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Opravdové překvapení bylo pro mne
nedělní ráno 21. ledna, kdy jsem uviděl na
kůru sbor, a Milan s Petrou Šaňkovi mi
oznámili, že dostanu během mše svaté 20
růží na poděkování za 20 let služby ve
slavkovské farnosti. Při obětním průvodu,
kdy děti velmi dlouho předávaly růže,
bylo formou poděkování vyjmenováno
mnoho společně prožitého. Najednou
jsme si všichni uvědomili, jak nás Pán
obdaroval. Na konci mše svaté jsem při-
pomněl, že bez vás farníků, řeholních ses-
ter a kněží kaplanů, by toto dílo nebylo
možné. Kněz je přece jen člověk a je
potěšující, že se dílo daří. Uplynulá léta
vidím ve třech oblastech. 

Jako první jsme budovali zázemí. Bylo
vhodné využít dotace a začít s velkými
rekonstrukcemi fary a všech kostelů, cel-
kem deseti objektů. Podařilo se nám
postavit i nový kostel v Heršpicích
a vybudovat křížovou cestu. Bez vaší vel-
ké fyzické a finanční pomoci by to nebylo
možné. Vyvrcholením oprav bylo posvě-
cení kostelů v Heršpicích, Němčanech,
Hodějicích a Nížkovicích. K zázemí patří
také služby jako například kostelníci,
schola, sbor, varhaníci, lektoři, katechet-
ky, ministranti, úklid a zdobení, kde jste
se postupně ochotně zapojili, aby vše
nestálo jen na několika lidech.

Ve druhé oblasti jsme se snažili posílit
vzájemné vztahy ve farnosti. Během let se

k nám přistěhovalo mnoho nových rodin
a jsem rád, že díky mnohým aktivitám
našli  v naší farnosti domov. K vzájemné-
mu přátelství mezi námi přispěly spole-
čenství, mše pro děti, mládežnické pátky,
dovolené rodin, expedice mládeže, farní
tábory, farní dny, plesy, poutě, farní kavár-
ny. Z kulturních aktivit připomenu divadlo
Simsala Bim, Svatourbanské hody, diva-
delní kavárnu a karneval dětí. 

Třetí oblastí je úsilí o povzbuzení
duchovního života. S velkou pomocí škol-
ských sester se ujaly duchovní obnovy,
příprava dětí ke svátostem a katecheze,
byla založena křesťanská škola Karolínka
a vybudován Dům svaté Rodiny, který
nám poskytuje zázemí. Nově jsme zaved-
li křížové cesty na Urbánek a městem,
pěší pouť do Žarošic a v roce 2009 jsme
upořádali velké Lidové misie. Velké posí-
lení víry přinesly dva kurzy obnovy
v Duchu Svatém a následný vznik dalších
společenství modlitby. Čeho si v poslední
době vážím nejvíc, byla samostatná akti-
vita farníků, kteří utvořili tým a uspořádali
kurz Alfa pro hledající ve víře.

Všechno, co jsem vyjmenoval, a bylo by
toho ještě více, je výraz vděčnosti Bohu
za požehnání a vám ze Slavkova,
Němčan, Hodějic, Heršpic a Nížkovic za
spolupráci na tomto společném díle.

S vděčností za Vaše modlitby, podporu
a přátelství o. Milan. 

Dvacet růží

SLOVO KNĚZE

Úmysly modlitby živého růžence – úmysl celé církve a úmysl farnosti:

DUBEN Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odva-
hu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
Za naše katechetky a vedení dětí v náboženství.

KVĚTEN Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď
vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Za děti, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny.

ČERVEN Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým
i v jejich odlišnosti.
Za povolání k manželství, dobrou volbu partnera a za mladé, kteří se při-
pravují k manželství.
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Od 4. ledna do 22. března probíhal
v naší farnosti kurz Alfa. Pozvání k účasti
přijali lidé, kteří se chtěli něco dozvědět
o víře nebo si svou víru prohloubit, sdílet
ji s ostatními.

Během deseti večerů si účastníci
vyslechli zajímavé přednášky o víře.
Přednášeli nám různí lidé, každý z nich
byl něčím zajímavý. Mluvilo se např.
o těchto tématech: Kdo je Ježíš? Proč
a jak se modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak
mluvit s druhými o víře? O tématech
přednášek se pak vždy diskutovalo ve
skupinách. Součástí kurzu byla také jed-
na sobota, během které jsme probírali
téma: Kdo je Duch svatý? 

Účastníkům kurzu (hostům i organizá-
torům) jsme ještě v průběhu kurzu položi-
li několik otázek. Některé odpovědi na ně
najdete v anketě pod článkem. Na závěr
se sluší poděkovat všem, kteří se jakým-
koli způsobem podíleli na přípravě nebo
průběhu kurzu, i vám všem, kteří jste se
za nás modlili. Pokud bude zájem, plánu-
jeme příští rok v lednu otevřít další kurz.

Anketa – otázky pro členy týmu:
1. Je pro Tebe kurz Alfa povzbuzením ve

víře?
• Ano! Kurz je sice primárně určený pro

lidi hledající, ale zároveň je vhodný jako
duchovní obnova pro věřícího člověka,
který chce od života víry víc než účast na
nedělní mši.

• Velkým povzbuzením je pro mě v tom,
že pokud Boha nechám, tak mě vede.
A že je schopen doplnit to, na co já
nemám.

• Povzbuzení je stále silnější.
• Ano, vidím, jak mohu být nástrojem

v rukou Božích.
• Určitě. Je pro mě velkým přínosem

slyšet otázky a názory ostatních a pokou-
šet se nalézt odpovědi na otázky, které
mě nikdy nenapadlo si klást. Věci, na kte-
ré si na kurzu Alfa přijdu sama, pro mě
mají daleko větší hodnotu, než které bych

Proběhl první kurz Alfa
si přečetla v kate-
chismu nebo pasiv-
ně slyšela.

• Ano, zcela určitě.
• Určitě. Ač jsem v kurzu jako „organi-

zátor“, připadám si více jako účastník,
jeden z nás ostatních účastníků. Je fajn si
připomenout, co je vlastně na křesťanství
to důležité, základní. To, že Ježíš zemřel
za mě osobně. Jak číst Bibli? Kdo je
Duch svatý, jak působí.

2. Co pro Tebe bylo na kurzu nejzajíma-
vější?

• Jelikož jsem vyrůstal ve věřící rodině,
neměl jsem možnost podívat se na víru
z pohledu konvertity, což jsem při kurzu
částečně zažil.

• Osobně je pro mě zajímavé zjištění,
že lidé opravdu o Bohu chtějí slyšet. Jen
se jim ta zvěst musí podat pro ně přijatel-
ným způsobem.

• Společenství lidí a výborné přednáš-
ky.

• Vidět, jak Bůh působí v hostech.
Každé setkání ve skupinkách je jiné,
hosté se posouvají ve vztahu k Bohu.

• Otázky účastníků u nás ve skupince
a diskuse o nich, některé přednášky.

• Setkávání s lidmi různých názorů.
• Živá svědectví přednášejících. Velmi

zajímavé a silné zážitky mám také ze sku-
pinek. Po celou dobu Alfy cítím velkou
zodpovědnost za všechny účastníky,
zvláště za ty v naší skupince. Nerad bych
někoho z nich ztratil. 

Anketa – otázky pro hosty:
1. Myslíš, že je pro Tebe kurz Alfa uži-

tečný (proč)?
• Určitě ano, bylo by dobré pokračovat

nějakou „Betou“.
• Ano, je důležité se setkávat s věřícími

i nevěřícími a slyšet jejich názory, postoje
a vidět a slyšet, co a jak je oslovuje. Dále
je dobré slyšet příběhy věřících a jejich
příběhy se setkání s Ježíšem. Uvítala
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bych více svědectví od lidí a příběhy, jak
uvěřili a jak se jejich život změnil.

• Ano, setkala jsem se s různými lidmi,
moc se mi to líbilo.

• Ano.
• Ano, pomohl mi objasnit si spoustu

věcí.
• Ano, příjemná atmosféra, poznávání

lidí, prohlubování znalostí o Bohu, víře.
• Ano, dost úvah jsem si potvrdila, ve

kterých jsem tápala …
• Ano, poznala jsem nové přátele stej-

ného smýšlení.
• Ano, je. Rozšířil mně obzor ve víře,

seznámil mě s věcmi, o kterých jsem pře-
mýšlela, a nebyla jsem si úplně jistá.
Našla jsem mnoho nových přátel.

• Jako věřící jsem ráda, že probíhá.
Užitečný je pro nevěřící, kteří mají oprav -
dový zájem o poznání Boha s upřímným
zájmem řídit se v životě Božími přikázání-
mi a evangeliem.

• Nová poznání a odpověď na některé
otázky, poznala jsem nové přátele, pří-
jemné povídání ve skupinkách.

• Ano. Mám opravdu pocit, že někam
patřím, že ač mě „nikdo“ osobně nezná,
tak má o mě a mé názory zájem …

• Ano, je velmi užitečný proto, že jsou
tato setkání jako náboženství.

