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Slovo faráře
Milí farníci,
po delší době dostáváte nové číslo našeho far-

ního  časopisu  Urbánek,  který  se  dožívá  jubilea 
22 let. Věříme, že budete spokojení, zvolili jsme 
kvalitnější tisk a to nám dovoluje použít více foto-
grafií. Chci na tomto místě poděkovat panu Jaro-
slavovi Olejkovi ze Šlapanic, který nám po 22 let 
tisk sponzorsky věnoval. Urbánek přináší pohled 
do minulého roku. Prožili  jsme mnoho krásných 
svátků a aktivit, ke kterým patřilo také 230. výročí 
postavení  farního  kostela  s  velikonoční  návště-
vou otce biskupa Pavla Konzbula. Proběhl druhý 
ročník kurzu Alfa k poznání víry, v jehož organi-
začním týmu jste se ve velkém počtu se zápalem 
víry zapojili. Máme tři katechumeny, kteří se při-
pravují na křest o  letošních Velikonocích. Máme 
radost z mnoha dětí, které přichází do náboženství 
a na dětské mše, ministrovat nebo do scholy, ale 
také že se s nimi doma modlíte a přicházíte pra-
videlně  na  nedělní mši  svatou. Děkujeme  našim 
školským  sestrám  za  katecheze  dětí  a  duchovní 
obnovy, pořádané v Domě  svaté Rodiny a všem 
včelkám, které pomáhají. A mohl bych pokračo-
vat  dál,  vše můžete  vidět  v  přehledu  roku  2019 
a ve fotogaleriích na webu. Bude tam také k shléd-
nutí film, který zachycuje minulý rok ve farnosti. 
Vstoupili  jsme do postní doby a potěšilo ne-

jen mne, že naše kostely se v  tento všední den 
naplnily. Pro každý postní den jsme s pastorační 
radou  připravili  oblíbené  podněty,  které  budou 
ministranti  rozdávat u východu z kostela. Také 
se můžete zapojit do projektu Charity Postní al-
mužna. Peníze za požitky, které si během postní-
ho období odřeknete, můžete vložit do papírové 
pokladničky, tzv. postničky, a tu na konci postu 
přinesete do kostela.
Loni také proběhly volby do farních rad. V pas-

torační i ekonomické radě jsou zástupci nejen ze 
Slavkova, ale také z každé obce, abyste se na ně 
mohli obrátit s dotazy nebo připomínkami. O urči-
té neinformovanosti mezi námi jsem se přesvědčil 
při vyhodnocování ankety, která proběhla během 
voleb. Byly zde dány mnohé podněty a přání, je-
jichž splnění je někdy náročné nebo dlouhodobé. 
V pohledu na podněty z anket roku 2001 a 2007 
se již mnohé podařilo naplnit. V mé dlouhosáhlé 
odpovědi na loňskou anketu jsem se snažil o vy-
světlení, k naplnění většiny přání jsme však ome-
zeni nedostatkem prostředků, lidských sil a času. 

Některé  podněty  má  již  v  programu  nová  farní 
rada  a  začala  na  nich  pracovat.  Jedním  z  úkolů 
je  rozdělení  kompetencí,  aby  každý  úsek  služby 
ve farnosti nebo aktivitu měl někdo na starost. Je 
to  důležité  pro  fungování  aktivit  (např.  přednáš-
ky, katecheze,  tábory, živý  růženec, úklidy atd.), 
ale také k tomu, abyste věděli, na koho se v určité 
věci obracet. Zde chci poděkovat velkému počtu 
vás, ochotných farníků, kteří se zapojujete do díla 
farnosti a zároveň zvu vás, ostatní, abyste se také 
zapojili i malou službou. Seznam toho, co je třeba 
obstarat, bude zveřejněný na webu.
Nacházíme  se  v  období,  kdy  se  církev  musí 

o sebe postarat nejen o stránce finanční, ale také 
duchovní.  Při  sčítání  účastníků  bohoslužeb  byl 
v naší farnosti propad oproti sčítání před 25 lety 
„jen“ 104 osob, to je o 14 % méně. Některé far-
nosti mají za toto téměř čtvrtstoletí úbytek až 40-
50%. U nás máme totiž mnoho rodin, které jste se 
přistěhovaly a tím doplňujete ty, kteří do kostela 
chodit  přestali.  Větší  úbytek  než  ve  městech  je 
na obcích, a to nejen u nás, ale v celé diecézi. Tady 
vidíme důležitost života víry v rodinách, protože 
zde se víra dětem předává, v kostele a v nábožen-
ství  se  pak  dále  podporuje.  Zvyková,  neosobní 
a tradiční víra v dnešním světě neobstojí. Při sčí-
tání se také projevuje velká migrace věřících mezi 
kostely, jistě, přistěhované rodiny často odjíždíte 
k babičkám a tam jdete na mši svatou. Musíme si 
ale dát pozor na trend dnešní doby, kdy se zapomí-
ná na pravidelnou účast na nedělní mši svaté jako 
závazku a dochází k vynechávání, a to ne jen z dů-
ležité  příčiny  (nemoc,  starost  o malé  dítě). Chci 
zase pochválit rodiny, že chodíte i s malými dětmi 
na mši svatou a chcete strávit bohoslužbu společ-
ně. Vítám také mezi námi vás, nově přistěhované 
a zvu vás také do nového společenství rodin.
Na závěr ještě jednou děkuji vám všem, kte-

ří vytváříte v naší  farnosti prostředí, ve kterém 
vše může  nejen  fungovat,  ale  také  se  rozvíjet. 
Za  vaše  nezištné  služby  s  nechybějící  ochotou 
udělat  něco  pro  druhé.  Děkuji  vám,  kteří  se 
za farnost a naše rodiny modlíte, zvláště vám ne-
mocným, kteří už do kostela nemůžete přijít. Ať 
je  i vám tento Urbánek prostředkem k pohledu 
na život v naší farnosti.
Přeji vám radostnou a s užitkem prožitou po-

stní dobu.
o. Milan Vavro, farář
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Otec biskup Vojtěch slaví biskupské jubileum
Rektora Kněžského  semináře v Litoměřicích 

ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval dnes již sva-
tý papež Jan Pavel II. dne 14. února 1990 brněn-
ským  sídelním  biskupem.  V  pořadí  třináctým. 
Biskupské  svěcení  přijal  v  katedrále  sv.  Petra 
a Pavla v Brně 31. března 1990. Biskupské svě-
cení přijal velmi mladý – ve 43 letech, což je dle 
statistiky  čtvrtý  nejmladší  v  dějinách  diecéze. 
Svou  službu  zahajoval  po  osmnácti  letech  se-
disvakance, kdy v čele diecéze nestál biskup, ale 
po smrti biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého 
v roce 1972 ji vedl kapitulní vikář Ludvík Hor-
ký. Jako biskupské heslo si biskup Cikrle zvolil 
jednoduchá slova: „Non ego, sed tu“, česky „Ne 
já, ale Ty“ jako zkratku ozvěny slov Panny Ma-
rie i Ježíše Krista, jako vyjádření touhy odevzdat 
svůj život do rukou milujícího Boha.
Letos  slaví  otec  biskup  Vojtěch  30.  výro-

čí  své  biskupské  služby  a  je  nejdéle  působícím 
brněnským  biskupem  v  historii  diecéze  od  je-
jího  založení  v  roce  1777. Na  druhém místě  je 
šestý  brněnský  biskup  Antonín  Arnošt  hrabě 
Schaffgotsche,  který  vedl  diecézi  dvacet  osm 
let (1842–1870). Aktuálně se dá biskup Vojtěch 
Cikrle  označit  také  jako  „doyen“  současného 
biskupského sboru, protože je dnes nejdéle slou-

žícím biskupem v českých a moravských diecé-
zích. V letech 1990 až 2018 vysvětil celkem dvě 
stě čtyřicet tři kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisí-
cího kněze brněnské diecéze od jejího založení. 
Je  hlavním  světitelem  brněnských  pomocných 
biskupů  Mons.  ThDr.  Petra  Esterky  a  Mons. 
Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr., a spolusvětitelem 
dalších sedmi biskupů, např. současného vídeň-
ského  arcibiskupa  Christopha  kardinála  Schön-
borna  nebo  olomouckého  arcibiskupa  Mons. 
Jana  Graubnera.  V  roce  2009  přivítal  biskup 
Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prv-
ního papeže, který navštívil brněnskou diecézi.

Martina Jandlová
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Úmysly živého růžence  
– světový úmysl papeže Františka a úmysl farnosti
BŘEZEN  Aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
   Ať jsou farní společenství na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, kate-

chumeny, trpící a nemocné.
   Prosíme za naše katechumeny Adélu, Jana a Jaroslava, kteří budou o Velikonocích po-

křtěni.
DUBEN   Aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí byli osvobození a našli potřebnou pomoc 

i ty, kdo by je doprovázeli. 
   Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo interne-

tu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
KVĚTEN   Aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
   Ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují 

svůj život pro Krista a službu druhým.
   Za nová povolání ke kněžství a řeholnímu životu a k službě trvalých jáhnů z naší farnosti.
ČERVEN   Aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.
   Za dar moudrosti pro naše studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý 

smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Proč a jak číst Bibli?
Letos  byla  poprvé  slavena  neděle  Božího 

slova. Přinášíme několik myšlenek o. Stanisla-
va Pacnera z přednášky o Bibli na letošní Alfě. 
Může být dobrým návodem pro čtení Bible.
-  Podle zkušeností čtenářů Bible má člověk při jejím 
čtení málokdy pocit zbytečně promarněného času.

-  Bible je nejčtenější knihou v dějinách, odhadu-
je se, že na celém světě bylo dosud vydáno 5 
miliard výtisků.

-  Celá Bible byla již přeložena do 1000 jazyků.
- Bible má sílu změnit život člověka.
-  Křesťané jsou přesvědčeni, že skrze slova Bib-
le Bůh promlouvá k člověku.

-  Při četbě Bible narážíme na obtížná místa - pa-
sáže,  které  zaráží  svou  krutostí,  místa,  která 
odporují  dnešnímu  obrazu  vesmíru,  „hluchá 
místa“ – např. různé rodokmeny.

