učitelské povolání je poměrně
náročné zaměstnání. Je něco, co byste
mohl doporučit nejen začínajícím učite-
lům?

Asi bych jen připomněl slova geniálního
vědce Alberta Einsteina: „Nejvý znam -
nějším uměním učitele je probouzet
v žácích radost tvořit a poznávat.“ 

5. Napsal jste několik knih. Máte nějaký
svůj literární vzor?

Mým velkým literárním vzorem je britský
spisovatel a novinář G. K. Chesterton.

6. Byl jste pozvaný do naší farnosti na
setkání s biřmovanci. Jaké téma jste
s nimi probíral?

Věnoval jsem se tématu, jak můžeme
osobně vnímat Boží přítomnost a indivi-
duálně prožívat víru.

Za rozhovor děkuje Petra Slováčková

Rozhovor s pomocný biskupem Pavlem Konzbulem
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V sobotu 8. dubna 2017 proběhlo
v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově Diecézní setkání mládeže s našimi
biskupy. Mottem letošního setkání byl bib-
lický citát z Lukášova evangelia: „Veliké
věci mi učinil ten, který je mocný.“
Dopoledne si mohli mladí vybrat z nabídky
téměř dvaceti rozmanitých témat. Jednou
z možností bylo setkání s muži a ženami,
kteří žijí své zasvěcení Bohu v řeholních
komunitách. Tohoto setkání se zúčastnily
také naše sestry, nahlédnout můžete ve
fotogalerii. Následující řádky vykreslují
pocity jedné z účastnic tohoto setkání.

„Když jsem vkročila „do minoritů“ a usly-
šela zpívat řeholnice, uviděla, jak mávají
červenými prapory a taky jsem viděla, jak
se u toho všichni usmívali, měla jsem pocit,
že jsem přijímána s otevřenou náručí
a otevřeným srdcem. Zaplavil mě hned
dobrý pocit, že jsem na správném místě.

Program byl naprosto úžasný. Přišlo mi,
že byl opravdu dobře připravený, a že si na
něm řeholnice a řeholníci dali záležet. Bylo
to velice pestré. Mohli jsme zhlédnout
tanec, scénku, video, fotky, uslyšeli jsme
svědectví. Tuto pestrost velice oceňuji,
protože většina přednášek byla jen mluve-
ná a dle mého názoru to tak moc nezau-
jme. Ale není to jen o formě podání obsa-
hu, ale taky o samotném obsahu. Bylo
řečeno, ukázáno, spoustu krásných myš-
lenek. Taky mě moc bavilo, když jsme byli
rozdělení do skupinek, protože jsem
mohla blíž poznat některé z řeholníků.

Několikrát za ty dvě hodiny strávené
v minoritů, jsem měla na krajíčku (štěstím),
protože byla řečena spousta krásných
věcí. A když se krásné myšlenky spojí
s krásnou atmosférou, udělá to svoje.
Děkuju moc za krásný zážitek.“

Převzato z webu školských sester

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný

UDÁLO SE VE FARNOSTI

Takové hodnocení zaznívalo při zpět-
ném pohledu na společně prožité chvíle
duchovní obnovy pro děvčata na téma: Jsi
moje vzácná perla. Setkání proběhlo
o víkendu 12.–14. května 2017 pod vede-
ním o. Karla Matloka z Kongregace kněží
mariánů. S ním přijely z Brumova-Bylnice
šikovné hudebnice, které svým uměním
přispěly ke krásné atmosféře.

Připravili jsme pro vás fotografie a něko-
lik řádků přímo od těch, které setkání pro-
žily na vlastní kůži. Nebo spíše hluboko
v srdcích…

Duchovní obnova se mi moc líbila.
Poznala jsem, že jsem Boží vzácná perla,
pro kterou On udělá cokoli. Díky.

Děkuji moc za pěknou obnovu, při které
nám o. Karel ukázal, jak jsme výjimečné.
Líbily se mi moc přednášky, adorace i svá-
tost smíření. Jsem ráda, že jsem poznala
nové holky. Děkuji opravdu moc!

Mockrát děkuji za krásné společenství.
Uvědomila jsem si, že Bůh mě má rád
takovou, jaká jsem, a i když udělám hlou-

post, pořád jde se mnou za ruku a prožívá
to, co já. Jako jediný ví, co cítím, a chápe
mě, i když je to teď náročné. Ještě jednou
velký Pán Bůh zaplať.

Moooc děkuju. Krásné téma. Bylo to
mooooc krásné pohlazení po duši.
A pořádně jsem si uvědomila, že Bůh to se
mnou myslí vážně. Děkuju.

Moc mě to tu bavilo, už od začátku byla
sranda. Bylo vidět, že je to dobře připrave-
né, o. Karel byl fakt dobrý! Jídlo bylo taky
vynikající! Bylo tady moc hezké, jak všech-
ny hned na něco reagovaly a zapojovaly se,
očividně se nikdo nestyděl. Poznaly jsme
nové milé holky a tak celkově to za to stálo. 