2. Překvapilo Tě něco v průběhu kurzu?
• Určitě, neznám spoustu lidí i věcí.
• Nepřekvapilo, ale ještě není konec

kurzu. Určitě jsem si připomněla věci,
které jsem věděla, slyšela atd., ale už
jsem na ně nemyslela.

• Ani ne.
• Ano.
• Ano, ta spousta vtipů, které znáte.
• Ne.
• Po každém večeru jdu domů, uvolně-

ná, spokojená z krásně prožitých chvil…
• Vstřícnost organizátorů, ochota dru-

hých pomoci, rady, pěkná atmosféra,
písničky, hodní a slušní lidé.

• Velké množství zájemců všech věko-
vých vrstev. Výborné večeře, vzorná obs-
luha.

• Dobře a věcně připravené přednášky,
milé a upřímné prostředí, ochota a vstříc-
nost personálu.

• Příjemná atmosféra a spousta pozitiv-
ní energie a teplé večeře, to jsem ještě
nikde nezažila, jídlo je velmi chutné –
děkujeme.

• Ano. Jídlo. Vtipy.
• Ano, protože jsou zde perfektní lidé

a je mně krásně. Jsme u sestřiček v kláš-
teře ve velmi slavnostním prostředí, to
musíte zažít.

• Touha lidí (alespoň co slyším v naší
skupince) dál se scházet. Přijde asi
nabídka začlenit se do některého funkční-
ho společenství. Apelovat, aby tyto lidi
mezi sebe přijali.

3. Mění se v průběhu kurzu nějak Tvůj
život nebo pohled na víru?

• Určitě, našla jsem zde mnoho odpo-
vědí na své otázky.

• Díky lidem, kteří se hledají, si sama
uvědomuji, kde jsem, a jaký vztah
s Kristem mám.

• Díky tomu, jak se setkávám s druhými
lidmi, zjišťuji, jak na tom jsem. Určitě mi
budou tato setkání chybět.

• Ano.
• Ano, upevnila se.
• Můj život se mění pořád, Duch svatý

v mém život je přítomen a vyučuje mě
každý den.

• Mám pocit, že si víru prohlubuji…
• Posílil mě.
• Mám větší přehled o víře, rozšířil se

můj obzor. Upevnil se kolektiv lidí všech
věkových skupin.

• Určitě k lepšímu. Víc se snažím ne -
zarmucovat svým chováním a jednáním
Boha ani lidi.

• Přemýšlím o věcech, které probíráme,
a určitě mě uklidňuje.

• Ano. Je hlubší.
• Ano, více jsem spojena s vírou.
• Společenství, přednáška, příprava na

setkání, modlitba v kapli dávají člověku
nové impulsy v životu s Bohem.

Za tým Alfy Lenka Klinkovská
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Kurz Alfa nám pomalu končí a byla by
škoda nepokračovat ve společných set-
káních a diskusích. Nabízíme tedy mož-
nost dalšího pravidelného setkávání. Jeho
cílem by bylo poskytnout ucelenější pohled
na základní témata, tajemství a otázky ka-
tolického křesťanství. Mluvili bychom hlav-
ně o pravdách víry, svátostech, životě pod-
le Božích přikázání, modlitbě a mši svaté.
Součástí každého setkání by byla společ-

ná modlitba, přednáška a diskuse. Setkání
jsou otevřena všem, kteří už křesťany jsou
nebo se s křesťanstvím už seznámili (třeba
na Alfě). Tedy nejen hostům kurzu Alfa.
Probíhat budou jednou za dva týdny v ne-
děli večer od 19 hod. ve farním sále.
Začínáme 8. dubna a celkem proběhne 6
setkání.

Na společně strávené chvíle se za
všechny organizátory těší Pavel Kočica

Pokračování kurzu Alfa

Dne 4. února 2018 jsme si připomenuli
při mši svaté ve slavkovském chrámu
50. výročí úmrtí slavkovského faráře
a děkana P. Jana Meixnera. Ve Slavkově
sloužil 26 let a někteří si jej ještě pamatují
jako dobrého kazatele a kněze, blízkého
všem lidem. Zemřel 5. února 1968 a je
pochován na slavkovském hřbitově.

P. Jan Meixner se narodil 13. listopadu
1904 ve Znojmě. Vysvěcen na kněze byl
5. července 1928 v Brně. Ve Slavkově
působil dvakrát: hned po vysvěcení jako
kaplan 1. 8.–30. 9. 1928 a po čtrnácti
letech se vrací jako slavkovský farář
1. července 1942. Službu faráře zastává
do konce roku 1966, kdy pro onemocnění
mozkovou příhodou nemůže pro vadu řeči
mluvit. Nemocen zůstává na slavkovské

50. výročí úmrtí děkana P. Jana Meixnera

faře, kde umírá 5. února 1968. Pohřben
byl za velké účasti kněží a věřících na
slavkovském hřbitově 8. února 1968.
Službu děkana slavkovského děkanství
vykonával v letech 1960 až 1966. 

Na faře se zachovalo větší množství jeho
nedělních a svátečních kázání. Jedno
z nich bylo přečteno při vzpomínkové mši
svaté. Fotografie z působení a pohřbu
P. Meixnera jsou ke zhlédnutí na webu
www.farnostslavkov.cz. o. Milan Vavro

UDÁLO SE VE FARNOSTI
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Stačí, abys byl se mnou – nic jiného od
tebe nežádám. Nepotřebuji vznešené
myšlenky nebo citové výlevy, ani pěkné
strojené fráze. Přeji si pouze, abys zůstá-
val se mnou. Nyní potřebuji tvou společ-
nost, jako jsem potřeboval společnost
Petra, Jakuba a Jana v Getsemanech.
Sice spali opodál, to je pravda, ale věděl
jsem, že tam jsou, a pouhá jejich přítom-
nost byla útěchou pro mé trýzněné srdce.

Obáváš se rozptýlení, snění a hloupých
myšlenek? Nic z toho mě ne -
uráží, neboť jde o pouhé bzu-
čení much v dálce. Jsem
pohroužen do tvé přítomnosti
přede mnou.

Chci tě mít blízko sebe, tak
blízko jako byl u mne Jan, když
při poslední večeři složil hlavu
na mou hruď. Taková modlitba
nemůže být měřena nebo
počítána v minutách či hodi-
nách. Je tím, čím je – a to tak
dlouho, dokud prodléváš v mé
přítomnosti. I když tvůj čas
adorace skončí, zůstávám
s tebou. Jsem v tobě – pozor-
ný, milující, připravený s tebou
v každém okamžiku vstoupit
do rozhovoru, posílit tě v pokušení, utěšit
tě v bolesti a být ti světlem v temnotě.
Stačí jen troška víry, aby člověk pochopil,
že nikdy není sám, aby si uvědomil mou
přítomnost, mou připravenost sdílet se
beze slov skrz vlévání mé milosti.

Jak nešťastní jsou ti, kdo přicházejí
s vlastními návrhy řešení, když jediné co
by měli udělat, je předložit mi své problé-
my, potřeby a prosby. Nepřicházej ke mně
s řešením. Přicházej za mnou pouze se
svými problémy a dovol mi, abych řešení
zajistil. Nepotřebuji tvá řešení, ale když mi
předkládáš problémy, utrpení, otázky
a potřeby, jsem oslaven tvou důvěrou
v mou milosrdnou lásku. Modli se ke mně

s důvěrou a odevzdaností a nikoli se skry-
tou touhou usměrňovat mou ruku a získat
ode mne pouze to k čemu se upínáš.

Jsem zde v Nejsvětější svátosti pro
tebe a celý svět. Zaujmi přede mnou své
místo a prodlévej před mou tváří, blízko
mého srdce, jež je láska sama. Není to
malá věc, když mé ubohé stvoření dá
uprostřed noci přednost mé eucharistické
lásce před hodinou spánku. Až v nebi
poznáš hodnotu, tak strávené hodiny.

Přicházej ke mně. Navštěvuj
mě a setrvávej se mnou
v noci a já budu pracovat pro
tebe, s tebou a skrze tebe po
celý den. V noční adoraci,
ode mě získáš to, co ode
mne nelze získat žádným
jiným způsobem, zejména
vysvobození duší z vlivu
a útlaku moci temnot. Víc
duší je zachráněno a osvobo-
zeno v noční adoraci než
jakoukoliv jinou formou mod-
litby. Tato modlitba tě nejúže-
ji sjednocuje s mými vlastními
nocemi zcela strávenými
modlitbou během mého živo-
ta na zemi. Přicházej tedy ke

mně v noci a zakusíš mou moc a přítom-
nost po tvém boku během dne. Modlitba
adorace v noci má moc a účinnost mod-
litby spojené s postem, kterou jsem
doporučoval svým apoštolům jako způ-
sob vyhánění démonů z mučených a utla-
čovaných duší. Proto se démoni noční
adorace bojí a nenávidí ji, zatím co andě-
lé se s ní radují a kladou se do služeb
duší, které po ní touží.