-  Bible obsahuje texty z doby 1200 let př. K. – 
100 let po K., má více autorů, obsahuje různé 
literární druhy, Starý zákon je psán hebrejsky, 
vychází z jiné kultury, než je ta naše.

-  Vnější  předpoklady  pro  četbu Bible:  čas  (na-
plánovat dopředu), realistický cíl (např. věno-
vat četbě 10 minut), místo k četbě, prosba, aby 
Bůh promluvil skrze čtený text, pomalá a po-
zorná četba, používat různé překlady Bible

-  Tři otázky: Co se v textu říká? Co text zname-
ná? Jak se to všechno dotýká mého života?

-  Jak začít číst Bibli? Je dobré začít číst nejprve 
„lehké“ texty – evangelia, Skutky apoštolů, pak 
Listy apoštolů, zbytek Nového zákona, teprve 
potom číst Starý zákon – Žalmy, Proroci…

-  Důsledkem četby Bible  je,  že poneseme ovo-
ce  –  nebudeme  v  životě  bloudit,  budeme mít 
sílu vytrvat, neztratíme duchovní vitalitu, bude 
se  nám  dařit  v  tom,  co  je  v  životě  důležité 
(ve vztahu s Bohem).
Velké poděkování všem, kteří se na Alfě jak-

koli viditelně podílejí, i vám všem, jejichž mod-
litební  a  jinou  podporu  nevidíme,  ale  vidíme 
a zažíváme její ovoce.

Lenka Klinkovská

Adorace 
Skrze  víru  jsme přesvědčeni  o  věcech,  které 

nevidíme.  Jedním  z  těchto  tajemství  je  Ježíšo-
va  přítomnost mezi  námi.  Pod  různými  způso-

bami, v znameních  skryt  žije  s námi, nejdražší 
dar na zemi. Tím největším darem a tajemstvím 
od  Boha  je  eucharistie.  Chléb  se  stává  tělem 
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Pána, víno jeho krví jest. Pán je tedy blízko nás – 
ve svatostánku, a také - On je v nás. On je Láska 
a  touží mít  svatostánek  v  našich  srdcích. Oče-
kává, že i my budeme milovat Boha a bližního 
a budeme prožívat jednotu s ním – novou smlou-
vu. Rozpoznat Pánovu přítomnost v eucharistii, 
trvá často hodně dlouho. Duch nechápe, nevidí 
to, – co je živé víře vryto. Zahlédnout v malém 
semínku krásný košatý strom, který z něho ča-
sem vyroste, naše oči také nedovedou. Podobně 
to  prožíváme při  adoraci. On Učitel  je  tu  však 
s námi, a my se učíme od něho. Tato Svátost stá-
le přetrvává v čase – v neměnné síle i kráse, živá, 
věčná, zářivá. Můžete se přesvědčit.

Miroslav a Jana Lstibůrkovi

Mé vlastní Srdce přetéká láskou k tobě a mám 
velkou radost, že Tě zde před sebou vidím 
v modlitbě. Důvěřuj mé prozřetelnosti. Já jsem 
všemohoucí, milosrdný a naslouchám každé tvé 
modlitbě a vzdechu. Tak málo duší věří v mou 
osobní lásku ke každé z nich. Kdykoli se chceš 
u mě za někoho přimlouvat, stačí, když se budeš 
modlit, jak ti vnuká Duch svatý, s vědomím, že 
tě slyším a že je mé Srdce v každém okamžiku 
otevřené tvým prosbám. Jsem pozornější při na-
slouchání tvým modlitbám, než bys ty kdy mohl 
být při jejich vyslovování. Jsem tvým přítelem 
a tebe jsem si vyvolil za přítele svého eucharis-
tického Srdce. Proč bych tedy neměl tvým mod-

litbám naslouchat ve své nekonečné moudrosti 
a milosrdné lásce na ně odpovídat, jak uznám 
za vhodné?

Důvěřuj, že má odpověď na tvé modlitby je 
vždy ta nejlepší ze všech možných, a nikdy mi 
nezapomeň děkovat, už když svou prosbu před-
kládáš, neboť žádná tvá modlitba nezůstane ne-
vyslyšena.

z knihy IN SINU JESU Benediktin

Proč a jak se modlit růženec?
Odpověď nám ve  své útlé knížce dává Mar-

tin  Kvapilík.  Není  to  žádná  křesťanská  povin-
nost. Křesťan se nemusí modlit růženec. Jediná 
skutečně  závazná  modlitba  mimo  mši  svatou 
je  modlitba,  kterou  nás  naučil  přímo  náš  Pán 
– Otče náš. Jak říká sv. Tomáš Akvinský, Otče 
náš obsahuje vše, za co se máme modlit, a ještě 
v  tom správném pořadí. Pokud vám  tedy něja-
ká dobrá duše tvrdí, že se růženec křesťan musí 
modlit, prostě se mýlí.
Jenže růženec je modlitba prosebná a rozjíma-

vá  a  učí  nás  sjednotit  se  s Kristem,  takže  není 
moc chytré ji opomíjet. Učí naše srdce i rozum. 
Stále znovu a znovu se sjednocujeme s důležitý-
mi momenty z Ježíšova života. Proto Jan Pavel 
II. říká, že růženec je evangelium ve zkratce. 
A  funguje  i  jako  prosebná modlitba,  když  své 

rozjímání o životě Ježíše Krista zaměříme (obě-
tujeme) na určitý dobrý úmysl. To si musí každý 
člověk prostě vyzkoušet. Růženec není povin-
nost, ale je účinný.
Není  to  primárně  společná  modlitba,  tj.  pro 

více lidí. Pokud máte problém s růžencem, nej-
dříve  se  jej  naučte  modlit  o  samotě.  Několik 
prvních let jsem vůbec nebyl schopen modlit se 
soustředěně  s  někým  dalším.  Rušil  mě  hlavně 
jiný rytmus mluvy Zdrávasů jiných lidí. A u ně-
kterých lidí mě ruší dodnes. Teprve časem mi za-
čalo být jedno, zda je společná modlitba rychlá 
či pomalá, česky nebo třeba německy atd. Spo-
lečná modlitba má i své výhody, např. možnost 
vůbec  nepočítat  Zdrávasy,  když  počítá  někdo 
jiný. Dokáži však pochopit, že se někdo nechce 
modlit růženec společně s někým dalším vůbec 
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nikdy. Až po čase, když už se umíte modlit růže-
nec o samotě, zkuste modlitbu s někým dalším. 
S manželkou nebo manželem, s přáteli, s rodiči 
nebo s dětmi. Až se člověk díky praxi naučí při 
růženci  soustředit  na  tajemství,  které  se  právě 
modlí, je potom možné modlit se také při řízení 
v autě, při přípravě jídla, při opakujících se čin-
nostech v práci a doma, při čekání na zastávce 
tramvaje či metra, na rušné ulici, ve vlaku.
Je  také možné vzít  si do osobního  rozjímání 

jiné  momenty  z  Ježíšova  života  než  ty  „ofici-
ální.“ Např.  tajemství  Ježíš,  který  je  s  námi  až 
do  konce  světa,  který má  stále  práci,  nebo  Je-
žíš, který  je světlem světa. Doplnění  je na naší 
svobodné volbě.  (Z knihy Proč a jak se modlit 
růženec? Martin Kvapilík.)

Ve slavkovské farnosti se modlíme Živý rů-
ženec  tak, že máme rozdělené desátky  růžence 
po jednom. Každý den se tak společně modlíme 
tři celé růžence, ale poslední čtvrtý není úplný. 
Pokud  byste  se  rádi  zapojili  do  této  modlitby 
tím,  že  si  vezmete  za  svůj  jeden desátek,  to  je 
deset zdrávasů, byl by i poslední růženec celis-
tvý. Desátek, návod a informace o této vzácné 
a účinné modlitbě obdržíte ve farní knihov-
ně. Každý se modlí  individuálně, ale  je možné 
a  dobré  sejít  se  jednou  za  měsíc  ke  společné 
modlitbě  růžence,  a  to  první  sobotu  v  měsíci 
v 7.00 hodin ráno a potom ke mši svaté v 7.30 
hodin. Prosíme, neváhejte se také podělit o své 
zkušenosti s touto modlitbou. 

Jana Lstibůrková

Výsledky sčítání účastníků bohoslužeb
Sčítání  z  6.  října  2019  za  farnost  Slavkov 

u Brna ve všech kostelích nám ukazují  důleži-
tý údaj: díky početným rodinám s dětmi a nově 
přistěhovaným rodinám během posledních 50 let 
se počty o mnoho nezmenšují  (některé  farnosti 
mají  za  20  let  sčítání  propad  i  40%). Ve filiál-
ních obcích se počty zmenšují, ve Slavkově jsou 
stabilní. 
Přítomno  celkem  671  osob  (100%),  z  toho: 

Slavkov ranní 351 (52%), Slavkov večerní 131 

(20%), Němčany 88 (13%), Hodějice 71 (11%), 
Heršpice 30 (4%).
Průměrný věk: 45,4 roků
Nedělní  sbírka  celkem:  17.926 Kč  (Slavkov 

ranní  7.995 Kč,  večerní  3.854 Kč,  Němčany 
3.205 Kč, Hodějice 1.898 Kč, Heršpice 929 Kč).
Průměrná sbírka na 1 osobu: 26,72 Kč 
Výdělečně činní: 245 osob (37%)
Nevýdělečně činní: 412 osob (63%)

o. Milan Vavro

Graf sčítání podle věku
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V ČR chodí v neděli do kostela 8 % z pokřtěných
Výsledkem  ankety  mezi  účastníky  bohoslu-