Chtěla bych vám poděkovat za to, jak
krásně se staráte o všechny věkové skupi-
ny! Jsem moc ráda, že jsem mohla přijet.
Chtěla bych moc poděkovat otci Karlovi
za spoustu zajímavých myšlenek, za skvě-
lé vedení programu. Program byl krásně
vyvážený, proložený videi, která upoutala
pozornost a trochu prokrvila mozek! :) 

Převzato z webu školských sester

Úžasná obnova
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Dne 25. března 2017 se uskutečnila
duchovní obnova pro ženy s tématem „Žena
– vrchol stvoření“. Touto obnovou ženy citli-
vě a s nadějí provedl o. Pavel Habrovec,
bývalý slavkovský kaplan a v současnosti
farář z Radostína nad Oslavou.

Tentokrát bylo téma obohaceno i pohle-
dem ženy-psycholožky a učitelky paní Anny
Janů, které otec Pavel svěřil jednu z před-
nášek. Atmosféru tohoto setkání přibližují
některé z ohlasů. Děkujeme všem mladým
pomocnicím – včelkám – za tolik potřebnou
pomoc s organizací celé akce a těšíme se
na další!

Ohlasy žen
Chtěla bych poděkovat za krásné spole-

čenství žen. Poutavé přednášky mě naplnily
novou sílou, kterou potřebuji při manželské
plavbě životem. Některé postřehy bych
chtěla zkusit doma praktikovat.

Děkuji Bohu za kamarádku, která mě
o této duchovní obnově povídala, a že jsem
Boží hlas uslyšela a zúčastnila se. Děkuji za
svátost smíření, adoraci, ve které jsem
mohla Bohu přednést své prosby. Děkuji.

Bylo to krásné – přednášky poutavé; moc
mě to posílilo v mém životním problému.

Chtěla bych moc poděkovat za dobrotu
a pohostinnost našich školských sester.
Dnešní slovo mi pomohlo pochopit, čím
bych mohla podpořit svého muže, a že je
velký dar od Pána Boha.

Milé sestry, děkujeme za to, že tyto obno-
vy pořádáte – je to Boží dílo. Jezdím sem už
dlouho a tato obnova je pro mě nejvíc

náročná v tomto smyslu, že se mě týká živě.
V rodině prožíváme krizi, přesně takovou,
jak popisoval otec. Hodně jsem si z předná-
šek vzala. Myslím si, že přesně toto by měli
slyšet i muži. Úplně to stejné, protože doma
se o mé názory a zkušenosti manžel nezají-
má. Bylo to moc, moc přínosné a hodně mi
přednášky pomohly pochopit. Děkuji.

Moc, moc děkuji, byl to dnes veliký dar
od Boha. Mnoho myšlenek mně bylo blíz-
kých, některé doplnily prázdné místo na
mém ZIPU a doufám, že dostanu milost vše
uvést v život. Nejvíc oslovující: spoluprá-
ce… a pohled ženy a muže na jejich role
dané Bohem – jednota. Otevřené a milující
srdce sester a včeliček.

Milé sestřičky, moc Vám děkuji za Vaši
službu pro nás všechny, že pořádáte
duchovní obnovy pro ženy, mládež a muže
a pomáháte nám žít. Žít tak jak nás Bůh
stvořil. Děkuji Vám za skvělé kněze, které
jste oslovily, a oni přišli a sloužili nám. Ať
Vám Bůh žehná!

Díky moc! Zase jsem si připadala jako
v nebi!

Milé sestřičky, moc děkuji za nádherný
dnešní den. Přednášky byly velice působivé
a silné a vůbec všechno bylo moc fajn. Vím, že
jsou s organizací takové akce veliké starosti.
Věřte ale, že jste dopřály hodně radosti, dou-
fám říct, nám všem. Alespoň jsem to tak cítila
já i moje kolegyně. Bohu díky Vám i všem, kdo
se jakoukoliv formou a pomocí zúčastnili
a vytvořili tak nádherné společenství.

Převzato z webu školských sester

Ohlédnutí za duchovní obnovou pro ženy

Z FARNÍ KNIHOVNY

Klienti Centra denních služeb slavkovské
pobočky Charity se 16. května 2017 po
patnácti letech dočkali nového auta. Nové
vozidlo je bude svážet nejen za aktivitami
v denním centru, ale pomůže i dalším imo-
bilním lidem dostat se k lékaři, za úřady
nebo jen tak na výlet. Nový automobil je
vybavený plošinou pro vozíčkáře a nabízí
dostatek místa i pro další spolucestující.