Klanět se mi znamená dát mi najevo, že
všechnu naději vkládáš ve mne. Klanět se
mi znamená ukázat mi, že se nespoléháš
na sebe nebo na druhé, ale pouze na
mne.

Sestavila Jana Lstibůrková

DUCHOVNÍ ÚVAHA

Myšlenky z knihy In sinu Jesu o nepřetržité
eucharistické adoraci
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Pašijové vyprávění dle svědectví Markova
 evangelia (14,1–15,47)

Pašijové události patří nesporně k nej-
starší tradici, kterou měl Marek k dispozi-
ci při sepisování svého evangelia. Lze
pozorovat, že v žádné jiné části evangelia
nevystupuje tak do popředí děje Ježíšova
důstojnost, avšak zároveň v žádné jiné
části evangelia není tento Ježíšův nárok
předmětem takového rázného odmítnutí.
Ježíš je po svém zatčení předveden před
velekněze, starší a učitele Zákona
(Mk 14,53). Před těmito třemi hlavními
skupinami židovského národa se objevuje
již podruhé. Poprvé se s nimi
setkal na chrámovém nádvoří,
kde se ho dotazovali na jeho
pravomoc (Mk 11,27). Nyní je
před ně předveden v poutech.
Na všechny jejich obžaloby,
které proti němu vznáší, odpo-
vídá mlčením. Jakmile mu však
velekněz klade otázku: „Jsi ty
Mesiáš, Syn Požehnaného?“
(Mk 14,61), odpovídá okamžitě
a zcela otevřeně: „Já jsem to.
A uzříte Syna člověka sedět po
pravici Všemohoucího a přicházet s obla-
ky nebeskými.“ (Mk 14,62). Otázka týkají-
cí se jeho totožnosti je jedinou otázkou,
na kterou Ježíš poskytl odpověď během
svého soudního procesu před židovskou
veleradou. Zdrženlivost, kterou je jinak
možné v evangelním vyprávění pozorovat,
tu najednou mizí. Ježíš říká jednoznačně,
že je Mesiášem a Božím Synem, který
jako Syn člověka bude sedět po Boží pra-
vici a který přijde jako Soudce. Z hlediska
svého úkolu je Bohem poslaný konečný
Nositel veškeré spásy. Z hlediska svého
původu je Synem Božím, který zasedne
po Boží pravici. Rovněž v procesu před
Pilátem jde o Ježíšovu totožnost. Znovu
vyvstává otázka: Kdo skutečně je? Pilát
se ho ptá: „Ty jsi král Židů?“. Ježíš na tuto
otázku odpovídá: „Ty sám to říkáš.“
(Mk 15,2). Opět se Ježíš vyjadřuje pouze

k tomuto tématu, k problematice své
totožnosti. Na všechny ostatní dotazy
odpovídá mlčením (Mk 15,5).

V celých pašijových událostech stojí
proti sobě Ježíšův požadavek, že je
Mesiáš, Syn Boží, a události, které zakou-
ší. Ve všech jednotlivých fázích pašijových
událostí stále znovu zaznívá, že Ježíš je
Mesiáš, Syn Boží. Ten však, který toto
o sobě tvrdí, je vydán k násilné smrti. Je
vydán na pospas veškerým formám lidské
slabosti a zloby. Ježíš je zrazen

(Mk 14,43–45), je zapřen jed-
ním ze svých nejbližších
(Mk 14,66–72), je opuštěn
ode všech (Mk 14,50). Během
soudního procesu jsou proti
němu vznesena křivá svědec-
tví (Mk 14,56). Ježíšova jediná
slova pronesená v procesu
před veleknězem jsou ozna-
čena jako rouhání (Mk 14,64).
Pilátovi je Ježíš velekněžími
vydán z nenávisti (Mk 15,10).
Posměch a potupu skrze pli-

vání a bití po hlavě zakouší Ježíš jak na
konci procesu před veleradou (Mk 14,65),
tak také po procesu před Pilátem, když
byl předán vojákům k ukřižování (Mk
15,19). Ježíšova cesta ponížení vrcholí
smrtí na kříži, při které zakouší urážky od
kolemjdoucích (Mk 15,29), posměch
velekněží a zákoníků (Mk 15,31) a potupu
od těch, kteří s ním byli ukřižováni
(Mk 15,32b). Bezbranně zakouší Ježíš
veškerou špatnost. 

Ježíšovo utrpení nám ukazuje, až do
jaké míry sám sebe vydal. Ukřižovaný
Boží Syn nám dává pochopit, že neexistu-
je žádný stav nouze a bídy, ve kterém
bychom byli Bohem opuštěni. Rovněž ve
stavu největší bezmocnosti je Bůh s námi.
Bůh je totiž všude s námi a jeho moc
nezná žádné hranice a žádné zábrany.

P. Petr Mareček

BOŽÍ SLOVO
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SVĚDECTVÍ

Vyslyšená prosba
Svěřila se mi moje známá, že má

být babičkou, ale v těhotenství její
snachy se objevily závažné problé-
my. Snacha je lékařkou a při kontro-
le těhotenství se zjistilo, že narozené
dítě bude postiženo Downovým
syndromem. Tuto diagnózu měl
potvrdit odběr plodové vody.

Babička přišla s úzkostí, že pokud
se toto postižení potvrdí, dojde
k násilnému ukončení těhotenství.
Shodli jsme se s několika přáteli, že
se budeme za tento úmysl modlit. A ještě
jsme přidali třídenní půst. Mezi přáteli,
kteří se připojili, k tomuto modlitebnímu
doprovázení byli i starší manželé. (Jak
dobře stará paní rozuměla úzkosti zmíně-
né babičky. Sama, jak vyprávěla, mají čty-
ři děti a při posledním těhotenství prožila
naléhání lékařů, aby ze zdravotních důvo-
dů dítě nedonosila.)

Nadešel den odběru plodové vody zmí-
něné snachy a po něm mi babička s rado-
stí sdělila TU DOBROU ZPRÁVU, že
výsledky jsou negativní – doslova řekla:
„Teď už se můžeš najíst.“

To hlavní, ale přichází na závěr. Když
jsem tuto dobrou zprávu oznamovala těm
starším manželům, překvapilo mě, že na
druhé straně telefonu bylo chvíli ticho

a paní se po té zprávě rozplakala.
Nejprve jsem nechápala proč. Snad
radostí? Asi za dva dny jsem se
s oběma manželi znovu setkala,
když jsme vycházeli z kostela. Paní
celá rozechvělá mi řekla, že od
svých 19 let (dnes má 89 let) trpí
roztroušenou sklerózou, možná
i tato skutečnost přispěla k tomu,
že při společné večerní modlitbě
nabídla svůj život za toto dítě. Její
manžel neměl odvahu manželce její

osobní rozhodnutí rozmlouvat. Co k tomu
dodat? Pan nabídku přijal a ve své Božské
velkorysosti zachoval život oběma.

A co ještě dodat? I starší generace může
opravdově míněnou modlitbou VYTVOŘIT
MOST KE GENERACI NEJMLADŠÍ. Za
sebe bych ještě ráda řekla, že k těmto
manželům cítím velký obdiv. Tak jsem za
ně děkovala při adoraci a otevřela jsem
Boží slovo. „Povstaň a běduj za noci na
počátku hlídek, vylévej své srdce jako
vodu před tváří panovníka, zvedej k němu
své dlaně za život svých pacholátek…
(Pláč 2,19). Kdysi mi tito manželé svěřili
tajemství, že mají takovou adorační
HODINKU – od půlnoci do 1.00 hodiny na
začátku každého dne. A že z toho mají
veliký užitek. Inka

duchovní? Jak moc je to typické, nebo
je Česká republika v tomto raritou?

Poprvé byl součástí olympijského týmu
italský kaplan v roce 1988 na letních
olympijských hrách v Soulu. Od té doby
je to stále více národních týmů, které mezi
sebe kaplana berou. V Koreji jsem
v Mezináboženském centru, které je sou-
částí olympijské vesnice k slavení bo -
hoslužeb i osobní modlitbě, potkal kapla-
ny z Rakouska, Polska, Švýcarska, Itálie,
USA a pořadatelské země – Jižní Koreje.

Otec Oldřich Chocholáč je slavkovským
rodákem, v současné době působí
v Mikulově. Nedávno se vrátil z jihokorej-
ského Pchjongčchangu, kde působil jako
kaplan českého olympijského týmu.
Protože nás moc zajímaly jeho postřehy
a zážitky, položily jsme mu pár otázek pro-
střednictvím emailu. Nutno též dodat, že
otec Oldřich nejel na olympijské hry popr-
vé, oficiálně se jako kaplan zúčastnil již
letních her v Riu v roce 2016.

Bývá pravidlem, že sportovní týmy
jednotlivých zemí doprovází jejich

Rozhovor s Oldřichem Chocholáčem

(Pokračování na straně 10)
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Jakou podporu nabízíte jako kaplan
sportovcům?

Papež František při jednom setkaní
s Italským olympijským výborem nazval
kaplana „přátelskou přítomností církve“.
Pro věřící je to služba modlitbou, slavením
mše svaté, svátostí smíření. Kaplan je však
k dispozici pro všechny, i nevěřící, např.
k rozhovoru o různých tématech života. 