žeb z října 2019, které se zúčastnilo podle odha-
du odboru církevních dat České biskupské kon-
ference  téměř ¾  všech  pravidelných  účastníků 
bohoslužeb je, že minimálně jednou týdne chodí 
do kostela v ČR 375.000 osob, což je 8,2 % z po-
křtěných v ČR. Do kostela  tedy každou neděli 
přijde jen každý dvanáctý pokřtěný, podobně je 
to v západní Evropě. Téměř pětina z účastníků 
jsou mladí do 20 let. Výsledek ankety, kterou si 
katolická církev v ČR organizuje jednou za 5 let, 
odpovídá  průzkumům veřejného mínění;  podle 
nich 5 % respondentů udává, že chodí do kostela 
pravidelně jednou týdně.
Zastoupení mužů mezi pravidelnými návštěv-

níky nedělní mše svaté je o něco nižší než žen, 

kterých  je  59 %.  Úplně  největší  skupinu  tvoří 
ženy  ve  věku  65–79  let;  ženy  nad  65  let  tvoří 
1/5 ze všech pravidelných účastníků bohoslužeb. 
Potvrzuje se, že ženy vždy stály a stojí na zákla-
dech komunitního života a utváření společenství. 
Nejvíc mužů  je naopak mezi mládeží,  ve věku 
10–14 let. Mladých lidí do 20 let také není málo, 
účastníci do 20 let představují 18,5 % z účastní-
ků bohoslužeb.
Věková  struktura  pravidelných  návštěvníků 

kopíruje strukturu pokřtěných, můžeme tedy říci, 
že v každém věku se objevují pokřtění lidé, kteří 
z nějakého důvodu do kostela v neděli pravidelně 
nepřijdou. Na Moravě pravidelně chodí do kostela 
skoro dvakrát tolik lidí než v Českých diecézích. 

z webu www.cirkev.cz
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Nové farní rady
Farář jmenoval od 1. července 2019 na období 

5 let nové farní rady.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 
Z  úřadu:  farář Milan Vavro,  farní  vikář  Sta-

nislav Pacner,  za  řeholní  komunitu  s. Bohdana 
Glezner. Zvoleni: Lukáš Fries, Jitka Hrabovská, 

Jana Lstibůrková, Miroslav Lstibůrek, Jiří Pale-
ček ml. Jmenováni: Pavlína Kloudová, Petr Šu-
jan. Jmenováni za obce ve farnosti: Blanka Svo-
bodová, Kristýna Hrabovská, Věra Dostálová.

PASTORAČNÍ RADY OBCÍ
Němčany: Jan Formánek, Jan Patera, Stanislav 

Patera, Blanka Svobodová, Oldřich Svoboda.
Hodějice:  Jan  Barták,  Kristýna  Hrabovská, 

Jan Kyselka, Vojtěch Lstibůrek, Miroslav Šujan.
Heršpice: Marie Bedřichová, Věra Dostálová, 

Josef Stanislav, Martin Šujan  st., Miroslav Za-
vadil.

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 
Za  Slavkov:  Pavel  Galata,  Zdeněk  Mlčoch, 

Jmenováni  ze  zvolených  za  obce  ve  farnosti: 
Stanislav  Patera  (Němčany),  Miroslav  Šujan 
(Hodějice), Marie Bedřichová (Heršpice).
Děkujeme všem, kteří  jste  se účastnili  voleb 

a  ankety.  Zvoleným  a  jmenovaným  vyprošuje-
me  požehnání  ke  službě  ve  farnosti.  První  se-
tkání všech rad proběhlo ve čtvrtek 5. září 2019 
na faře.

o. Milan Vavro, farář
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UDÁLO SE VE FARNOSTI

Obnova pro dívky 15+
Krátké,  ale  intenzivní  setkání  při  duchovní 

obnově dívek na jaře 2019 bylo zahájeno zhléd-
nutím filmu „Fireproof“ a pokračovalo večerem 
chval ve farní kapli. V sobotu se děvčata zamýš-
lela nad  tím, co dává vztahům pevnost a stabi-
litu,  co  je  vlastně  doopravdy  skryto  za  slovem 
„láska“. Otec Karel Matlok z Prahy objasňoval 
téma  velmi  konkrétně  a  jasně,  odlehčil  je  ně-

kolika  testy  pro  sebepoznání  a  krátkými  videi. 
Děvčatům téma „sedlo“, ocenila také svědectví 
manželů  Lstibůrkových  o  jejich  hledání  Boha, 
možnost  zatančit  si  biblické  tance  i  korálkové 
tvoření náušnic  a přívěsků. Díky všem, kdo  se 
jakkoliv  zapojili  a  malým  včelkám  za  velkou 
pomoc!

s. Gregorie

Kdo jsou ty ovce?
Děti  ze  4.  třídy  náboženství  ze  Slavkova, 

z Němčan, Heršpic a Hodějic strávily první břez-
nový víkend 2019 na faře v Nížkovicích. Společ-
ně přemýšlely o  tom,  co Pán  Ježíš myslel,  když 
o sobě říkal, že je dobrý pastýř. Co takový pastýř 
dělá a proč je dobrý? Děti hledaly odpovědi v Bib-
li a zjistily, že volá své ovce jménem, stará se o ně, 
jde před nimi a oni jdou za ním a položí za ně svůj 
život. (srov. J10,14). Ale kdo jsou ty ovce? 
Pastýř,  ovečky  a  ovčinec  se  prolínali  celým 

pobytem a děti např. hledaly své ztracené ovce, 
které měly v oblibě se zatoulat daleko od svého 
stáda. Kromě  toho  také hrály deskovky, pomá-
haly chystat jídlo a myly nádobí, kluci proháněli 
kopačák  a  holky  neustále  povídaly.  S  o. Mila-
nem  natočili  krátký  film  (pokračování  Arabe-
ly) a s Krejčem, Šujou a Káťou byla každá hra 
velkým  dobrodružstvím  s  přívalem  nekoneč-
ného  smíchu.  A  v  sobotu  večer  při  mši  svaté 

jsme  si  uvědomili,  že  nás  Ježíš, Dobrý  pastýř, 
zve  na  hostinu  ke  svému  stolu. Děkuji mláde-
ži za přípravu her, Lence Klinkovské za vaření 
i výtvarnou dílnu a otci Milanovi za režii a hlav-
ně čas, který dětem věnoval.

Pavlína Kloudová
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Obnova pro ženy
s  názvem  „Modlitba,  kterou  Bůh  slyší“  se 

konala 16.  března 2019 v Domě  svaté Rodiny. 
Skvělé promluvy otce Petra Beneše, zástup zpo-
vědníků, zázemí plné včelek pomocnic, výtečný 
oběd –  i když  tentokrát bez zeleninového salá-

tu, adorace s Písmem svatým, parádní klavírní, 
flétnový a violový hudební doprovod, a hlavně... 
Boží  milost,  která  se  dotýkala  srdcí  mnohých. 
Díky vám všem, kdo jste se jakkoliv podíleli!

účastnice

Víkend se schóličkou
Ve  dnech  23.–25.  března  2019  se 

v  Domě  svaté  Rodiny  konal  víkend 
schóličky na  téma  „Zachraňme Manan-
ji“. V pátek večer jsme dorazily do země 
Mananji. Tuto zemi kdysi navštívil pro-
fesor  Fonelt,  který  chtěl  pouze  zdoku-
mentovat  vzácné  želví  klenoty.  Nako-
nec však  tyto klenoty ukořistil, ukryl  je 
a tím nastal v celé zemi zmatek. Musely 
jsme  zdolat  celkem  5  úkolů,  abychom 
navrátily želví klenoty do Želví jeskyně 
a  tím  přinesly  lidu  země Mananji  zase 
vytoužený klid a pořádek. V pátek večer 
naše cesta za záchranou Mananji začala 
hledáním  želvích  klenotů.  Po  rozluště-
ní  zprávy  jsme  je  opravdu  získaly  a  po  dobu 
putování jsme je musely bedlivě střežit. Další 
den  ráno  jsme  se musely  naučit  řeči Manjiů, 
abychom  se  jich  mohly  zeptat  na  cestu  dál. 
Po dopoledním, velice náročném výcviku jsme 
konečně byly připravené i fyzicky na strastipl-
nou  cestu. Odpoledne nám donesly Manjiové 
tajnou zprávu a my  jsme hledaly mapu a zís-
kávaly  důležité  informace  k  tomu,  abychom 
mohly  vyrazit  směrem  k  Želví  jeskyni.  Bylo 

nutné, abychom se měly celou cestu na pozo-
ru,  a  aby nás nedopadl profesor Fonelt,  který 
se klenotů nechtěl vzdát. Do cíle jsme nakonec 
dorazily až za úplné tmy. A díky naší vytrvalos-
ti, soudržnosti a skvělé organizaci jsme získaly 
klenoty, našly cestu k jeskyni a díky nám zase 
zavládl  v  Mananji  vytoužený  mír.  Všechny 
jsme si tento víkend báječně užily a těšíme se 
na další úžasné akce.

Bětka a Klárka, holky ze scholičky

Setkání dětí 3. tříd
Ve  dnech  29.  a  30.  března  2019  proběhlo 

setkání  dětí  ze  třetích  tříd,  které  se  připravují 
na první svaté přijímání. Jak se dětem líbilo a co 
jim dalo, vám přinášíme v několika ohlasech.
Líbilo se mi, že jsem se naučila nebát si něco 

odříct, že jsem se naučila spoustu nových věcí, 
že jsem opakovala desatero, že jsem mohla být 
s Pánem Ježíšem.
Líbila  se  mi  cesta  desatera,  oběd,  zpívání 

písniček,  scénky.  Jednoduše  řečeno,  bylo  to  tu 
skvělé!
Líbily  se mi  zkušenosti  o  svaté  zpovědi,  že-

břík  pěti  kroků,  příběh  o  marnotratném  synu, 
kamarádi,  hodné  sestry.  Líbilo  se  mi  všechno. 
Bylo to super.
Hříchy jsou špatnější, než jsem myslela.
Dozvěděl jsem se, jak to vypadá u zpovědi.
Naučila  jsem  se mlčet  a  naslouchat  druhým 

lidem a neposuzovat je zvenčí.
Povídali  jsme si o desateru. Naučili  jsme se, 

že se nemáme bát jít ke zpovědi.
Naučila jsem se desatero. Ale škoda, že to ne-

bylo na víc dní.
z webu školských sester
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Patnáctá pouť farnosti do Žarošic 2019
Farní pouť pěší i autobusovou konáme každý 