Cesta k pořízení nákladného vozu nebyla
snadná. Oblastní Charita Hodonín finance
musela poskládat z několika zdrojů. Sto tisíc
korun přispělo město Slavkov u Brna, dar
poskytly i VaK Vyškov i další okolní obce.
Zasloužili se i samotní obyvatelé Slavkova,
kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. Požehnání
tomuto daru udělil i slavkovský farář Milan
Vavro. Převzato z webu veslavkove.cz

Nové auto pro slavkovskou Charitu 
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FARNÍ KRONIKA

Karneval se Sněhurkou připravila mlá-
dež pro děti v neděli 26. února v Domě sv.
rodiny. 

Kanonická vizitace proběhla v naší far-
nosti ve čtvrtek 2. března. Vykonal ji vizitá-
tor R. D. Dr. Łukasz Andrzej Szendzielorz,
polský kněz a farář z Břeclavi-Poštorné.

Biskup Pavel Konzbul poprvé ve
Slavkově. Poté, co nemoc znemožnila jeho
návštěvu v lednu, přijel nový pomocný
brněnský biskup Pavel Konzbul do Slavkova
v pátek 3. března. Po mši svaté v 18 h. měl
na faře setkání s biřmovanci a mládeží.

Zádušní mše svatá za otce kardinála
Miloslava Vlka byla sloužena ve Slavkově
o slavnosti sv. Josefa, v pondělí 20. března
v 18 hodin. V sobotu 18. března 2017 zem-
řel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Naši
farnost navštívil dvakrát, 4. prosince 2005
a 3. října 2015. První návštěva otce kardi-
nála Miloslava Vlka ve Slavkově byla při
200. výročí bitvy u Slavkova a shodou udá-
lostí po dokončení výmalby kostela, na 1.
neděli adventní 4. prosince 2005. Mši sva-
tou za padlé v bitvě u Slavkova a za mír ve
světě sloužil Miloslav kardinál Vlk, arcibis-
kup pražský, Mons. Diego Causero, apoš-
tolský nuncius a Mons. Vojtěch Cikrle, bis-
kup brněnský, přítomni všichni farníci
i z obcí. Významnou událostí byla návštěva
kardinála Vlka po dalších 10 letech při
Slavkovské iniciativě smíření 3. října 2015. 

Duchovní obnovu pro ženy vedl 25.
března v Domě svaté rodiny otec Pavel
Habrovec z Radostína nad Oslavou.

Divadelní kavárna v neděli 26. března
na téma „Folklor Slavkovska“ přiblížila pís-
ně a tance z našeho okolí.

90. narozeniny Benedikta XVI. V neděli
16. dubna se dožil emeritní papež Benedikt
XVI. jubilea 90 let. Ve Slavkově na něj
máme několik památek: Misijní kříž, křížová
cesta, klekátko a odpověď na náš dopis.

Národního pochodu pro život a rodinu
se v sobotu 22. dubna účastnilo v Praze
několik našich farníků.

K výročí 150 let od prvního ochotnic-

kého představení ve Slavkově připravil
Divadelní spolek Slavkov výstavu o historii
slavkovského ochotnického divadla
a inscenaci Shakespearova Snu noci sva-
tojánské o víkendu 22. a 23. dubna ve
Společenském centru Bonaparte. V historii
ochotníků se podílela v rámci farnosti
Cyrilská jednota a Farní divadlo Simsala
Bim. První záznam o ochotnickém divadle
ve Slavkově pochází z 23. dubna 1867.
Tehdy slavkovští studenti, kteří se vrátili na
prázdniny do svých domovů, sehráli dvě
jednoaktové komedie. 

Přednášku o „rodových kořenech
aneb tajemství matrik“ o sestavování
rodokmenu připravil Ing. Zdeněk Mlčoch
v pondělí 24. dubna.

Ministrantský den pro ministranty
brněnské diecéze se konal v Arcibiskup -
ském kněžském semináři v Olomouci
v sobotu 6. května za účasti našich 13
ministrantů.

Na XIII. pěší pouť do Žarošic k jubileu
100. výročí zjevení ve Fatimě vyšli farníci 8.
května ze Slavkova v počtu 32 poutníků,
z Jalováku 47 a na mši sv. se kostel zaplnil
dalšími poutníky, kteří přijeli ze Slavkova
a obcí. Někteří poutníci šli pěšky i domů.

Přednášku na téma: „Proč Církev
zakazovala úrok“ pro nás připravil v rám-
ci MSKA dne 10. května v kině Jas
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Duchovní obnova pro děvčata od 15
do 26 let se uskutečnila ve dnech 12.–14.
května ve slavkovském klášteře pod vede-
ním o. Karla Matloka z Kongregace kněží
mariánů.

Žehnání nového automobilu pro služby
oblastní charity ve Slavkově bylo v úterý 16.
května v 10 hodin před farním kostelem.

Generální úklid farního kostela a Špitál-
ky proběhl v sobotu 20. května dopoledne. 