Jaká atmosféra panovala mezi spor-
tovci v českém týmu? Co všechno ji
pomáhá zlepšovat?

Atmosféra na olympiádě je vždy jedi-
nečná. Je to příležitost i pro sportovce
z různých sportů setkat se mezi sebou,
protože jinak se běžně nepotkávají.
A zlepšovat náladu jistě pomáhá úspěch
druhého – zvláště v podobě medailového
umístění.

Jak hodnotíte pořadatelskou zemi –
přijetí, vstřícnost, ochotu pomoci
apod.?

Korea je natolik ekonomicky vyspělou
zemí, že pořádat olympijské hry jí neděla-
lo žádný problém. Korejci jsou na pořada-
telství olympiády velmi hrdí a vůči nám
návštěvníkům byli vždy velmi vstřícní
a pozorní. Velkou pomocí bylo i mnoho
dobrovolníků, kteří se vždy snažili poradit.
Bez nich by tak velká akce ani nešla uspo-
řádat. Olympiáda v Koreji proběhla
naprosto bez problémů a byla perfektně
připravená.

Jaká je jihokorejská kuchyně?
V hotelu, kde jsem byl ubytován, se

podávala především jednoduchá světová
kuchyně, kterou známe i u nás.
Korejského jídla jsem si moc neužil, ale
cokoliv jsem z ní ochutnal, bylo velmi ost-
ré, a tak doslova nezapomenutelné.

Jaký byl váš nejsilnější zážitek
z olympiády?

Takových okamžiků bylo jistě hodně,
především jednotlivé rozhovory a setkání
se sportovci a jejich doprovodem. Mezi
zvlášť silný zážitek jistě řadím předávání
první české zlaté medaile a okamžik, kdy
zazněla česká státní hymna. Jedinečný

okamžik připravil i zahajovací ceremoniál,
kdy na plochu stadionu přišla jednotná
delegace obou Korejí, doprovázená velký-
mi emocemi místních obyvatel, ze kterých
byla velmi zřejmá touha po usmíření,
pokoji, míru a sjednocení rozděleného
Korejského poloostrova.

V čem mohou být sportovci dobrým
příkladem pro ostatní?

Za každým sportovním výkonem je mno-
ho skryté dřiny. Sport přináší chvíle proher
i vítězství. Pro každého z nás může být kaž-
dý sportovní výkon příkladem pevné vůle,
znamením, že nejen ve sportu, ale i v živo-
tě je třeba nevzdávat se, bojovat, nerezig-
novat. Rád cituji sv. apoštola Pavla, který se
nebál využít oblast sportu k povzbuzení nás
všech: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na
závodní dráze, běží sice všichni, ale jen
jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji
získali! Každý závodník se podrobuje vše-
stranné kázni. Oni to podstupují pro pomíji-
telný věnec, my však pro věnec nepomíji-
telný.“ (1 Kor 9, 24–25) Přeji tak nám všem,
abychom onoho „věnce vítězství“ – svatos-
ti, jednou všichni dosáhli.

Za rozhovor děkují Lenka Klinkovská
a Petra Slováčková

ROZHOVOR

(Pokračování ze strany 9)
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Tříkrálový koncert v Domě Svaté Rodiny
Collegium musicale bonum a slavkov-

skoopavská Schola upoutaly poslucha-
če na Tříkrálovém koncertu v přeplně-
ném sále. Již deset let se pravidelně
setkávají delegace měst a obcí nesoucí
název Slavkov. Prohloubením těchto
vzájemných vztahů byla letošní návštěva
sboru ze Slavkova u Opavy, který přijal
nabídku k vystoupení na Tříkrálovém
koncertu, který pořádal 7. ledna místní
vokálně-instrumentální soubor Colle -
gium musicale bonum (CMB).

Sál Domu Svaté Rodiny nad mateř-
skou školkou Karolínka byl tak zaplněný,
že doslova praskal „ve švech“. Tento
koncert se od předchozích ročníků lišil
délkou programu (trval bez přestávky
1,5 hodiny), skladbou programu i účin-
kujícími.

Nejprve se představil domácí sbor
CMB známou vánoční skladbou od
J. F. Wadeho Adeste fideles, po níž
následovala Pastorella iucunda
(Příjemná pastorela) od českého kantora
J. I. Linka. Poté přednesl hostující teno-
rista Ondřej Múčka pastorelu Quem vidi-
stis pastores? (Koho jste viděli, pastýři?)
od F. X. M. Lablera. Monumentální
barokní skladbou Laetentur coeli
(Radujte se, nebesa) pražského sklada-
tele a varhaníka Č. Vaňury se uzavřela
první třetina programu.

Potom vystoupila jako host programu
Schola ze Slavkova u Opavy, která se
tohoto koncertu zúčastnila v rámci
výměnné společensko-kulturní akce za
podpory vedení Slavkova u Brna
a Slavkova u Opavy, jejíž součástí bylo
i vystoupení Scholy na dopolední boho-
službě, prohlídka slavkovského zámku
a našeho města. Za přítomnosti jejich
starosty, místostarosty a členů doprovo-
du zazpívala Schola osm méně známých
vánočních koled – tři krkonošské, jednu
francouzskou, dále koledu Fr. Jiříma,
koledu z kancionálu „Slavíček rajský“

a také dvě novější vánoční písně
v doprovodu kytar. Česky zpívané písně
s doprovodem klavíru a některé i flétny
a houslí obohatily program koncertu.
Jejich vystoupení odměnili posluchači
velkým potleskem.

Skladbou J. F. N. Segera Christus
nobis natus est se taktovky sboru CMB
opět ujal dirigent Karol Frydrych. Tento
programový blok byl věnován především
W. A. Mozartovi. Sbor CMB se sólisty
K. Jirákovou, K. Dvořákovou,
O. Múčkou a M. Šujanem přednesl pět
částí jeho slavnostní mše C dur-
Spatzenmesse (Špaččí mše, KV 220),
kterou zpestřily dva instrumentální
 vstupy. Klarinetový part Pastorale
od L. Koželuha pro klavír a klarinet před-
nesl žák slavkovské ZUŠ Jakub Šujan
a flétnové sólo v Andante in C (KV 315)
W. A. Mozarta zahrála Klára Klinkovská,
obojí za klavírního doprovodu Olgy
Frydrychové.

Na závěr koncertu zazpívaly společně
oba pěvecké sbory s doprovodem
instrumentalistů a za zpěvu přítomných
posluchačů nejslavnější vánoční píseň
Narodil se Kristus Pán. Zpestřením kon-
certu, který moderovala M. Kuchtová,
byly dva vstupy Adama Blaháka, jenž
vtipným a osvěžujícím způsobem, stylo-
vě oblečen v lidovém kroji, seznámil pří-
tomné posluchače s některými lidovými
vánočními zvyky na Slavkovsku. Soudě
podle reakcí publika se letošní Tříkrálový
koncert velmi vydařil.

Marie Jedličková, místostarostka 

UDÁLO SE VE FARNOSTI

Řešení tajenky ze str. 21: odpuštění

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

Řešení křížovky a kvízu ze strany 22:
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Vokálně–instrumentální soubor Colle -
gium musicale bonum realizoval ve
Slavkově u Brna během roku 2017 dva
koncerty: vánoční (8. ledna) v Domově
Svaté Rodiny Chudých školských sester
naší Paní a v rámci Noci kostelů (9. červ-
na) v kostele sv. Jana Křtitele. 

V chrámu Vzkříšení Páně ansámbl
účinkoval tradičně při slavení liturgie na
Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slav-
nost Seslání Ducha Svatého, slavnost
Krista Krále, Štědrý den a Boží hod
vánoční. Uskupení dále zajistilo hudební
složku dvou pontifikálních mší celebrova-
ných biskupem Mons. Pavlem
Konzbulem: u příležitosti poutě slavkov-
ské farnosti (17. září) na Lutrštéku
u Němčan, což bylo přesně v den
140. výročí posvěcení místní kaple, a při
biřmování (15. října) ve slavkovském
chrámu Vzkříšení Páně. 

Ve spolupráci s reverendem Jaro -
slavem Kratkou – předsedou Slav kovské
iniciativy smíření – sbor zpíval při liturgii
pro členy Vojenského a špitálního řádu
sv. Lazara Jeruzalémského v kostele sv.
Jana Křtitele. 