rok 8. května. Je to památka Panny Marie, Pro-
střednice všech milostí a určitě její zásluhou nás 
letos doprovázel vítr, ale i modré nebe a sluníč-
ko. 41 pěších poutníků se sešlo ve slavkovském 
kostele,  aby  vyslechlo  slovo  na  cestu  a  přijalo 
požehnání  prostřednictvím  pana  kaplana,  otce 
Stanislava.  Poté  vyrážíme  již  po  známé  trase 
s malým křížkem vpředu, který hrdě nesou mini-
stranti. Nejmladší účastnice celého putování má 
asi  7  roků,  nejstarší  kolem  pětapadesáti.  Tedy 
celkem mladé osazenstvo.
První  zastávka  je  nad  cihelnou  ke  svačině 

a k modlitbě, ve které předneseme Bohu některé 
úmysly pouti. Prosíme také za déšť, pokud možno 
až od zítřka… Další úsek k heršpické silnici pu-
tujeme v tichu, ve kterém se každý modlí za svo-
je  úmysly.  U  heršpického  kostela  nás  zastihne 
skoro  poledne,  zazpíváme  tedy  Vesel  se  nebes 
Královno. Na Jalový dvůr se  ti opatrnější vydá-
vají po silnici, ti odvážnější zkratkou přes houští 
k  rybníku.  U  Božích  muk  prosíme  o  přímluvu 
vyobrazené  svaté. Na  „Jalováku“  se  potkáváme 
s poutníky z Rousínova, kteří sem dorazili o něco 
dříve. Posílíme se na další cestu, přidávají se další 

poutníci. Poté vyšlapeme dlouhý kopec a na ro-
vince  se  sešikujeme  k modlitbě  růžence.  Jde  to 
společně, když se v recitaci střídáme muži a ženy.
Podle plánu se setkáváme v 15 hodin ve Zdra-

vé  Vodě  s  poutníky,  kteří  přijeli  autobusem. 
U kapličky zazpíváme Loretánskou  litanii,  při-
dáváme  modlitbu  za  déšť  a  občerstvujeme  se 
vodou od Panny Marie. Před Žarošicemi nás do-
slova předběhne otec Stanislav, který je zvyklý 
běhat dlouhé tratě. Žarošický poutní kostelík je 
zaplněný, ti poslední příchozí už musí jít do prv-
ního  patra.  Na  začátku  mše  sv.  jsme  přivítáni 
otcem  Josefem  Pohankou.  Mši  sv.  slouží  otec 
Stanislav  spolu  s  rousínovským  farářem otcem 
Andrzejem.  Po  mši  se  znovu  svěříme  Panně 
Marii v litaniích. Někteří by rádi putovali pěšky 
i zpět, ale další den je den pracovní, tak se raději 
všichni svezou autobusem nebo auty.
Děkujeme Panně Marii  za vyslyšené prosby, 

zvlášť  ten  déšť  byl  v  dalších  dnech  viditelný. 
Děkujeme otci Josefovi a žarošickým farníkům 
za zázemí, které je na tomto poutním místě vy-
budováno pro nás všechny, kteří  se do Žarošic 
rádi vracíme.

poutnice Anna Kotvrdová

Setkání dětí 3. tříd
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Program pro dívky 4.–6. tříd
Něco  málo  z  tužek  a  propisek  samotných 

účastnic setkání „Jsem, který jsem“ ve dnech 17. 
a 18. května 2019 v Domě svaté Rodiny:
Líbilo se mi, že byla sranda, byly legrační pří-

běhy, vtipný pan  farář,  super program,  jsem se 
dozvěděla něco nového, jsem se setkala s nový-
mi lidmi, jsme cvičily a hrály scénky.
Líbilo se mi vyrábění náušnic, vybíjená, sku-

pinky, jídlo, hala na sport, blbnutí v pokoji, diva-
dla. Odnáším si odtud krásné zážitky. Líbilo se 
mi úplně všechno.
Líbila  se mi  rozcvička  s  prapory  a  povídání 

o  Mojžíšovi.  Velmi  mi  pomohla  rada  o.  Petra 
a  jsem  ráda,  že  tu  byl.  Mnoho  mi  to  přineslo 
a nejlepší bylo vyrábění náušnic a jiných věcí.

z webu školských sester

Noc kostelů ve Slavkově popáté
Noc kostelů  2019,  konaná  v  pátek  24.  květ-

na,  připomenula  230.  výročí  postavení  chrámu 
Vzkříšení Páně tématy o vlastním budování kos-
tela  knížetem  Kounicem  v  letech  1786–1789. 
Otevřeny byly prostory chrámu s oratořemi, far-
ní muzeum s výstavou starých bohoslužebných 
oděvů, knih a předmětů, kaple sv. Jakuba a fara. 
Programy  začaly  koncertem  Collegia  musica-
le bonum v kostele na Špitálce, malý varhanní 
koncert v podání našich mladých varhaníků pro-
běhl ve farním kostele. Podle nových poznatků 
z historických archivních materiálů nám ve scé-
nickém  ztvárnění  oživené  historie  představil 
stavbu kostela a její stavitele sám kníže Kounic. 
Umělecké vybavení chrámu jsme zhlédli v noč-
ní prezentaci ve světle reflektorů s doprovodným 
slovem  o.  Stanislava  Pacnera.  U  občerstvení 
ve farní kavárně byl promítán film o dvacetile-

té obnově kostela a přiblížil nám všechny části 
chrámu, které prošly opravami. Průvodce koste-
lem „Ježíšův příběh dnes“ byl ve verzi  jak pro 
školáky, tak pro dospělé. Běžný provoz kostela 
nám v zázemí představili kostelníci a varhaníci, 
novinkou byla ukázka mešního vína s ochutnáv-
kou.
Nechyběly ani aktivity pro malé děti, připra-

vené hned odpoledne s vystoupením dětí z KMŠ 
a  děkovnou  bohoslužbou  na  téma  „Vděčnost 
jako klíč k radosti“ se zamyšlením o. Stanislava, 
doprovázené písněmi scholy rodin. Mottem loga 
Noci kostelů je každý rok jiný biblický verš, je-
hož součástí je právě slovo „noc“. V roce 2019 
to byl verš 30, 29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte 
se  do  zpěvu  jako  v  tu NOC,  kdy  se  zasvěcuje 
svátek.“

o. Milan Vavro
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Moc chci poděkovat za zdařilou Noc kostelů
Dojmy mám rozdělené takto:
Co mě naladilo – úvodní slovo P. Stanislava 

na téma vděčnost… a následný nápad myšlenky 
k vděčnosti zhmotnit na nástěnce.
Co mě dojalo – série obrázků s reliéfy z koste-

la a ke každé citát z Písma a modlitba.
Co mě rozesmálo a pobavilo – divadelní scén-

ka,  celý  námět,  dialogy  a  samozřejmě  slušivé 
a padnoucí kostýmy.
Co mě kulturně povzneslo – koncert v kapli 

a  pak  varhanní  koncert  mladých  varhaníků 
v kostele, vidím v nich budoucnost.
Co  mě  ohromilo  –  při  sledování  videa  to 

množství odvedené práce, dobrovolnických ho-
din a finančních prostředků minulých  i součas-
ných generací. Výsledek stojí za to.
Co mě rozesmutnilo – musela jsem předčasně 

odejít na poslední autobus, tak jsem nedokouka-

la výklad P. Stanislava při záři reflektorů. On je 
vždy záruka famózního výsledku.
Takže ještě jednou celému týmu vyřiďte „Pán 

Bůh zaplať“ za krásný večer. Oceňuji skvělé ná-
pady a souhru celého organizačního týmu.

Ilona Rulíšková, farnice z Velešovic

Tábor ministrantů v Lučici
Stejně  jako  minulý  rok  si  uspořádali  tábor 

slavkovští ministranti na tábořišti u obce Lučice 
na Vysočině.  Jeden z  jejich obvyklých dnů za-
končených  v  místní  Cvalimírově  hospodě  byl 
však  přerušen  nečekanou  návštěvou.  Starosta 
Gabai  totiž  pozval  světoznámé  hrdiny,  aby  se 
vypořádali se zlem, které obcházelo ve zdejších 
krajích. Tito hrdinové si pro boj se zlem vybrali 
ve  vesnici  nejzdatnější  obyvatele,  aby  po  vý-
cviku  získali  dobré  pomocníky.  Stopa  dovedla 
hrdiny  k  tajemnému  otvoru  do  podzemí.  Než 
mohli  hrdinové  vstoupit  do  podzemí,  museli 

podstoupit mnoho těžkých zkoušek, potýkali se 
s nemrtvými, utužovali své schopnosti, ale také 
museli  řešit  mnohé  obyčejné  vesnické  záleži-
tosti. Nakonec se jim však podařilo shromáždit 
všech  pět  klíčů  potřebných  ke  vstupu  do  pod-
zemí a poražení Pána zla Melkora. Toho se jim 
podařilo  zdárně  zničit.  Za  svou  odvahu  získali 
kromě  slávy  a  věhlasu  také  odměnu  v  podobě 
Melkorova pokladu. 
Děkujeme  všem,  kteří  tento  tábor  připravili 

nebo se jakkoli podíleli na jeho chodu. 
Cvalimír a Libeček

KMŠ na Noci kostelů
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Tyrolsko 2019
Jednoho srpnového dne  jsme se vydali  skoro 

se všemi členy společenství Lůďa a TI SLUŠNÍ, 
společně s našimi ctěnými řidiči a hlavním vůd-
cem otcem Milanem, na několikadenní cestu Ra-
kouskem. Velký obdiv patří našim řidičům Jirko-
vi, Aničce a otci, kteří nás mnoho hodin bezpečně 
přepravovali.  Jednou  ze  zastávek  u  řeky Dunaj 
byla vesnice St. Michael  se  starým opevněným 
kostelem  a  obrannou  věží,  kde  byla  skvělá  vy-
hlídka. Pak jsme se ale blížili k horám, a nakonec 
jsme auty úspěšně zdolali první velké převýšení 
a  vydali  se  kolem  spousty  krav  a  květinových 
zahrádek na výšlap k vrcholu Kitzbühelu. Naho-
ře  jsme  se  kochali  nádhernou přírodou  a  začali 
fotit  spoustu  dechberoucích  snímků. Také  jsme 
se pokusili objednat si německy Apfelstrudel, ale 
nebyli jsme moc úspěšní.
Ubytovali  jsme  se  v  kempu,  postavili  stany, 

a každý den  jsme navštívili  další  skvělá místa. 
Třeba poutní místo Maria Klobenstein  s koste-
lem u rozpůlené skály, kde jsme měli mši svatou, 
a také jsme mohli sejít dolů k divoké řece. Jeden 
z dalších dnů  jsme věnovali výpravě k nejvyš-