Poutní krojovaná mše sv. na Urbánku
se konala v neděli 21. května, sloužil
o. Milan. Předcházela jí po trase křížové
cesty velikonoční cesta světla.

o. Milan Vavro

Farní kronika 2017
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Amoris laetitia – Radost z lásky –
papež František

Poslání církve je neúnavné, i když čas-
to namáhavé, hledání věrnosti Kristovu
poselství. Právě na tuto cestu papež zve
všechny čtenáře exhortace – manželské
páry i pastýře, lidé žijící v harmonických
rodinách i ty, kdo zápasí s těžkostmi způ-
sobenými ztroskotanými vztahy.

Šikulčin misálek – Antonín Krasucki
Autoři připravili malým dětem obrázko-

vé čtení do kostela. Texty jsou napsány
odpovídajícím jazykem a používají srozu-
mitelná přirovnání. Některá slova v textu
jsou nahrazena malými obrázky, a proto
se do četby mohou aktivně zapojit
i nejmenší čtenáři.

Pojď si se mnou hrát – 200 činností
pro křesťanskou výchovu

Děti se nejlépe učí hrou. Tato kniha vám
nabízí jednoduché, praktické, snadno
proveditelné aktivity pro použití s dětmi
doma, ve škole, v církvi i v přírodě.
Všechny činnosti dětem ukazují na Boží
lásku a pomáhají jim porozumět biblic -

kému poselství. Jsou určeny pro děti od
3 do 12 let.

Misionářka lásky  – Kateřina Šťastná
Vyprávění pro děti o Matce Tereze.

Nikdy neměla vlastní děti, přesto ji celý
svět zná jako „Matku Terezu.“ Nechtěla
být slavná, toužila jen plnit Boží vůli.
Přesto se stala jednou z nejslavnějších
osob dvacátého století.

Jak mluvit s dětmi o sexu – Mark
Laaser

Kniha zkušeného psychologa a terape-
uta Marka Laasera je výjimečnou pomocí
rodičům při jednom z jejich nejnáročněj-
ších úkolů – mluvit s dětmi o sexu.
Publikace je plná příkladů ze života
i modelových dialogů a nabízí rady i velmi
praktickou pomoc pro rozhovory s dětmi
od nejútlejšího dětství po ranou dospě-
lost. Ukazuje, jak je možné s dětmi sdílet
svou víru a hodnoty, a pomoci jim tak zís-
kat zdravý křesťanský pohled na sexuali-
tu jako nádherný Boží dar.

Knihy jsou k zapůjčení ve farní knihov-
ně. zpracovala Jana Lstibůrková

Nové knihy ve farní knihovně

Z FARNÍ KNIHOVNY

Na této akci, která vznikla v naší zemi
v roce 2009, spolupracují duchovní tří
církví se svými farníky – farář římskokato-
lické farnosti Milan Vavro, farář-
ka Husova sboru Iveta Hušková
a evangelická farářka Jarmila
Řezníčková.

Letošní ročník přiblíží u katolí-
ků interiér kostela a jeho zázemí, u evan-
gelíků 500. výročí reformace a Martina
Luthera a u husitů práci křesťanského
Rádia 7. Otevřeny budou prostory chrámu
Vzkříšení Páně s oratořemi, kůrem a sak-
ristií, kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce,
modlitebna Českobratrské církve evange-
lické na Fügnerově ulici a Husův sbor
Československé církve husitské na
Jiráskově ulici. Křesťanství vám přiblíží
programy ve formě přednášek, prezenta-

cí, výstav a hudebních vystoupení v podá-
ní varhanního koncertu a pěveckých sbo-
rů. Nebudou chybět ani aktivity pro děti,

které jsou připravené hned od
začátku večera. Ve farním koste-
le to bude vystoupení KMŠ, mše
svatá a oživené sochy a obrazy
ve ztvárnění žáků z náboženství.

Objekty budete moci navštěvovat
v libovolném pořadí, program je sestaven
v intervalech a částečně se opakuje.
K prohlídkové trase budou vytištěny
letáčky s časovým programem. V pátek
9. června večer jste znovu pozváni nav-
štívit naše kostely a modlitebny netradič-
ním způsobem. Program Noci kostelů je
k dispozici na internetových stránkách
www.farnostslavkov.cz.