Při uvedených mších zazněly v podání
souboru kromě liturgických zpěvů (allelu-
ia, antifon, litanií, ordinárií, zpívaných pří-
mluv s aklamací Kyrie eleison, žalmů)
a instrumentovaných koled skladby:
Jesus bleibet meine Freude (Kantate,
BWV 147) Johanna Sebastiana Bacha

(1685–1750); Alles, was ihr tut mit Worten
oder mit Werken (BuxWV 4) Dietricha
Buxtehudeho (1637–1707); Panis angeli-
cus (Solemn Mass, op. 12, No. 5) Césara
Francka (1822–1890); Cantate Domino
Hanse Leo Hasslera (1564–1612);
Canticorum iubilo (Juda Makabejský,
HWV 63) Georga Friedricha Händela
(1685–1759); chorál Veni Lumen; Laudate
Dominum (Vesperae solennes de confes-
sore, KV 339) Wolfganga Amadea
Mozarta (1756–1791); Missa in C
„Spatzenmesse“ (KV 220) Wolfganga
Amadea Mozarta; Tollite Hostias
(Oratorio de Noël, op. 12, No. 10) Camille
Saint–Saënse (1835–1921); O Jesu
Christe, Gottes Sohn Johanna Hermanna
Scheina (1586–1630); Psalm 51 Františka
Ignáce Tůmy (1704–1774); Cum Sancto
Spiritu (Gloria in D, RV 589) Antonia
Vivaldiho (1678–1741), Zdrávas Maria
Panno (Božanův kancionál, 1719). Na
instrumentálním doprovodu se podíleli
hudebníci: 

Klára Klinkovská (flétna), Jan Patera
(trubka), Stanislav Otépka (trubka),
Nataša Hrušková (housle), Ladislav
Jedlička (housle), Veronika Klinkovská
(housle), Jitka Kneslová (viola, housle)
Olga Frydrychová (varhany), řídil pode-
psaný. V průběhu Vánoc 2017 účinkova-
lo celkem třicet dva hudebníků. 

Deo gratias. 
Karol Frydrych

Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské
farnosti v roce 2017

UDÁLO SE VE FARNOSTI

Misijní koláč – poděkování
V neděli 11. března proběhla ve Slavkově po ranní i večerní mši akce Misijní

koláč®. Tentokrát se sešla velká spousta koláčů a jiných dobrot. Děkujeme všem,
kteří neváhali ochutnat a přispět podle svých možností do sbírky. Velké díky všem,
kteří se na akci podíleli pečením nebo pomáháním při prodeji.

Celkem se vybralo 9 843 korun, peníze posíláme na účet Papežského misijního
díla dětí.

za organizátory Lenka Klinkovská
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Ministrantská víkendovka proběhla
na Jelenici 8.–11. února 2018. Z kroniky
posádky předsunuté noční hlídky: 

8. února 
Dnes opět přituhlo. Zima začíná být

neúnosná. Takové podmínky musí nové
rekruty odradit. Teď jich na výcvik dorazilo
dvanáct. Cestou ze svých hradů však spat-
řili něco velmi zlého. Viděli Nemrtvého…
Tisíce let je nikdo neviděl. Taky se nám po
dlouhých měsících vrátil bratr Benjen. V po-
zdních hodinách jsme všichni u posvátné-
ho stromu znovu složili přísahu.

9. února 
Opevnili jsme naši chatu. Pokud se

Nemrtví vrátili, budeme to potřebovat.
Navrátivší se Benjen nám nechtěl prozradit,
kde tu dlouhou dobu byl. Nakonec po spl-
nění jeho úkolu prozradil mnohé, nás však
především zajímala nová informace o zbra-
ni, která může nemrtvé zastavit. Dračí sklo.
Pokusili jsme se ho získat od Divokých, ani
jedné posádce se to však nepodařilo.
Musíme najít jiný způsob.

10. února 
Muselo to přijít. Zvědové Divokých zjistili,

že jsme posílili naše řady. Samozřejmě to
nechtěli nechat jen tak. Bez varování jsme
byli dnes dopoledne přepadeni. Odolali
jsme. Odpoledne šel bratr Tormund na vý-

zvědy a objevil krvavou stopu po soubo-
ji Divokého s Nemrtvým. Jda po krvavé
stopě, objevil zbytky těla Divokého.
V nich potom posádka naší chaty objevi-
la zprávu, která byla určená další skupi-

ně Divokých. Ve zprávě stálo, že jedinou ces-
tou k poražení Nemrtvých je spo jenectví
všech jejich nepřátel. Vidouce, že není jiná
možnost, vydali jsme se na cestu k vůdci
Divokých, Mancemu Nájezdníkovi, abychom
vyjednali podmínky spojenectví. Cesta neby-
la marná, spojenectví je uzavřeno.

11. února 
Nemrtví se přiblížili. Nastal čas naplnit

spojenectví. Znovu jsme si připomněli své
přísahy, připravili se a vyrazili k boji. Tuhý boj
přinesl nemalé oběti, vítězství je však naše.
Aspoň prozatím, Nemrtví se opět stáhli da-
leko na sever. Naše mise je splněna.

Děkuji bratrům, kteří nezběhli a dodrželi
své přísahy. Děkuji majordomovi Edisonovi
za stále plné žaludky a spokojené úsměvy
na tvářích. Díky také velitelům hradů,
Renlymu a Tvrdojílovi za oddanou službu.
Děkuji také Thorenovi, Yorenovi a Ben -
jenovi za službu lordu veliteli. Největší dík
však patří našemu lordu veliteli Jeoru
Mormontovi, bez něhož by se naše mise
nemohla uskutečnit.

Bratr Tormund – Ondřej Mlčoch

Ministrantská víkendovka 

UDÁLO SE VE FARNOSTI

Proběhl další kurz seminář Charis -
matické obnovy, celkem se přihlásilo 42
účastníků, z toho ze slavkovské farnosti 23
a z děkanství 19 osob. Začala příprava kur-
zu Alfa ve Slavkově vytvořením týmu, který
se účastnil několika náslechů v Brně. Došlo
k obnově modlitby živého růžence, účast-
níci se znovu zapsali a přidali se ještě dal-
ší, počet dosáhl 70 osob. Také se přidali
lidé, kteří vedou modlitbu růžence přede
mší v neděli. Počet ministrantů ve Slavkově
dosáhl 32, mají na faře pravidelné schůzky
ve 3 skupinách, věnuje se jim 5 velkých
ministrantů. Ve Slavkově začala pravidelně

zpívat Scholička menších děvčat, ve vede-
ní jsou 4 maminky. Na mších pro děti se ve
Slavkově zvětšila účast na 50 až 60 dětí,
v zimě je dětí méně. V děkanství byl usta-
noven P. Tomáš Fránek z Bučovic kapla-
nem pro mládež. Uspořádali jsme poutní
zájezd s mládeží z 6.–9. třídy do polského
Krakova. Pro návštěvníky Vzpomínkových
akcí na bitvu u Slavkova byla poprvé při
sobotním „Otevřeném kostele“ sloužena
mše svatá za padlé. Pouť na Lutrštéku
v neděli 17. září 2017 navštívil poprvé
v historii kostela biskup, bylo to zároveň
v den 140. výročí posvěcení Lutrštéku.

Co se podařilo ve farnosti v roce 2017
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V roce 2017 činily ve farnosti Slavkov
u Brna příjmy 1 734 519 Kč (z toho dotační
příjmy 234 000 Kč, pachty z polí a nájmy
z věže a márnice 141 583) a výdaje byly
celkem 1 513 663 Kč.

Slavkov (kostel, fara, Špitálka): Příjmy
854 098 Kč. Sbírky nedělní 722 891, dary
35 750, účelové sbírky 95 457. Výdaje
659 107 Kč. Elektřina 46 777, plyn 88 049,
vodné a srážkové stočné 32652, odvede-
né účelové sbírky 95 457 Kč, odeslané
dary 7 500, nákup inventáře 38 710 (skříň
sakristie, zesilovač rozhlasu, televizor do
náboženství), výměna kotle na faře 45 560,
instalace sítí proti holubům u vstupu
45 700, restaurování svatostánku na
Urbánku 10 500, drobné opravy 11 102,
režie 18 308, výzdoba a stromky 14 687,
katecheze 22 620, ostatní režijní náklady
39 060, příspěvek na kněze a pastoraci
PULS 93 840, společné výdaje 48 585 Kč.

Němčany: Příjmy 403 432 Kč. Sbírky
nedělní 220 735, účelové sbírky 18 697,
dotace Ministerstvo kultury ORP 104 000,
dotace obce 60 000. Výdaje 334 725 Kč.
Opravy fasády a vstupních dveří na
Lutrštéku 210 536, nové dveře na kůr
10 500, elektřina 8 581, plyn 26 785, ostatní
náklady, režie a výzdoba 20 469, katecheze

Hospodaření farnosti a opravy kostelů 2017

FARNÍ KRONIKA

6 740, odeslané účelové sbírky 18 697,
příspěvek na kněze a pastoraci PULS
20 400, společné výdaje farnosti 12 017 Kč.

Hodějice: Příjmy 153 930 Kč. Sbírky
84 930, dotace obce 60 000, účelové sbír-
ky 9 000). Výdaje 162 502 Kč. Elektřina -
osvětlení a topení 40 956, odvedené úče-
lové sbírky 9 000, nová akumulační kamna
do sakristie 17 677, oprava a ladění varhan
26 000, nátěr okapů 28 591, ostatní nákla-
dy, režie a výzdoba 17 238, příspěvek na
kněze a pastoraci PULS 14 960, společné
výdaje farnosti 8 080 Kč.