ší  hoře  Rakouska  –  Grossglockner.  Cesta  byla 
velmi dlouhá, viděli  jsme mnoho krásných hor 
a pořídili další fotografie s modrou oblohou a ze-
lenými svahy. Když se nám konečně po dlouhém 
stoupání po vysokohorské silnici podařilo dostat 
se  až  k  ledovci  Pasterze,  prohlédli  jsme  si  po-
drobně  všechny  vyhlídky  i  roztávající  ledovec 
a potkali jsme také pár svišťů. Při zpáteční cestě 
dolů jsme měli menší obtíže cestou v mlze, ale 
nikdo se naštěstí neztratil ani nevyboural, a také 
jsme našli velké sněhové závěje, které všechny 
nadmíru potěšily.
Závěrem nutno dodat,  že  přes  veškeré  krásy 

tyrolských Alp nás vyhnalo špatné počasí, a tak 
jsme se před posledním dnem vydali na Šuma-
vu,  kde  byly  na  dovolené  slavkovské  rodiny. 
Zastavili  jsme  se  ještě  na  několika  zajímavých 
místech v Německu, na poutním místě Altötting 
a  u  rodného  domu  papeže  Benedikta  XVI. 
v Marktlu.  Další  den  ráno  už  jsme  se  kochali 
přírodou  v  Čechách,  navštívili  pramen  Vltavy 
a vydali se na cestu domů.

Anežka Šujanová

Setkání pro mládež Christus vivit
proběhlo  v  rámci  Dnů  víry  2019  v  příjem-

né  atmosféře,  prolnuté  obyčejným  a  zároveň 
úsměvným vyprávěním o. Petra Beneše. Nikdo 
neměl pocit, že sedí na přednášce.
„Kristus žije a chce, abys žil. On je naše na-

děje  a  nejkrásnější  mládí  tohoto  světa. Všech-

no,  čeho  se  dotkne,  omládne,  stává  se  novým, 
naplňuje se životem. Proto první slova, kterými 
se obracím na každého mladého křesťana, jsou: 
Kristus žije a chce, abys žil!“
Christus  vivit,  dopis  sv.  otec  Františka mla-

dým, 2019

Pod Grossglocknerem u ledovce Pasterze
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Desatero – ohlédnutí
Na  první  víkend  v  říjnu 

2019  se  v  Domě  svaté  Ro-
diny  sešlo  téměř  40  třeťáč-
ků ze Slavkova a okolí, aby 
společně  zahájili  přípravu 
k prvnímu svatému přijímá-
ní na téma Desatero.
Páteční  večer  nás  přenesl 

do  Izraele  k  hořícímu  keři 
a na horu Sinaj. Tam všude 
děti  doprovázely  Mojžíše, 
aby si pak každý převzal své 
vlastní  desky  desatera  jako 
návod  pro  spokojený  život. 
Jednotlivými  Božími  přiká-
záními  se  všichni  více  za-
bývali na sobotních stanovi-
štích spolu se staršími dětmi a mládeží. Starších 

pomocníků – „včelek a vče-
láků“ se nám tentokrát sešlo 
skoro třicet – a že jim všem 
bylo  spolu  dobře,  bylo  více 
než zřejmé. V programu ne-
chyběla  adorace  s  kytarou 
a  spontánní modlitbou  dětí, 
mše  svatá,  dovádění  v  sále, 
a  také  promítání  ze  života 
Dominika  Savia,  které  děti 
korunovaly  krátkými,  ale 
trefnými scénkami. 
PS: Než se na  jaře znovu 

sejdeme  na  téma  svátosti 
smíření, budou děti znát de-
satero jistě i o půlnoci a tře-
ba i pozpátku…

z webu školských sester

Itálií za svatým Františkem a otcem Piem
V  říjnu 2019  roku  se  několik  našich  farníků 

zúčastnilo  s  farností  Bučovice  kouzelné  pouti 
děkanství s CK paní Hladké, která svým milým 
stylem průvodce dodala této pouti jedinečnosti.
Mnoho z nás netušilo, že  i  sv. František měl 

stigmata,  i  když  samozřejmě  o  několik  století 
dříve než otec Pio. Půvabně na nás  zapůsobilo 
již první místo naší pouti, klášter La Verna, kde 
sv. František stigmata obdržel. Stáli jsme na prv-
ním místě  působení  františkánů  a  dalších mís-
tech hodných našeho obdivu.
V blízkosti Assisi v chrámu Santa Maria deg-

li Angeli se nachází původní kaple, místo úmrtí 
sv. Františka, a jeho socha, na které sedí živí bílí 
holoubci. Ve starodávném městečku Assisi jsme 
obdivovali basiliku sv. Františka a horní a dol-
ní  kostel  nad  jeho  rodným  domem. V Grecciu 
– v místě prvního živého betlému na světě, po-
řádaném sv. Františkem, až oči přechází z nád-
herné výstavy betlémů. V San Giovanni Roton-
du, městem sv. otce Pia z Peitrelciny, žasneme 
nad  původním  kostelem,  klášterem,  museem 
a novou moderní basilikou s mozaikami, kde je 
uloženo tělo otce Pia. Navštěvujeme nemocnici, 
kterou otec založil, byla otevřená v r. 1958.
Naše  další  putování  vedlo  do  starobylého 

města Monte San Angelo. V poutním komplexu 
z gotické doby se nalézá obrovská jeskynní bazi-

lika sv. Michaela Archanděla, kde se třikrát zje-
vil malému pasáčkovi archanděl. Ve městě Lan-
cianu  je  místo  eucharistického  zázraku,  došlo 
proměnění hostie v tělo a vína v krev. Posledním 
místem  bylo  Loreto,  bazilika  s  domkem  svaté 
Rodiny  z Nazareta. Tři  stěny domku  sem byly 
„přeneseny“ z Nazareta a zde obloženy mramo-
rem s krásnými výjevy z života svaté rodiny.
Při  nočním přejezdu Rakouskem domů  jsme 

přemýšleli  o  našich  zážitcích  z  překrásné  pou-
ti. Všem se  toto putování  líbilo,  a  ještě dlouho 
budeme Pánu Bohu děkovat, že jsme se jí mohli 
zúčastnit.

Marie Šujanová
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Duchovní obnova pro muže
V sobotu 30. listopadu 2019 se sešlo na še-

desát  mužů  na  duchovní  obnově  s  názvem 
„Potřebuji Otce?“. Vedl  o.  Petr Beneš,  farář 

z Brna-Židenic. Nejen, že se rozjímalo, mod-
lilo  a  zpovídalo,  muži  si  mezi  sebou mohli 
popovídat.

Duchovní obnova pro ženy
V  sobotu  19.  října  2019  proběhla  obno-

va pro ženy „Ježíši, důvěřuji Ti“  s o. Petrem 
Václavkem.  Přednášky  s  až  neuvěřitelnými 
příklady důvěryplného  jednání ze života sva-
tých i obyčejných lidí, adoraci, zvláštní mateř-

ské  požehnání,  svátost  smíření  i  vyvrcholení 
setkání  při  mši  svaté  prožilo  téměř  130  žen 
z  blízkého  okolí,  ale  i  ze  vzdálenějších míst 
Čech i Moravy.

z webu školských sester

Ministrantská olympiáda 2019
V sobotu 9. listopadu 2019 se Telnice promě-

nila v olympijskou vesnici. To, když se sem sjelo 
více než dvě stě ministrantů z různě vzdálených 
míst  modřického  děkanátu,  případně  i  z  větší 
dálky. Tradičně vše vypuklo v kostele  sv.  Jana 
Křtitele,  kde  byli  všichni  účastníci  „Podzimní 

olympiády“  (jak  ji  odborně  nazval  místní  pan 
farář Oldřich Chocholáč – sám kaplan Českého 
olympijského  týmu)  přivítáni  panem  děkanem 
Janem Nekudou. V  sále  sokolovny a  sportovní 
hale probíhaly všechny  tradiční disciplíny:  fot-
bal,  florbal,  stolní  tenis  a  testování ministrant-

ských  znalostí. V  poledne  se  všichni 
potkali u velkého jídelního stolu v sále 
sokolovny,  aby  společně  poobědvali 
z nabídky, kterou jim uvařily, upekly, 
usmažily  či  namazaly  (nejen  jejich) 
maminky a babičky. 
Velkou radost nám udělal otec bis-

kup Vojtěch Cikrle, který  se za námi 
zastavil  při  své  cestě  z  biřmování 
v  Čejkovicích.  Povzbudil  všechny 
sportovce a pozdravil je. To už se ale 
blížilo  večerní  vyvrcholení  progra-
mu  posledními  finálovými  zápasy. 
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Po nich se představila ve dvou tanečních vystou-
peních telnická děvčata. V následném vyhlášení 
výsledků se pak potvrdila stará pravda, že přece 
jenom  spolu  soutěží ministranti,  a  tak  největší 
váhu ve výsledcích mají právě body za znalosti 
z  našeho  oboru. Mezi ministranty,  kteří  nemě-
li  ve  znalostních  testech  jedinou  chybu,  patřil 
Jakub Janek ze Slavkova u Brna. Konečné vý-
sledky ministrantů ze Slavkova: první stupeň ZŠ 

na 5. místě, druhý stupeň ZŠ na 7. místě a staří 
pardálové na 1. místě!
Krásný  den  v  přátelské  atmosféře  uzavřela 

společná  fotografie  a  kamarádské  rozloučení 
s  27  zúčastněnými  týmy. Díky  Bohu  za  jeho 
ochranu,  za  to,  že  se  až  na  pár  drobnějších 
šrámů nikomu nic nestalo. Tak co, kluci, zase 
příští rok?