Za přípravný tým o. Milan Vavro

Noc kostelů ve Slavkově počtvrté
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V pátek 9. června 2017 v 19–20 h.
v kapli Jana Křtitele na Špitálce se v rám-
ci Noci kostelů uskuteční koncert
duchovní hudby vokálně-instrumentální-
ho souboru Collegium musicale bonum.
Návštěvníci koncertu uslyší skladby:
Jesus bleibet meine Freude (BWV 147)
Johanna Sebastiana Bacha, Adagio ma
non molto (Six duets, F. 54-59) Wilhelma
Friedmanna Bacha, Alles, was ihr tut mit
Worten oder mit Werken (BuxWV 4)
Dietricha Buxtehudeho, Cantate Domino
Hanse Leo Hasslera, Canticorum iubilo
(Juda Makabejský, HWV 63) Georga
Friedricha Händela, Salve Regina Karla
Blažeje Kopřivy, Ein feste Burg ist unser
Gott Martina Luthera, Sanctus (Missa
brevis in B, KV 275) Wolfganga Amadea

Mozarta, Gigue Jacquese Paisibleho
(1656-1721), Tollite Hostias (Op. 12, No.
10) Camille Saint-Saënse a Cum Sancto
Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia
Vivaldiho. 

Dramaturgie se opírá o tato hlavní
témata – hudbu epochy renesance, baro-
ka a klasicismu. 

Skladby doprovodí instrumentalisté
Alexandra Bláhová (hoboj), Klára
Klinkovská (flétna), Jan Patera (trubka),
Nataša Hrušková (housle), Ladislav
Jedlička (housle), Jitka Kneslová (viola)
a Olga Frydrychová (continuo). 

Na setkání s nádhernou hudbou
a skvělým publikem se těší společně
s hudebníky ansámblu Váš

Karol Frydrych

Noc kostelů: Koncert Collegium musicale bonum

Farní kostel Vzkříšení Páně (17.40–22.30)
17.40-17.45 Slavnostní vyzvánění všemi zvony 
17.45-18.00 Vystoupení oveček – KMŠ Karolínka
18.00-19.00 Mše svatá nejen pro rodiny s dětmi – slouží otec Milan Vavro, zpěvem doprovází schola rodičů s dětmi
19.00-20.45 Když sochy a obrazy ožijí – soutěžní trasa pro děti a mládež po kostele
19.00-21.45 Co se děje v sakristii? – zázemí, obleky a předměty pro bohoslužbu
19.00-21.45 Farní muzeum – výstava starých bohoslužebných oděvů, knih a předmětů
19.00-21.45 Všude samé píšťaly – prohlídka varhan s výkladem
21.45-22.15 Noční varhanní koncert – Patrik Buchta
22.15-22.30 Modlitba za město – otec Milan Vavro
celý večer Pamatujete si? – lidé, kostely a akce ve fotografiích
celý večer Slovo povzbuzení – zastavení nad slovem středem kostela

Farní kostel Vzkříšení Páně – fara a pastorační centrum (19.00–22.15)
19.00-22.15 Kavárna na faře – občerstvení pro návštěvníky s promítáním z farního života 

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce (19.00–21.00)
19.00-20.00 Collegium musicale bonum – koncert duchovní hudby, pěvecký sbor řídí Karol Frydrych
20.00-21.00 Otevřený kostel – prohlídka kostela a restaurovaných mříží

Husův sbor Církve československé husitské (18.00–22.10)
18.00-18.05 Zahájení programu
18.05-19.30 Dětský koutek – poslech pořadů pro nejmladší z produkce Rádia 7
19.30-20.30 Husovy stopy – přednáška Davida Louly v rámci projektu
20.30-21.15 Setkání s pracovníky Rádia 7 – krátký film, představení činnosti, beseda
21.15-22.00 Večer chval – chválíme Boha modlitbou a zpěvem
22.00-22.10 Požehnání – zakončení programu

Modlitebna Českobratrské církve evangelické (18.00–22.30)
18.00-18.15 Úvodní slovo
18.15-19.00 Hudba protestantského baroka – koncert klavír, cello, kytara
19.15-19.50 Martin Luther a světová reformace – prezentace s doprovodným slovem
20.00-20.45 Chorál v české a světové reformaci – vystoupení pěveckého sboru
21.00-21.50 Martin Luther a světová reformace – prezentace s doprovodným slovem
22.00-22.20 Jan Hus a Martin Luther – prezentace s doprovodným slovem
22.20 Pobožnost na dobrou noc
celý večer Výročí reformace v letech 2013–2018 – výstavka Vstup zdarma

ZVEME VÁS
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YMCA Setkání vás zve ve
dnech 1.–8. 7. 2017 na
týdenní kurz pro manželské
páry v Kroměříži. Přijeďte

obnovit a posílit své manželství. Uslyšíte
přednášky o manželské komunikaci, krizi,
rozdílech mezi mužem a ženou, sebevě-
domí, odpuštění, naplňování potřeb
i sexualitě. Volné odpoledne můžete prožít
podle vlastních představ. Na závěr budete

mít příležitost obnovit svůj manželský slib
při slavnostní mši. Celý týden probíhá
v přátelském, ekumenickém duchu a je
otevřený všem, kterým takové prostředí
není cizí. Letošní kurz proběhne v objektu
SŠ hotelové na ul. Pavlákova v Kroměříži.