Heršpice: Příjmy 113 976 Kč. Sbírky
a dary 93 585, dotace obce 10 000, účelo-
vé sbírky 10 391. Výdaje 113 454 Kč.
Elektřina 3 476, plyn 23 700, vodné 298,
ostatní náklady, režie a výzdoba 10 727,
odvedené účelové sbírky 10 391, obklad
a oplechování soklu 52 296 Kč, příspěvek
na kněze a pastoraci PULS 8 160, společ-
né výdaje farnosti 4 406 Kč.

Společné výdaje farnosti, na kterých
se podílí všichni farníci, obsahují provozní
náklady farnosti, daně, telefon, bohoslu-
žebné potřeby, podporu farních akcí, akti-
vity dětí a mládeže, podporu klášterů
našich sester rodaček, dopravu, pojištění,
bankovní poplatky atd. 

na různé účely činily celkem 587 560 Kč.
Tato částka obsahuje tři položky:

1. Farní sbírky odeslané: 313 074 Kč.
Haléř sv. Petra 33 264 Kč, na charitu
23 637 Kč, na bohoslovce 19 114 Kč, na
misie 31 663 Kč, Misijní koláč ve Slavkově
5 300 Kč a misijní jarmark na Ekvádor
29 075 Kč, příspěvek diecézi na mzdy
kněží a pastoraci PULS 171 021 Kč.

2. Tříkrálová sbírka v lednu 2017 byla
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.

3. Ženy v projektu „Koruna denně“
shromáždily 67 500 Kč na podporu projek-
tů: Adopce na dálku Julien Atulinda 15 000
Kč, Adopce na dálku Peter Mbabazi 7 500
Kč, Cesta 121 na podporu starých kněží
10 000 Kč, dále po 5 000 Kč na projekty TV
Noe, Hospic Anežky České, Domov sv.
Josefa, Poradna charity Slavkov, PONS
21 – dostavba školy v Indii, na stavbu kláš-
tera sester karmelitek v Praze, Asociace
poskytovatelů hospicové péče. Dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať.

Charitní sbírky ve farnosti 
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Křty 32 (loni 34) z toho Sl 17, Ně 5, Ho
2, He 0, z jiné farnosti 8, z toho 29 dětí do
1 roku, 1 do 7 let, 1 do 14 let, 1 dospělý.
Katechumené 2 (odjinud). Biřmování udě-
lil biskup Pavel Konzbul 15. října 2017 ve
Slavkově 25 biřmovancům. Sňatky 13
(loni 19) všechny ve Slavkově. Sňatků
mezi katolíky 9, s nepokřtěným 3 a s jiným
vyznáním 1. Svatby podle původu snou-
benců: ze Sl 5, z Ně 1, z jiných farností 7.
První sv. přijímání 21 dětí (loni 24), z toho
Sl 9, Ně 6, Ho 1, He 2, z jiných farností 3.
Svaté přijímání při mši sv. kolem 40 000.
Svátost nemocných 35 jednotlivě. Pohřby
33 (loni 54), z toho Sl 22, Ně 3, Ho 5, He
3, z toho na hřbitov 14 a kremací 19.
Zaopatřeno před smrtí svátostí nemoc-

FARNÍ KRONIKA

Statistika farnosti za rok 2017
ných bylo 12 ze 33. Vyučování nábožen-
ství 123 žáků (ze Slavkova 76, z Němčan
14, z Hodějic 7, z Heršpic 14, z jiných obcí
15). Školní žáky učí farář, 2 sestry a 3
katechetky v 10 skupinách (5 na faře,
3 v ZŠ Slavkov, 1 v ZŠ Ně, 1 v ZŠ Ho). Za
poslední 3 roky přestalo chodit do nábo-
ženství 36 dětí, převážně od 6. třídy
a z vesnic. Ministrantů ve Slavkově 32,
v Němčanech 9, v Hodějicích 7,
a v Heršpicích 5, celkem je ve farnosti 53
ministrantů včetně několika ministrantek.
Společenství – 10 skupin modlitebních, 2
mládeže, liturgických 5, katechumenátní
1, senioři 1. Duchovní ve farnosti – kněží
2, řeholnic v klášteře 9. 

Uspořádal o. Milan Vavro

První večer kurzu Alfa začal ve čtvrtek
4. ledna v Domě svaté rodiny. Přihlásilo
se 26 účastníků, v týmu je 13 členů pro
účastníky ve skupinkách a 7 pomáhá
v zázemí kurzu.

Tříkrálové sbírky 2018 se účastnilo ve
Slavkově rekordních 127 koledníků – 90
dětí a 37 dospělých ve 32 skupinkách
(loni 105 koledníků). Výtěžek tříkrálové
sbírky činil ve Slavkově 151 791 Kč, tedy
oproti minulému roku byl opět vyšší
(2017 – 138 339 Kč), v Němčanech 24 498
Kč, v Hodějicích 25 352 Kč, v Heršpicích
27 083 Kč. OCH Hodonín připravila jako
poděkování pro koledníky Tříkrálové sbír-
ky promítání filmu Šmoulové – Zapo -
menutá vesnice v kině Jas.

Vánoční tříkrálový koncert sboru
Collegium musicale bonum, při kterém
vystoupila také Schola ze Slavkova
u Opavy, se konal v neděli 7. ledna v Domě
sv. rodiny. Schola ze Slavkova u Opavy
zpívala také při ranní mši ve Slavkově.

Sbírka u Betléma byla věnovaná na
misie pro děti do Ekvádoru s výsledkem

13 451 Kč. V adventu bylo vybráno 14 117
Kč, děti přidaly dar 1 507 Kč, celkem jsme
odeslali 29 075 Kč. 

Promítání reportáže a fotografií
z Egypta v rámci KLASu bylo v pondělí
22. ledna.

Ekumenické bohoslužby se konaly
v kostele sv. Matouše v Heršpicích
17. ledna, kázal adventista Kamil Majer,
a v modlitebně Adventistů ve Slavkově na
Lidické ulici ve středu 24. ledna, kázala
husitská farářka Iveta Hušková.

Ples děkanství se konal 27. ledna
v sále Bonaparte, doprovázela kapela
Zlaťanka. 

Divadelní kavárna 28. ledna měla
téma „Halasova Naše paní Božena
Němcová“.

50. výročí úmrtí slavkovského faráře
a děkana P. Jana Meixnera jsme si při-
pomenuli při mši svaté ve Slavkově
v neděli 4. února. Ve farnosti sloužil 26 let,
zemřel 5. února 1968 a je pochován na
slavkovském hřbitově.

Farní kronika 2018

(Pokračování na straně 10)
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Koncert duchovní hudby pěveckého
sboru Mladost z Brna se konal 4. února
ve slavkovském kostele.

Lurdská pouť na Lutrštéku na úmysly
za nemocné a za duchovní povolání se
konala v neděli 11. února.

Farní karneval pro rodiny
s dětmi organizovala 18. úno-
ra naše mládež z 8. a 9. třídy.

Přednášku Jana Špilara
„Jsme jedno a není nám to
jedno“ pořádala pro manžele
12. února MSKA.

Postní duchovní obnovu pro ženy
vedl v sobotu 3. března v DSR o. Vít
Fatěna.

Vzpomínky na setkávání Slavkovů
povyprávěl s promítáním Ing. Ladislav
Jedlička 19. února ve farním sále. 

Misijní koláč upečený v rodinách
nabídly děti za dobrovolný příspěvek
o 4. neděli postní 11. března. Výtěžek je
věnovaný pro Papežské misijní dílo dětí.

Divadelní návraty – cyklus promítání
filmových záznamů divadelních her diva-
dla Simsala Bim začal v neděli 11. března.

Uspořádal o. Milan Vavro

(Pokračování ze strany 15)

Fatima – Icilio Felici
Nedávno se mi dostala do rukou útlá

knížka o Fatimě. Je to knížka starší, ví -
cekrát vydávaná. Když jsem ji přečetla,
dala mi naději do života i do mého kaž-
dodenního prožívání víry.

Tak jak často u sebe vnímám vkrádající
se zvyk a všednost, tato knížka mě vráti-
la k potřebě modlitby a oběti. Zvlášť mě
opět povzbudila k modlitbě růžence. Co
všechno Bůh už lidem dal přes tuto jed-
noduchou modlitbu. Vidím v ní stále větší
dar a naději pro lidstvo. Poznávám to ve
svém životě. Tam, kde moje síly nestačí,
koná Bůh.

Jana Lstibůrková

Bůh, nebo nic – Robert kardinál Sarah
Rozmluva o víře s Nicolasem Diatem –

Proč je dobré číst knihu Bůh, nebo nic?
Protože kardinál Sarah zde strhujícím způ-
sobem líčí své obdivuhodné životní osudy.
A nejenom! Kardinál je člověk bystrého
rozumu a jemného srdce, na vysoké kul-
turní a teologické úrovni, a na prvním mís-
tě muž Církve a Boží. Čteme-li proto roz-
hovory s ním, jsme obohacení kulturně
a teologicky, dostává se nám pronikavého
pohledu na situaci v církvi a ve světě
a především jsme utvrzení ve své odda-
nosti Církvi, modlitbě a Bohu.