František Kroutil, jménem organizátorů

Soutěž Bible a my
Také  letos  se  žáci  v  náboženství  účastnili 

soutěže Bible  a my. Cílem  soutěže  je umožnit 
všem žákům na základních a  studentům střed-
ních školách v naší zemi setkat se touto formou 
s Biblí. 

V jednotlivých třídách se umístili: 
4. třída: Vojtěch Kočica, Štěpán Kudla, Kris-

týna Marková,

5.  třída: Kateřina Dostálová, Zuzana Svobo-
dová, Barbora Blažková,
7. třída: Terezka Schwecová, Vít Kudla, Patrik 

Šaněk, 
8. + 9. třída: Alžběta Šujanová, Daniela Dvo-

řáková, Anna Lysáčková, Jakub Janek.
Z  okresního  kola  postoupili  do  celostátního 

kola v Olomouci 3 žáci: Zuzana Svobodová, Vít 
Kudla a Alžběta Šujanová.

Vzácná perla – pro dívky
Setkání děvčat ze 4.–6. tříd s názvem „Vzác-

ná perla“ se konalo v čase, kdy se mnozí z naší 
země  vydávali  na  cestu  do  Prahy,  aby  oslavili 
kulaté výročí naší svobodné země a svatořečení 
Anežky Přemyslovny. My jsme se ve Slavkově 

zabývaly uchvacujícím životním příběhem čes-
ké  princezny Anežky. Všechny mladé  dámy  si 
nezapomněly  vzít  slavnostní  šaty,  a  tak mohlo 
dojít i na polonézu a tanec. 

z webu školských sester

Výročí 17. listopadu
Sametová revoluce – dny, kdy měla začít ví-

tězit láska nad nenávistí a pravda nad lží. Same-
tová revoluce je pro členy Československé stra-
ny  lidové  (ČSL)  úzce  spojena  se  vzpomínkou 
na  některé  události,  které  ji  předcházely  a  do-
provázely. Je nadějí, že k hrůzným věcem, které 
se staly v minulosti, už nikdy nedojde.
Vzpomínáme  na  rok  1948.  Okresní  výbor 

ČSL  ve Vyškově  byl  rozpuštěn  a  jeho  členové 
uvězněni.  To  se  týkalo  i  slavkovského  občana 
JUDr. Josefa Kozlíčka, který si z tohoto důvodu 
pobyl ve vězení od 15. 2. 1949 do 15. 8. 1952. 
Z rozsudku doslovně uvádím:

Obžalovaní Alois Šimáček, Dr Josef Kozlíček, 
Dr Stanislav Ředina, Pavel Kadlec, František 
Hlaváč, Antonín Blahák a Antonín Homola za-
ložili organisaci a konali protistátní schůzku, 

na níž byl čten a rozebírán dopis dr Chudoby 
a návrh na program nové Lidové strany vytvo-
řený v zahraničí, rozdělili si vyškovský okres 
na úseky podle důvěrníků, kteří měli vyhledat 
další spolehlivé osoby v obci a býti připraveni 
obsaditi veř. úřady apod. v době, kdy ČSR bude 
napadena a obsazena nepřátelskými silami, tedy 
spolčili se tak navzájem a s Bedřichem Kostel-
kou k úkladům o republiku.
V roce 1968, kdy se uvolnil režim, činnost Li-

dové  strany u  nás  ve Slavkově ožila,  zvýšil  se 
počet  členů.  Postupem  času  jim  byla  režimem 
dovolena  jen  „neškodná  činnost“. Mnozí  z  nás 
si pamatují na pověstné „lidové plesy“ s nezbyt-
ným předtančením. Mezi hlavní aktéry tehdy pa-
třili – pan Šujan, paní Hrbková, pan Tesák, pan 
Seifert, pan Janoušek. Podstatné je, že se v této 
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době  scházela  po  slavkovských  domácnostech 
utajená  společenství.  Jejich  účastníky  dodnes 
pojí pevná přátelství, a mnozí z nich se po roce 
1989 stali členy dnešní KDU-ČSL.
„Národní pouť na Velehradě v roce 1985 byla 

jednou  z  největších  československých  poutí 
a protikomunistických demonstrací během trvá-
ní komunistického režimu. Oslavy 1100. výročí 
úmrtí  sv.  Metoděje  a  udělení  Zlaté  růže  vele-
hradské bazilice proběhly v tradičním termínu 5. 
července  za  účasti  100–250  tisíc  lidí,  kteří  vy-
hnali skandováním a pískotem z řečnické tribu-
ny ministra kultury a hlasitě vyjádřili požadavek 
na  náboženskou  svobodu  a  povolení  návštěvy 
papeže  Jana  Pavla  II.“  Někteří  lidé  považují 
pouť na Velehradě  roku 1985 za zlomový oka-
mžik, v němž se režim začal hroutit (Wikipedie)
Závěr roku 1989 věštil, že přijdou nové lepší 

časy. Tuto naději nám dávalo i blížící se svato-
řečení sv. Anežky České. Zdejší režim se obával 
návštěvy  papeže  natolik,  že  raději  pustil  tisíce 
poutníků  do  Říma.  Desítky  dobrovolníků  pro-

měnily arcibiskupský palác v cestovní kancelář, 
která pomáhala věřícím zajistit  přepravu, valu-
ty a další v té době nezbytné formality. A tak se 
vydalo na deset tisíc poutníků z Československa 
do Říma na svatořečení sv. Anežky České, pře-
myslovské princezny a řeholnice. (12. 11. 1989)
I do Prahy jsme jeli na památnou mši u příle-

žitosti svatořečení Anežky České, kterou celeb-
roval Kardinál Tomášek (25. 11. 1989) „To byla 
euforická  záležitost,  katedrála  byla  naprosto 
plná a atmosféra byla jedinečná,“ tak vzpomína-
jí ti, co tam byli, či sledovali přenos v televizi.
Mezitím přišel 17. listopad – začala „sameto-

vá revoluce“. V ten večer jsme byli my na Mo-
ravě přilepení ke zpravodajství TV Vídeň, o pár 
dní později  jsme se scházeli  s ostatními na ná-
městích a ulicích. Dobře si pamatuji na kordony 
policistů  pochodujících  Brnem  směrem  k  Ná-
městí Svobody… To vše a také jak to bylo dál, 
bude vzpomenuto zcela jistě mnohokrát.

Marie Jedličková, 
předsedkyně místní organizace KDU-ČSL 

Vytrvali jsme v běhu… společně
Do  naší  adventní  sbírky  určené  na  pomoc 

postiženým dětem z Dětského domova Lila jste 
přispěli krásných 38.900 Kč!
Přesně měsíc  po  ukončení  adventní  běžecké 

výzvy jsme byly v Lile. Uzavřít sbírku, poděko-
vat paní ředitelce. A ty necelé dvě hodiny, které 
jsme  spolu  s  paní  ředitelkou  strávily,  byly  tak 
silné, že přebily všechno ostatní. Ostatní vjemy 

ze všedního dne zůstaly v šumu všednodennosti.
Bylo to silné a dlouho to doznívalo. Naplnilo 

nás to vyšší energií, o které nevíme, kde se bere, 
ale cítíme, že je to právě ona, co vším hýbe.
Děkujeme Vám,  paní  ředitelko.  Jste  úžasná! 

36  let  na  stejném  místě,  s  postiženými  dětmi. 
Odloženými. Odňatými. I Bohem přivátá pomoc 
rodinám,  které  své  dítě  nadevše  zbožňují,  ale 
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potřebují  dýchat  a mít  sílu milovat  i  sebe,  aby 
mohli stejnou míru lásky vracet.
Děláte  to  skvěle.  S  absolutním  nasazením. 

Tryská z Vás pramen energie, snad Duch svatý. 
Naplňujete své poslání.
A nejen Vy. Potkaly jsme dnes plno dalších lidí. 

Paní  uklízečky,  kuchařky,  sestry,  ošetřovatelky, 
fyzioterapeutky,  pana  psychologa,  canisterape-
uta… Všichni  jste úžasní  a patří Vám obrovský 
dík! Vytváříte svět a láskyplný život VAŠIM dě-
tem.  Dáváte  jim  obrovský  kus  lásky,  kus  sebe. 
Z nějakého důvodu věříme a cítíme, že za  svou 
těžkou  práci  dostáváte  několikanásobně  nazpět. 
Že jinak už to neumíte. Že se od Vás musíme učit.
My  jsme  se  za  tu  chvíli  u Vás naučily moc. 

Díky Ti, Bože. Cítily jsme Tě. Mezi dětmi a vším 

tím klidem, pohodou a bezpečím, co Lilou vlád-
ne. Díky za všechny ty úsměvy. Za nutkání hla-
dit a dotýkat se dětí. Objímat je. Všechny. Pro-
tože  jakýkoli  dotek,  jakékoli  objetí,  pohlazení, 
vlídné slovo, co vychází z nitra, to je ten benzín, 
co tankujeme na své cestě životem. Tak jsme si 
v Lile na chvíli zakotvily ve své benzince.
Bylo nám velkou ctí, Liláčci!
Snad Vám náš skromný počin pomůže.
Tímto velmi děkujeme všem dárcům a účast-

níkům běžecké výzvy!
Speciální dík patří panu faráři Milanu Vavro-

vi,  panu  kaplanovi  Stanislavu  Pacnerovi,  panu 
účetnímu Zdeňku Mlčochovi a paní knihovnici 
Janě Lstibůrkové.

Michaela Filipová a Blanka Palečková

Tříkrálová sbírka 2020
4. a 11. ledna 2020 proběhla v naší 

farnosti  Tříkrálová  sbírka.  Velké 
poděkování  koledníkům  tříkrálové 
sbírky  –  dětem,  mládeži,  dospělým 
i dárcům. 

Ve Slavkově byla sbírka 188.043 Kč 
(loni  163.249 Kč).  Účastnilo  se  127 
koledníků  –  89  dětí  a  38  dospělých 
ve  33  skupinkách.  Děkujeme  těm, 
kteří vytvořili zázemí – přípravu sbír-
ky  ve  Farní  charitě,  pečení  buchet, 
na faře se staraly o občerstvení 4 ma-
minky. 
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V Hodějicích byla sbírka 32.989 Kč, účastnilo se 6 dospělých a 19 dětských koledníků v 6 skupin-
kách. V jedné skupince byl zpěv koledníků doprovázen i hrou na klarinet.