Více informací o našich akcích a přihláš-
ky na www.manzele.setkani.org nebo
michalcova.hana@setkani.org, tel: 608
422 768.

Manželská setkání YMCA 2017

Od Velikonoc se setkáme na farním
webu s novými odkazy. Nové bannery na
pravé straně webové stránky vás
zvou k sledování filmů z farního
života na farním You Tube. Tento
bude výhledově rozšířen o You
Tute Farnost Slavkov - Retro, kde
budou ke shlédnutí starší repor-
tážní filmy o farnosti.  Další odkaz
je na Farní fotogalerii s 354 foto-
alby od roku 2008. Odkaz Televize NOE
živě upozorňuje na živé vysílání naší křes-

ťanské televize, Denní modlitba církve
nám umožňuje rychlé nastavení modlitby

pro aktuální část dne a zve k mod-
litbě v jakoukoli denní dobu.
Promluvy papeže Františka a dění
v církvi nám aktuálně přináší odkaz
Papež František (Rádio Vatikán).
Web Školské sestry nás informuje
o dění u školských sester s odka-
zem na KMŠ Karolínka (v sekci

Apoštolát).
o. Milan Vavro

Nové bannery na farním webu 

ZVEME VÁS

Kurz Samuel je určen mladým lidem,
kteří upřímně a opravdově hledají své
místo v životě, a pomáhá jim rozpoznat
svou cestu a učinit rozhodnutí. 

Kurz Samuel, který je pro naši diecézi po
předchozích dobrých zkušenostech při-
praven již potřetí, čerpá z bohatých zkuše-
ností církve v Itálii a ve Slovinsku. Vede jej
tým kněží a řeholních sester z různých
kongregací. Trvá jeden rok. Jeho součástí
je devět setkání včetně kratší pěší pouti
a vyvrcholení exerciciemi na konci srpna.
K jednotlivým setkáním patří ztišení, sdíle-
ní, katecheze, duchovní doprovázení,
možnost svátostí smíření a adorace.
Účastníci kurzu jsou vedeni ke každoden-
ní modlitbě, k prohloubení duchovního
života, ke vnímavosti pro vedení Božím
Duchem v osobním životě a k hlubšímu

poznání Boha i sebe. Cílem kurzu je při-
spět k rozpoznání osobního životního
povolání, jak je s každým zamýšlí Pán. 

Podmínkou přijetí je ochota zúčastnit
se kurzu v plném rozsahu, připravenost
přijmout vše, co Pán očekává, a snažit se
uskutečňovat to. Kurz je sice náročný, ale
dá se zvládnout i při práci nebo studiu.

Zájemci se mohou hlásit do konce srpna
2017 na adrese kurz.samuel@seznam.cz,
příp. u sestry Gregorie, mobil 731 954 790.
Přihlášení budou pozváni na přijímací
pohovor 17. září 2017 v 15 hodin do Domu
Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna, kde
budou také o nedělích od 15 do 19 hodin
probíhat jednotlivá měsíční setkání. 

R.D. Mgr. Marek Dunda, Th.D.,
kněz pověřený péči o pastoraci povo-

lání v brněnské diecézi

Kurz Samuel pro rozlišení povolání
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ZVEME VÁS

Skrze svátost křtu se znovu narodili: 
Adam Josef Vítek ze Šlapanic

*2016, pokřtěn 4. 2. 2017
Liliana Amálie Třísková ze Slavkova 

*2016, pokřtěna 7. 5. 2017
Lukáš Antonín Bohata ze Slavkova

*2016, pokřtěn 7. 5. 2017
Viktorie Magdalena Vaculíková z Brna

*2016, pokřtěna 7. 5. 2017

Svátostné manželství uzavřeli: 
Marian Punčochář ze Slavkova
a Ludmila Kellnerová ze Slavkova

oddáni: 29. 4. 2017
Jan Cenek z Rašovic
a Jessica Koprlová z Lanžhota

oddáni: 27. 5. 2017

MATRIKY

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:

Jaroslav Herman ze Slavkova
*1955, † 21. 3. 2017

Václav Pololáník ze Slavkova
*1940, † 22. 3. 2017

Danuše Pavésková ze Slavkova
*1932, † 23. 3. 2017

Ladislav Sáček ze Slavkova
*1970, † 17. 4. 2017

Stanislav Trbola z Bučovic
*1923, † 21. 4. 2017

Pavel Bílek z Hodějic
*1940, † 25. 4. 2017

Richard Krutina ze Slavkova
*1962, † 14. 5. 2017

Co je to kurz Alfa? Alfu tvoří 11 setkání,
která se zabývají základními otázkami
křesťanské víry. Na každém setkání je
večeře, promluva a diskuse ve skupinách.
Kurz plánujeme zahájit ve Slavkově v led-
nu 2018. www.kurzyalfa.cz