Převzato z http://hesperion.cz
Fr. Štěpán Maria Filip OP

Z farní knihovny

Z FARNÍ KNIHOVNY

V letošním roce dojde ke změně v pořá-
dání hodů. Stárkům komplikuje nácviky
končící školní rok a zkouškové období,
proto se rozhodli změnit Svatourbanské
hody na Slavkovské hody, které by se sla-
vily v polovině října, kdy je výročí posvě-
cení oltáře. Hody budou letos o víkendu
12.–14. října, kdy býval termín hodů pod-
le záznamů kronik na počátku minulého
století. Slavení svátku svatého Urbana,
patrona města Slavkova, přesuneme na

dopoledne, jak tomu bývalo dříve v minu-
lém století. V ohláškových knihách jsou
záznamy o procesí na Urbánek a mše
svatá v 10 hodin. V neděli 27. května
bude ráno mše svatá v kostele v 8.30 pro
ty, kteří nepůjdou na pouť. V 10.00 vyjde-
me od sv. Jana s krojovanými stárky po
křížové cestě ke kapli, kde bude v 11.00
mše svatá. Za pěkného počasí můžeme
pokračovat poledním piknikem a táborá-
kem. o. Milan Vavro

Svatourbanská pouť
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Milí příznivci divadla, představujeme
vám nový divadelní projekt, který krystali-
zuje již nějaký čas, nyní dostal svoji podo-
bu a nese název DIVADELNÍ NÁVRATY.
Jedná se o promítání záznamů divadel-
ních her slavkovského Divadelního spol-
ku, který za necelé 3 roky oslaví své 20.
výročí. Divadelní návraty budou nejen
možností zavzpomínat, ale hlavně před-
stavit Divadelní spolek v jeho historii, pro-
tože ne každý viděl všechna představení
našich ochotníků, a zdaleka ne představe-
ní z dřívějších let. 

V Divadelních návratech se budete moci
vrátit nazpět a vidět současné i bývalé
herce. Hodně záznamů nabízí i pohled
mezi diváky, kdy uvidíte sami sebe, ale i ty
starší, kteří již mezi námi nejsou, nebo své
dospělé děti jako tehdejší dětské diváky.
Jednotlivé díly Divadelních návratů budou
vzestupné, od nejstarších po nejmladší
hry. Uvidíte, jak soubor začínal a postu-
pem času zrál. 

Možná že někteří z vás si ještě nostalgic-
ky vzpomenou na divadlo Simsala Bim,
a možná jsou i tací, kteří nevědí, že ono
uskupení a Divadelní spolek jsou vlastně je-
den a týž soubor, který původně pod ná-
zvem Farní divadlo Simsala Bim, jak už je
patrno z názvu, vznikl v r. 2001 jako dětské
divadlo na půdě římskokatolické farnosti
a v roce 2015 se dle nového občanského
zákoníku transformoval do sou časného
Divadelního spolku. Prvních 10 let hrál sou-
bor na improvizované scéně farního sálu,
kde měl poměrně bohatou a stálou divác-
kou základnu. Do širšího povědomí
Slavkovanů začal soubor pronikat od
r. 2011, kdy ke svému desátému výročí

uspořádal víkendové Shakespearovské
dny, na nichž se představil v nabitém sále
Společenského centra Bonaparte a sklidil
velký úspěch. Paradoxně na svém tehdej-
ším vrcholu se soubor začal rozpadat, pro-
tože někdejší děti dospěly k maturitám
a rozběhly se do světa na vysoké školy.
Definitivní rozpad souboru zachránil plošný
nábor nových, zvláště dospělých herců
a členská základna tak získala věkovou
plastičnost.

Za 17 let své existence soubor vyprodu-
koval na čtyři desítky větších či menších
her, pásem a scének. Většina her byla
zaznamenána a vy je budete moci vidět
v již zmíněných Divadelních návratech, a to
1x za měsíc druhou nebo třetí neděli
v měsíci. Promítání bude probíhat v sále
Pastoračního centra ř. k. farnosti, tam kde
soubor začínal a kde v posledních letech
pravidelně probíhají Divadelní kavárny. Sál
bude upraven jako kino s 80 místy, kde
díky multimediální technice budete moci
filmové záznamy sledovat. Záznamy her
budou pro zájemce doplněny např. krát-
kým filmem o vzniku hry, jinou verzí, vzpo-
mínáním na veselé příhody, či rozhovory
s herci. Vstup bude volný a rychlost obsa-
zení míst bude záviset jen na divácích,
neboť sál se bude otevírat 30 minut před
začátkem (ve 14.30 hod.) a poslední diváci
budou vpuštěni 3 minuty před začátkem.
Začátek promítání bude vždy v 15 hodin.

Termíny Divadelních návratů budou uvá-
děny v předstihu ve Zpravodaji a na těch-
to webech: veslavkove.cz, divadloslav-
kov.cz, farnostslavkov.cz. Nenechte si ujít
tuto jedinečnou příležitost. 

Ludmila Nosková

Divadelní návraty

ZVEME VÁS

Letos opět pořádáme farní den, tento-
krát již v pořadí osmý. Sejdeme se v nedě-
li 17. června ve 14.30 k poděkování ve far-
ním kostele a potom od 15.00 na zahradě

u KMŠ. Kdo byste chtěli přispět jako spo-
lečenství nebo jednotlivci do programu,
nahlaste se u o. Milana nebo u pí. Jitky
Hrabovské. Pastorační rada farnosti

Pozvání na 8. farní den 2018
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Protože již mnoho roků táhne službu
hlavního úklidu četa žen vyššího věku,
rozhodla pastorační rada o novém systé-
mu úklidu. Samozřejmě se neobejde bez
lidí. Úklidovou firmu najímat nebudeme,
ale na zadní lavici bude 6 archů pro
budoucích 6 skupin, na které by vyšla

služba úklidu, trvající 2 hodiny, jednou za
čtvrt roku. Na dni úklidu by se mohla sku-
pina dohodnout, nejlepší termín je sobota
8. až 10. hodina. Děkujeme všem, kteří se
zapojíte, nejde jen o ženy, ale i o muže,
starší děti a mládež, mohou se podílet
celé rodiny. Pastorační rada farnosti

Úklid farního kostela

ZVEME VÁS

Sedí veverka na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první – stříbrné šaty. Roz -
louskne druhý – zlaté šaty. Rozlouskne tře-
tí – diamantové šaty. Veverka se rozpláče,
schoulí se na větvičku a vzlyká: „Já snad
kvůli té pohádce umřu hlady!“

Zvířátka se v lese domlouvají, že pojedou
na výlet. Lev velitel říká: „Nezapomeňte si
vzít pití, svačinu a pláštěnku.“ Žába opaku-
je: „Nezapomeňte si vzít pití, svačinu
a pláštěnku.“ Lev dodá: „A provázek.“ Žába
opakuje: „A provázek.“ Lev se naštve a řek-

ne: „A ta zelená obluda zůstane doma!!!“
A žába: „Chudák krokodýl, tolik se těšil.“

Letí tři netopýři a usadí se na stromě.
Jeden odletí a za chvíli se vrátil a měl jeden
zub od krve. A říká“ Vidíte támhle to stádo
koní? Tak to jsem vysál.“ Odletí druhý, vrá-
tí se, a má dva zuby od krve. A říká: „Vidíte
támhle to stádo krav? Tak to jsem vysál.“
Odletí třetí a vrátí se s celou hlavou od krve
a ti dva netopýři se ho ptají: „Tak co?“
A netopýr na to řekl: „Vidíte támhle ten
sloup? Tak ten jsem neviděl.“

Anekdoty
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MATRIKY

je zaměřená na vyhledávání a pomoc
potřebným lidem. Je zacílena na osoby
v akutní nouzi. Projekt reaguje na potřeby
lidí v nouzi, kteří nejsou zachyceni stáva-
jícími sociálními, zdravotními a jinými
službami a jejichž nouze není řešena.
Cílem je poskytnout okamžitou pomoc
v tísni a dále nasměrovat potřebné osoby
na úřady nebo instituce, které mohou
pomoci řešit dlouhodobě situaci těchto
osob.

Do působnosti projektu spadá více cílo-
vých skupin – děti a mládež, handicapo-

Charitní záchranná síť 
vaní, senioři, maminky s dětmi, osoby
v krizi a další. Mnohdy je pro lidi pomocí
to, že se o ně někdo zajímá, je schopen
jim poradit, zabývá se jejich problémy.
Moc důležití jsou také lidé, kteří se se umí
koukat kolem sebe a vidí potřebné
a Charitu upozorní na jejich nouzi. Často
se ti, kteří pomoc potřebují, stydí si o ni
říct.

Pokud vás oslovil tento projekt a chtěli
byste o něm slyšet víc, přihlaste se u Jitky
Hrabovské nebo otce Milana.