V Heršpicích byla sbírka Kč 23.280 Kč, koledovalo 6 dospělých a 17 dětí v 5 skupinkách.

V Němčanech byla sbírka 30.639 Kč, (o 3.000 víc, než loni) koledovalo 6 dospělých a 17 dětí v 5 skupinkách.
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Hudba Corelliho a Haydna rozezněla slavkovský chrám 
při Tříkrálovém koncertu
V neděli  5.  ledna 2020  se  již druhým  rokem 

konal  v  chrámu  Vzkříšení  Páně  ve  Slavkově 
u Brna Tříkrálový koncert. Zážitek byl umocněn 
výkonem  sboru  Ars  Brunensis  Brno,  hrou  or-
chestru Collegium magistrorum Mikulov, pěvec-
kými  výkony  Pavly  Radostové,  Ivy  Kružíkové 
Pavla Valenty a Jiřího Miroslava Procházky, hrou 
na varhany Kateřiny Málkové, to vše pod vede-
ním švýcarského dirigenta Sébastiena Bagnouda.
Na koncertu zazněla dvě nádherná díla. Kon-

cert byl zahájen Vánočním concertem italského 

hudebního skladatele a houslisty Arcangela Co-
relliho  (1653–1713).  Poté  zazněla Haydnova  – 
Missa in Angustiis „Nelsonmesse“. 
Co  napsat  na  závěr  –  některé  zážitky  se  ne-

dají slovy popsat, jsou nepřenositelné. Ve chví-
lích, kdy sbor zpíval naplno, naskakovala „husí 
kůže“. Na závěr koncertu se jeho aktéři dočkali 
dlouhého potlesku ve stoje. Snad zbývá vyslovit 
přání, abychom se i příští rok mohli  těšit z po-
dobného ukončení vánoční doby.

Marie Jedličková

Ohlédnutí za 6. večerem Alfy 2020 ve Slavkově
Nejen pro nás pro všech-

ny, kteří se snažíme žít víru 
denně  v  rodině,  v  práci, 
s  blízkými,  jsou  připrave-
ny  čtvrteční  večery  pod 
názvem  Kurz  Alfa.  Pod 
zvláštním názvem  se  skrý-
vá  příjemný  večer  vždy 
začínající společnou večeří, 
na kterou naváže přednáška 
o otázkách, jež si asi každý 
z  nás  někdy  položil  nebo 
pokládá:  Existuje  Bůh? 
Jaký  je  smysl života? Proč 
tu jsem? Kdo to je Ježíš a jak si představit Ducha 
Svatého? K čemu mi je Bible? A k čemu je insti-
tuce zvaná církev?
Na  tyto  a  jiné  otázky  je  pak možné  navázat 

debatou v malých skupinkách, kde je možnost se 
zapojit nebo jen poslouchat, aniž by vás někdo 
nutil k odpovědi.
Kurz  Alfa  probíhá  ve  Slavkově  již  potřetí 

a přinášíme malé ohlédnutí za jedním z večerů.
Už delší dobu se mnozí z nás  těšili na dneš-

ní přednášející, Janu a Mirka Lstibůrkovy, kteří 
se nám v minulém roce velmi líbili. Promluvili 
k nám opět na téma „Jak nás Bůh vede“. Promlu-
vila nejprve Jana a s milou a citlivou výmluvnos-
tí jí vlastní nás již od počátku nesmírně zaujala. 
„Ke  správnému  rozhodnutí  potřebujeme  Boží 
pomoc. Bůh nás vede ve chvíli, kdy jsme ochotni 
přijmout jeho vůli.“
Způsoby vedení jsou různé:

1.  skrze  Písmo  –  z  Božího 
slova

2. skrze Ducha svatého
3. skrze modlitbu
4. skrze zdravý rozum
5. skrze radu moudrých
6.  skrze okolnosti, dle Boží 
vůle
Své  vystoupení  Jana 

doplnila  mnoha  příklady 
a  svědectvími  z  vlastního 
života, nad kterými se nám 
mnohdy  tajil  dech. Díky  jí 
za to.

Následně  promluvil  její manžel Mirek.  Jeho 
pokorné vystoupení bylo naplněné vzpomínka-
mi  od  dětství  až  ke  vzájemnému  poznání  své 
partnerky.  Citace  ze  svého  deníku,  kdy  Janu 
poznal a s ní se sbližoval, byla vyznáním toho, 
jak ho Bůh vedl tou správnou cestou. Na závěr 
cituji:  „Víra  se  nedá nalít  do hlavy,  ta  se musí 
vyprosit!“
Velkým  potleskem  jsme  děkovali manželům 

Lstibůrkovým  za  jejich  hodnotné  vystoupení. 
Také proto jsme nehleděli na hodinky a značně 
jsme přetáhli. Rychle jsme ještě ochutnali lákavé 
zákusky a hurá do skupinek. Zde ve zkráceném 
čase  jsme  ohodnotili  přednášku  velmi  kladně, 
nad vedením Božím jsme se zamýšleli a nechy-
běla ani svědectví o tomto vedení. S týmem jsme 
pak  vyzdvihli  toto  setkání  jako  velmi  zdařilé 
a obohacující.

Marie Šujanová
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Pirátský karneval
V neděli 9. února odpoledne se v sále Domu sva-

té Rodiny se rozezněla hudba na tradičním farním 
karnevale pro děti. Děti zde kromě tance a tombo-
ly, plnily také úkoly, po jejichž splnění získaly klíč, 
k otevření truhlice s pirátským pokladem. 
Za skvělou organizaci a přípravu celého kar-

nevalu děkujeme mladým pirátům z 8 třídy ná-
boženství. Měli moc hezky připravený karneval, 
moc se mi líbil nápad – piráti, klíč, poklad i sou-

těže  byly  prima. Moderátorka,  scénka,  nasaze-
ní  všech,  dobroty,  tombola  a  hodnocení masek 
(moc se mi líbilo, že vyhodnotili domácí výrobu 
– takové milé masky). Vše mělo spád a nebylo 
to vůbec divoké, uřvané, takové správné karne-
valové. Je vidět, že děti jsou dobrá parta a umí 
tahat  za  jeden  provaz. Moc  jim  přeji,  aby  toto 
společenství vydrželo spoustu let. 

Monika Kudlová

Farní kronika 2019
V  loňském  roce  jsme  si  připomenuli  230.  vý-

ročí postavení kostela. O slavnosti Vzkříšení Páně 
sloužil  mši  sv.  pomocný  biskup  Pavel  Konzbul, 
následovalo společné foto rodin s dětmi před kos-
telem,  a  poté  odjel  na mši  do  Heršpic,  kde  pře-
kvapil  místní  farníky.  Výročí  připomenula  také 
Noc  kostelů  24.  5.  programem  o  našem  kostele: 
průvodce  kostelem  „Ježíšův  příběh  dnes“,  hrané 
scénické obrazy „Kníže Kounic staví kostel“ a ná-
sledná jedinečná prohlídka kostela „Reliéfy v záři 
reflektorů“.  Následoval  malý  varhanní  koncert, 
prohlídky zázemí kostela a promítání filmu o opra-
vách kostela. Na Dny Slavkova 1. 6. byl celý den 
otevřený kostel s výstavou o Janu Pavlovi II.
Evangelizační kurz Alfa k seznámení s křes-

ťanstvím, doprovázený modlitbou farnosti, pro-
běhl podruhé v Domě svaté Rodiny za účasti 31 
přihlášených a 15 farníků v pořadatelském týmu.
Mnoho programů jsme pořádali pro děti, mlá-

dež a rodiny. Světových dnů mládeže s papežem 

Františkem se v Panamě v lednu účastnila Kris-
týna Paterová z Němčan. Již 14. ples děkanství 
se konal v Dražovicích, hrála moderní  skupina 
Blackhats. Mládež připravila opět karneval pro 
děti.  Potřetí  se  mládež  a  ministranti  zapojili 
do jarního úklidu Slavkova. Poprvé na sv. Valen-
týna 14. 2. byla mše sv. pro zamilované. Kromě 
vyučování  náboženství  provázelo  děti  při  úter-
ní dětské mši  téma zvířátek  z Noemovy archy. 
V soutěži získávaly dřívka, z kterých postavily 
na závěr školního roku modely archy. Na výlet 
dětí z náboženství jsme vyjeli k sv. Antonínkovi 
u Blatnice a do Kyjova. 
Mezi nové aktivity patřily katecheze Dobrého 

pastýře pro děti 3–6 let a středeční setkávání ma-
minek nejmenších dětí k povídání, hře a modlit-
bě. Každý pátek probíhaly na faře schůzky dětí – 
děvčata ve scholičce a kluci na ministrantských 
schůzkách. Na ministrantské olympiádě v Telni-
ci se naši kluci dobře umístili. 

Společné foto rodin s biskupem Pavlem, 21. dubna 2019
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Farní tábor v Rakoveckém údolí na téma z pra-
věku „Údolí mamutů“ vedl Tomáš Fries, účastni-
lo se 77 dětí a 25 dospělých – vedoucí a asistenti, 
kuchařky,  zdravotník  a  péče  o  zázemí.  Během 
prázdnin  se  uskutečnily  výlety  a  dovolené  ro-
din, pobyt mládeže v tyrolských Alpách, týdenní 
Akce T pro mládež, na svůj tábor v srpnu vyjeli 
také ministranti. V září se konal děkanátní zájezd 
pro mládež 6.–9. třídy „Za sv. Klementem Maria 
Hofbauerem“ do Znojma a Vídně.