Modlitba za novou evangelizaci
Ježíši, jediný Pastýři svého stáda, Ty,

který jsi nás všechny povolal stát se rybá-
ři lidí, uschopni nás k poslání, které jsi
nám svěřil. Učiň nás pozornými k tichým
potřebám mnoha bratří a sester, kteří Tě
ve tmě bolestně hledají a volají po světle
pravdy a teplu lásky. Pro Tvoji nejdraho-
cennější Krev prolitou za nás a za spásu
všech, dej nám milost odpovědět na Tvoje
volání, abychom Ti v této naší době moh-
li odevzdat celý svět proměněný evangeli-

em. O toto všechno Tě žádáme na přímlu-
vu Panny Marie, Tvé a naší Matky, které
svěřujeme tuto naši modlitbu.

Pane, prosíme Tě:
- za nadšení věřících z naší farnosti pro evan-

gelizaci národa a proměnu společnosti
- za ochotu zapojit se do týmu a do pomoci 
- za pomoc Ducha sv. při všech přípravách

kurzu 
- za pokojný, úspěšný a kvalitní průběh kurzu 
- za dostatečný počet hostů především z řad

nevěřící veřejnosti
- za to, aby ve světě i v Čechách rostla tou-

ha po Bohu i vědomí hříchu u nevěřících lidí
- za všechny křesťany, aby osobně přijali

Ježíšovu výzvu k misii 
- za účastníky Alfy v naší zemi i ve světě, aby

dále hledali Krista a žili z víry. o. Milan Vavro

Připravujeme evangelizační kurz Alfa 

Modlitba SOS komunity Emanuel
Potřebujete-li v tíživé životní situaci modlitbu, můžete nás anonymně kontaktovat na

telefonním čísle
MODLITBA SOS 545 243 952

každé pondělí od 19 do 21 hodin nebo kdykoliv na www.emmanuel.cz.
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Můžete také napsat povídku, ve které
použijete nejméně 20 uvedených slov.
Nejlepší povídky otiskneme v dalším čísle
Urbánku. Soutěžit mohou děti i dospělí,
vyhodnotíme vítěze ve dvou kategoriích.
Povídky posílejte mailem na adresu
redakce do konce prázdnin.

Úkol pro starší děti
Vyluštěte osmisměrku. Vyškrtejte

všechna uvedená slova, ze zbylých pís-
men sestavte tajenku. 

AKCE
AKORD
ANTONÍN
CESTOVAT
DAR
DĚTI
DVA
EDIKT
ESO
FARNÍK
KNOT
KŘESTNÍ

LETNICE
MÁJKA
MANA
MEDITACE
NADĚJE
NEBE
NIT
RUCE
SVATÝ
VELIKONOCE
VÍRA
ŽÍT

Hádanky
Mám otce i matku, ale nejsem jejich syn,

kdo jsem? 

Kdo se živí zuby druhých? (Zubař)

(Dcera)
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KVÍZ

1. Které ze čtyř evangelií neuvádí jméno
Ježíšovy matky? 

a) Matoušovo evangelium
b) Markovo evangelium
c) Lukášovo evangelium
d) Janovo evangelium

2. Jak se jmenovali podle tradice rodiče
Panny Marie?

a) Adam a Eva
b) Abrahám a Sára
c) Jáchym a Anna
d) Izák a Rebeka

3. Kdy církev slaví Slavnost Matky Boží,
Panny Marie?

a) 8. prosince
b) 15. srpna
c) 30. května
d) 1. ledna

4. Co znamená řecké slovo Theotokos? 
a) Panna
b) Bohorodička
c) Svatá
d) Požehnaná

5. V kterém roce byla tradiční víra kato-
lické církve v Mariino nanebevzetí stvrze-
na dogmatem?

a) 1950
b) 431
c) 1854
d) 2000

6. Kde nalezneme nejranější vyobrazení
Panny Marie?

a) v Žarošicích
b) v Priscilliných katakombách v Římě
c) na Hostýně
d) v Lurdech

Kvíz – Panna Maria

Kontakt s knězem: Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45), nebo si setkání do mluvte
na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587. slavkov@dieceze.cz • www.farnostslavkov.cz

7. Jak se jmenuje první mariánský kos-
tel, který byl v Římě postaven (v letech
430–440)? 

a) Santa Maria sopra Minerva
b) Bazilika Panny Marie v Trastevere
c) Bazilika Svatého Kříže v Jeruzalémě
d) Santa Maria Maggiore

8. Jak se jmenuje místo, kde v roce
1858 došlo k mariánskému zjevení mladé
Bernadettě Soubirousové? 

a) La Salette
b) Mariazell 
c) Lurdy 
d) Guadalupe 

9. Kdy došlo k prvnímu zjevení Panny
Marie třem malým dětem ve Fátimě? 

a) 13. května 1917
b) 13. října 1917
c) 28. října 1918
d) 8. května 1945

10. Jak se jmenuje nejnavštěvovanější
poutní místo na světě? 

a) Lurdy 
b) Mariazell 
c) Jasná Hora
d) Guadalupe 

11. Jak se jmenuje nejnavštěvovanější
mariánské poutní místo na Moravě? 

a) Křtiny 
b) Vranov u Brna 
c) Hostýn
d) Tuřany 

Správné odpovědi:
1. d); 2. c); 3. d); 4. b); 5. a); 6. b); 7. d);
8. c); 9. a); 10. d); 11. c). 