Jitka Hrabovská

Zimní olympijské hry v jihokorejském
Pchjongčchangu jsou už za námi, a pro-
to je dobré je začít rekapitulovat. Celý
sportovní svět sledoval hlavně úspěchy
sportovců přesně podle hesla „Citius,
Altius, Fortius“ (rychleji, výše, silněji),
i tak zůstaly některé aspekty soutěžení
běžnému divákovi skryty. O tomto dru-

hém, zákulisním, světě k nám přijede
v pondělí 9. dubna 2018 v 19.00 poho-
vořit oficiální olympijský kaplan a náš
slavkovský rodák Oldřich Chocholáč.
Přijměte tedy naše pozvání na jeho před-
nášku, která se bude konat tradičně
v kině Jas ve Slavkově. 

Srdečně zve kolektiv slavkovské MSKA

MSKA – Olympiáda očima olympijského kaplana

Skrze svátost křtu se znovu narodili: 

Andrea Šmídová z Brna
*2017, pokřtěna 21. 1. 2018

Timotej Tongel  z Hodějic
*2018, pokřtěn 4. 3. 2018

Berenika Faustina Šaňková ze Slavkova
*2018, pokřtěna 4. 3. 2018

Svátostné manželství uzavřeli: 

Vojtěch Lstibůrek ze Slavkova
a Veronika Pelcová z Vyškova

oddáni: 13. 1. 2018 v Hodějicích

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:
Katarína Žahourková ze Slavkova

*1945, † 5. 12. 2017

Vladimíra Turečková ze Slavkova
*1934, † 14. 12. 2017

Antonín Salomon ze Slavkova
*1956, † 21. 1. 2018

Vlasta Matuchová ze Slavkova
*1931, † 14. 2. 2018

Pavla Novoměstská ze Slavkova
*1950, † 27. 2. 2018

Jaroslav Kuba ze Slavkova
*1953, † 6. 3. 2018

Jan Ehrenberger ze Slavkova
*1956, † 10. 3. 2018

Starší vydání Urbánku najdete na

www.farnostslavkov.cz

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45), nebo na tel. 604 280 160 (o. Milan)

nebo na 734 289 270. slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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V tajence se dozvíte, bez čeho nemůže
existovat dobré kamarádství, manželství, ani
vztah k Bohu. V každém řádku je citace
z Bible. Vyhledejte vždy celou citaci a dopiš-

te do řádku chybějící slovo. Protože se růz-
né překlady Bible liší, je potřeba při řešení
použít ekumenický překlad Bible. Najdete ho
i na internetu na stránkách www.biblenet.cz.

KVÍZ

1. Jn 14,23 Kdo mě miluje, bude zachovávat mé …
2. Lk 1,46 Maria řekla: „… má velebí Pána.“
3. Jn 20,13 Otázali se Marie: „Proč …?“
4. Ž 8,5 Co je člověk, že na něho…
5. Ex 2,10 Pojmenovala ho…
6. Mt 9,13 … chci, a ne oběť.
7. Mk 7,37 I hluchým dává sluch a … řeč.
8. Gn 12,2 Učiním tě velkým národem, … tě
9. Iz 40,29 On dává zemdlenému …

Úkol po starší děti

1. Jakou barvu mají litur-
gická roucha na Velký
pátek?
a) fialovou
b) zelenou
c) bílou
d) červenou

2. Co obdržel Jidáš za
svou zradu? 
a) 5 drahokamů
b) 10 denárů
c) 30 stříbrných
d) 50 talentů

3. Jak se nazývá chva-
lozpěv na velikonoční
svíci, který jáhen nebo
kněz slavnostně zpívá
při liturgii Veliké noci –
Velikonoční vigilii?
a) Te Deum laudamus
b) Exultet
c) Aleluja
d) Kyrie eleison

4. Kolik starozákonních
čtení je možné celkem
číst při liturgii Velké no -
ci – Velikonoční vigilii?

a) pět
b) šest 
c) sedm
d) osm

5. Co znázorňují kadidlo-
vá zrna na velikonoční
svíci? 

a) pět ran Kristových
b) sedm svátostí 
c) patero církevních

 přikázání 
d) tři božské ctnosti

6. Kdo z apoštolů při set-
kání se vzkříšeným
Ježíšem pronesl
vyznání: „Pán můj
a Bůh můj!“? 
a) Petr
b) Jakub
c) Jan
d) Tomáš

7. Jak se jmenoval jeden
ze dvou učedníků, kteří
se ubírali po Ježíšově
zmrtvýchvstání do vesni-
ce zvané Emauzy?

a) Pavel

b) Petr 
c) Kleofáš 
d) Filip 

8. Co žehná kněz při
liturgii v neděli před
Velikonocemi? 
a) svaté oleje 
b) ratolesti
c) křestní vodu
d) svíce

9. Jak se jmenuje evan-
gelista, jehož svátek
slavíme ve velikonoční
době? 
a) Matouš 
b) Marek 
c) Lukáš
d) Jan

10. Kolik dní se Ježíš zje-
voval po svém vzkří-
šení:

a) 50 dní
b) týden
c) 40 dní
d) 30 dní

Připravil P. Petr Mareček

Kvíz 

Řešení křížovky a kvízu najdete na straně 11.
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PROGRAM FARNOSTI

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

Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00. 
VELIKONOCE:
25. 3. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. Jana.
Svátost smíření na vesnicích:
Heršpice: středa 21. 3. 16.30–18.00
Němčany: středa 21. 3. 17.30–19.30
Hodějice: pátek 23. 3. 16.30 a po mši
Svátost smíření Slavkov:
26. 3. PONDĚLÍ 17.00–19.00
27. 3. ÚTERÝ 17.00–19.00 / děti 16.00–17.00
29. 3. Zelený čtvrtek
18.00 mše svatá na památku poslední večeře Páně
adorace v kapli do 22.00
30. 3. Velký pátek
8.00–22.00 adorace v kapli
15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže
20.00 křížová cesta městem
31. 3. Bílá sobota
8.00 - 16.00 adorace v kapli
20.30 vigilie Vzkříšení Páně a obnova křtu
Obřady v Nížkovicích: Zelený čtvrtek 18.00, Velký

pátek 18.00, Bílá sobota 19.30.

DUBEN
1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše Slavkov 9.30

a 18.00 s žehnáním pokrmů.
2. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30. 
4.–6. 4. Návštěvy nemocných. 
6. a 7. 4. Víkendová příprava dětí na svátosti, DSR.
7. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do

úklidu Slavkova.
9. 4. Olympiáda očima olympijského kaplana, MSKA, olym-

pijský kaplan Oldřich Chocholáč, 19.00 kino Jas. 
12. 4. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
13.–23. 4. Pouť děkanství do Svaté země.
15. 4. Sbírka na migranty.
15. 4. Divadelní návraty, Jonáš, 15.00 fara.
29. 4. Divadelní kavárna.

KVĚTEN
1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00 (farnost

Dražovice).
3. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
3. a 4. 5. Návštěvy nemocných.
5. 5. Ministrantská pouť na Vranov u Brna.
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.

11.–19. 5. Svatodušní novéna.
13. 5. První svaté přijímání (Slavkov 8.30, Lutršték 9.45,

Hodějice 11.00). 
13. 5. Divadelní návraty, Kupec benátský a dokument

Jak jsme hráli Kupce benátského, fara 15.00.
13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, autobus v 17.00,

mše sv. v 18.30.
19. 5. Úklid okolí kostela a fary ve Slavkově, 8.00 až

16.00.
19. 5. Vigilie Svatodušní 19.00 kostel Slavkov, agapé.
20. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na chari-

tu.
25. 5. Noc kostelů 2018. 
27. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek, 10.00 průvod

od sochy, 11.00 mše svatá, táborák. 
31. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
31. 5.–1. 6. Návštěvy nemocných.

ČERVEN
3. 6. Slavnost Božího Těla s průvodem ve Slavkově 8.30.
9. 6. Slavné sliby sestry Pavlíny, biskup Pavel Konzbul,

farní kostel 10.30
13. 6. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích, 18.30.
17. 6. Farní den.
24. 6. Sbírka na bohoslovce a formaci kněží. 
25. 6. Výlet dětí z náboženství, pondělí 8.00 od fary.
28. 6. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
28. a 29. 6. Návštěvy nemocných.

ČERVENEC
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v červenci

a v srpnu v 19,00!
11. - 15. 7. Katolická charismatická konference Brno.
28. 7. – 7. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.

SRPEN
18.–25. 8. Ministrantský tábor v Lučici u Havl. Brodu.
26. 8.–1. 9. Akce T - tábor pro SŠ mládež.
26. 8. Hody v Hodějicích.

DALŠÍ TERMÍNY
2. 9. Mše sv. na zahájení školního roku 
15. 9. Patrocinium k P. Marii Bolestné na Lutrštéku,

18.00 mše sv.
16. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech.
14. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody ve

Slavkově, 9.30 mše sv.



Tříkrálová sbírka v Němčanech 2018

Tříkrálová sbírka v Hodějicích 2018

Tříkrálová sbírka v Heršpicích 2018



Pouť mládeže děkanství do Krakova říjen 2017

Ministrantský víkend na Jelenici 8.–11. února 2018

O. Oldřich Chocholáč na Olympiádě v Koreji 2018 Florbalový turnaj v Telnici únor 2018