Na konci mše informuje farář své farníky. „Příští neděli budu kázat o lži, přečtěte si
prosím 17. kapitolu z Marka.“  Další neděli se všichni sejdou v kostele a farář se ptá,
kdo četl uvedenou kapitolu? Všichni se přihlásí. Kněz odvětí: „Marek má 16 kapitol,
budeme tedy mluvit o lži.“
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Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 boho-
služba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek
v 18.00, sobota v 7.30. 

Svátost smíření každou středu od 19.00
do 20.00. 

ČERVEN
1. 6. Mše sv. v penzionu v 8.00.
2. 6. Návštěvy nemocných.
3. 6. Svatodušní setkání obnovy CHO, 17 h.

fara (modlitba, přednáška, skupinky).
3. 6. Vigilie Svatodušní 19.00 farní kaple

Slavkov.
4. 6. Slavnost seslání Ducha Svatého, sbír-

ka na charitu.
9. 6. Noc kostelů 2017 ve Slavkově, 18.00

mše sv.
10. 6. Druhá svátost smíření pro děti, kostel

Slavkov 18.00.
11. 6. První svaté přijímání (Slavkov 8.30,

Lutršték 9.45).
13. 6. Mariánská fatimská pouť v Žaroši-

cích, 18.30.
18. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem ve

Slavkově 8.30.
25. 6. Sbírka na bohoslovce a formaci kněží.
26. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí 8.00

od fary.
29. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
29. 6. Návštěvy nemocných.

ČERVENEC
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově

v červenci a v srpnu v 19.00!
1.–8. 7. Dovolená rodin v Jeseníkách, fara

Branná.
5.–9. 7. Katolická charismatická konference

Brno.
10.–15. 7. Expedice mládeže do Slovinska.
13. 7. Mariánská fatimská pouť v Žaroši-

cích, 18.30.
17.–22. 7. Expedice mládeže do Beskyd.
29. 7.–8. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.

SRPEN
13. 8. Mariánská fatimská pouť v Žaroši-

cích, 18.30.
15. 8. Panny Marie Nanebevzaté.
15.–20. 8. Celost. setkání mládeže v Olomouci.
26. a 27. 8. Návštěva mládeže z Polska

(Světové dny mládeže 2016).
27. 9. Hody v Hodějicích.

ZÁŘÍ
1. 9. Návštěvy nemocných.
2. 9. Diecézní pouť rodin ve Žďáru n. Sáz.
3. 9. Mše sv. na zahájení školního roku

s požehnáním žákům, studentům, kate-
chetům a učitelům, farní kostel 8.30.

3. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích.
5. 9. První mše svatá pro děti a školáky

s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18 h.
7. 9. Mše sv. za Oblastní charitu, čtvrtek 7 h.
9. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, 18 h. mše sv.
10. 9. Farní cyklopouť.
13. 9. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích

v 18.30.
14. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
15. 9. Pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku,

pátek, 17.00 zpověď, 18.00 mše sv.
17. 9. Putování sochy Panny Marie z Fatimy

v Brně – katedrále.
17. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Něm -

čanech, bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.30.
24. 9. Sbírka na diecézi do fondu PULS.
24. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00.
24. 9. Divadelní kavárna.
28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za

úrodu, 8.30 mše sv. farní kostel.
30. 9. Putování sochy Panny Marie

z Fatimy – Žarošice (sobota).

ŘÍJEN
1. 10. Putování sochy Panny Marie z Fatimy

– Křtiny (neděle).
13. 10. Mar. fatimská pouť v Žarošicích v 17.30.
15. 10. Biřmování ve Slavkově u Brna, 8.30

farní kostel, biskup Pavel Konzbul.

PROGRAM FARNOSTI



Kalvárie u Jevíčka 22. května 2017Ples děkanství Drnovice 18. února 2017

Výlet rodin do Lednice 1. května 2017

Karneval 26. února 2017 Karneval 26. února 2017

Zájezd do ČM Fatimy v Koclířově 22. 5. 2017



Florbalový turnaj ministrantů Telnice 2017

Florbalový turnaj ministrantů Telnice 2017Žehnání auta Charity 16. května 2017

Ukliďme Slavkov 8. dubna 2017Pěší pouť do Žarošic 8. května 2017