Během  roku 
proběhly také bo-
hoslužby a poutě 
spojené  s  cír-
kevními  svátky. 
V  postní  době 
jsme využili akti-
vitu „Vy jste moji 
přátelé“  a  v  ad-
ventu  „Choďme 
po jeho cestách“. 
Po  mši  si  každý 
vzal  lístek  s mo-

tivací k nějakému skutku na týden. V neděli 28. 
4. po žehnání dopravních prostředků jsme odpo-
ledne vyšli v počtu 5 řeholních sester, 9 farníků 
a faráře k modlitbě za déšť s žehnáním zahrad, 
luk  a  polí. Všimli  jsme  si,  že  od  následujícího 
týdne začalo být přes léto více deštivo. Na pěší 
farní pouť 8. 5. do Žarošic vyšlo procesí v počtu 
41 poutníků. Svatourbanská pouť 26. 5. na Ur-
bánek začala průvodem cesty světla po křížové 
cestě.  Následovala  mše  svatá  v  11.00  hodin, 
navštívená hlavně rodinami s dětmi, a společný 

táborák. Každodenní modlitba svatodušní nové-
ny vrcholila večerní svatodušní vigilií v kostele 
na Špitálce. Slavnost Božího Těla 23. 6. začala 
mší sv. v kostele a pokračovala průvodem k oltá-
řům u Domu svaté Rodiny a na náměstí. 
Celá farnost se sešla 21. 7. na Farním dni, při 

kterém  oslavil  o.  Stanislav  Pacner  své  50.  na-
rozeniny.  Setkání  v  zahradě KMŠ doprovázely 
soutěže,  hry  pro  děti,  vystoupení  scholy  a  po-
hádka dramatického kroužku. Duchovní obnova 
farnosti Dny víry v září se konala k 10. výročí 
Lidových misií.  Jednotlivé  dny  byly  tematicky 
zaměřené:  pro  děti  a  rodiče  mše  s  P.  Kafkou, 
večer pro modlitební  společenství  s komunitou 
Blahoslavenství,  promluva  pro  mládež  Mons. 
Carmela Pellegrina z  Itálie a následná duchov-
ní  obnova  s  P.  Benešem.  V  sobotu  probíhaly 
před  kostelem pro manžele  a  rodiny  celodenní 
aktivity a wokshopy Centra pro rodinu Ostrava, 
zakončené  večerem  pro  manžele  a  snoubence 
s  manžely  Makyčovými.  Zakončení  v  neděli 
22. 9. modlitbou u misijního kříže a mší svatou 
s promluvou jáhna Radka Mezuláníka.

Farní tábor, Rakovecké údolí

Narozeniny o. Stanislava

Farní den
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Duchovní obnovy v Domě svaté Rodiny pořá-
dané školskými sestrami vedli: pro dívky P. Ka-
rel Matlok, pro ženy P. Petr Beneš, pro holky 4-6 
tř. P. Petr Soukal, pro ženy P. Petr Václavek, pro 
muže P. Petr Beneš. 
Na Lutrštéku se konala v únoru Lurdská pouť, 

nedělní mše v květnu a září každou neděli, mezi 
tím o první neděli, pouť na Lutrštéku 15. 9. vedl 
bývalý  slavkovský  farář P. Petr Vrbacký. Slav-
kovské hody, pořádané k výročí posvěcení oltá-
ře, vyvrcholily v neděli 13. 10. mší sv. s krojova-
ným průvodem od radnice. Letos byla na podzim 
poprvé  Svatohubertská  mše,  doprovázená  zpě-
vem sboru CMB a troubením na trubky. Adorač-
ní den farnosti s modlitbou farnosti za kněžský 
seminář  v  neděli  10.  11.  byl  odpoledne  velmi 
málo navštívený. Děkanství pořádalo ve dnech 
5.–12. 10. pouť do Itálie po stopách sv. Františka 
a  sv.  otce Pia  spojenou  s poutními místy Assi-
si,  La Verna,  San Giovanni Rotondo  a  Loreto. 
Vzpomínka na věrné zemřelé a mše sv. ve všed-
ní dny v dušičkovém týdnu byly na Špitálce.
K výročí bitvy u Slavkova byly slouženy mše 

sv. za padlé ve čtvrtek 28. 11. večer a v sobotu 
30.  11.  odpoledne,  kdy  byl  celý  den  otevřený 
kostel.
K  30.  výročí  svatořečení  sv.  Anežky  Čes-

ké  byla  uspořádána  11.–13.  11.  Národní  pouť 
do Říma. Listopadové události roku 1989 a 30. 
výročí  pádu  komunistického  režimu,  totality, 
která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi, 

jsme si připomenuli v neděli 17. 11. bohosluž-
bami za národ a svobodu v zemi. V 17:11 hodin 
se  rozezněly  zvony  (čas  17:11  připomenul  17. 
listopad) a večer se sešli občané ke vzpomínce 
u památníku padlým ve světových válkách.
Do  adventní  běžecké  výzvy  slavkovské  far-

nosti  „Vytrvejme  v  běhu“  se  zapojili  sportovci 
sbírkou dětskému domovu Lila v Otnicích.
Do  duchovní  služby  patřily  pravidelně  ve-

čery  svátosti  smíření,  společné  udělení  sv.  ne-
mocných o Velikonocích, návštěvy nemocných 
doma a v psychiatrické léčebně, mše sv. v pen-
zionu a v B-Braun Domov s úsměvem, nedělní 
eucharistické adorace a křížové cesty v kostele 
a na Urbánek.
Pořádaly  se  také  přednášky: Dr. Rája  „Slav-

kov v období vzniku Československa“ a „Strmý 
vzestup  korsického  rodáka“,  P.  Vavro  „Kněz 
v  pohraničí“,  L.  Nosková  „Josef  Flavius  a  ži-
dovská válka“, Pavel a Daniela Šaňkovi „Iráčtí 
křesťané z Ninivské pláně“.
Koncerty  byly  tři:  Koncert  duchovní  hudby 

„Laudate Dominum“ Collegia musicale bonum 
v rámci Noci kostelů, Tříkrálový koncert Česká 
mše vánoční J. J. Ryby a KPS Danielis, a několik 
cestopisů s promítáním: Britské ostrovy, Cyrilo-
metodějský odkaz Balkánu, Krásy jižní Francie, 
Konstantinopol  a  současný  Istanbul.  Přes  rok 
byly po ranní mši farní kavárny a odpoledne di-
vadelní kavárny s dramatickým kroužkem dětí.
Na pastorační praxi přijížděl přes rok do far-

Dny víry, mše sv. pro děti s o. Pavlem Kafkou
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nosti  bohoslovec Milan Werl,  který  se  účastnil 
veškerého dění ve farnosti a služby faráře. Uspo-
řádali jsme také sbírku proviantu pro olomoucký 
seminář.
Během května a června se konaly po 7 letech 

volby  do  farních  rad  –  první  nominační  kolo 
bylo  s  výběrem  kandidátů,  druhé  kolo  vlastní 
volby z navržených kandidátů do farní rady pas-

torační a ekonomické, a do rad obcí. Nominová-
no  bylo  celkem 214  farníků  se  ziskem  celkem 
1377 hlasů, v druhém kole voleno 27 kandidátů. 
Na  závěr  chci  poděkovat  velkému množství 

dobrovolníků  v  naší  farnosti,  kteří  připravují 
uvedené aktivity farnosti a zajišťují průběh bo-
hoslužeb s údržbou a úklidem objektů. 

Uspořádal o. Milan Vavro

Statistika farnosti za rok 2019
Křty 42 (loni 26) z toho Sl 20, Ně 2, Ho 4, He 

4, z jiné farnosti 12, z toho 37 dětí do 1 roku, 4 
do 7 let, 1 do 14 let. Katechumené 3. 
Sňatky 13 (loni 18). Sňatků mezi katolíky 8, 

s nepokřtěným 5. Svatby podle původu snouben-
ců: ze Sl 5, Ně 1, Ho 0, He 0, jiných farností 7. 
První  sv.  přijímání  1 dospělý  a  18 dětí  (loni 

21), z toho Sl 12, Ně 0, Ho 2, He 1, 
z jiných farností 3. 
Svátost  nemocných  30  jednot-

livě. 
Pohřby  37  (loni  41),  z  toho 

Sl  18,  Ně  8,  Ho  7,  He  4,  z  toho 
na hřbitov 22  (loni 22)  a kremací 
15. Zaopatřeno před smrtí svátostí 
nemocných bylo 20 ze 37. 
Vyučování  náboženství  122 

žáků  (loni  108):  ze  Slavkova  72, 
z Němčan 10, z Hodějic 8, z Her-
špic  11,  z  Nížkovic  2,  z  jiných 

obcí 19. Učí  se 10 hodin  týdně, vyučují:  farář, 
2 řeholní sestry a 3 katechetky, na faře 74, v ZŠ 
Slavkov 28, škola Ně 4, Ho 9, Ní 7. 
Společenství  –  10  skupin  modlitebních  (95 

osob), 3 mládeže, liturgických 5, katechumenát-
ní 1, senioři 1. Duchovní ve farnosti – kněží 2, 
řeholnic v klášteře 7.

Výčet z hospodaření farnosti a opravy kostelů 2019
V roce 2019 činily ve farnosti Slavkov u Brna 

příjmy  2.060.421  Kč  (dotace  438.000,  nájmy 
a pachty 170.100) a výdaje celkem 1.595.588 Kč. 

Slavkov: Příjmy 1.381.712 Kč: Sbírky neděl-
ní 785.002, dary 59.000, účelové sbírky 149.710, 
dotace MK 204.000, dotace JMK 100.000, dota-
ce Město Slavkov 42.000 Kč, příspěvky kněží na 
bydlení 42.000. Výdaje 1.228.927 Kč: Elektři-
na 41.500, plyn 24.522, vodné a srážkové stočné 
19.641,  odvedené  účelové  sbírky  149.710  Kč, 
souhrn oprav 747.890, mikrofony a stojany pro 
scholu 26.900, bohoslužebné – 3 kněžské alby, 
6 ornátů, kadidelnice, desky evangeliáře 28.000, 
lavičky ministrantů 14.800, ostatní výdaje režij-
ní (zvony, zámky, ladění varhan, revize, režijní) 
33.800, společné farní výdaje 142.164 Kč.

Němčany: Příjmy 315.767 Kč: Sbírky neděl-
ní 210.255, dary 19.300, účelové sbírky 26.212, 
dotace obce 60.000. Výdaje 197.240 Kč: Elek-
třina 5.780, plyn 21.750, katecheze 2.000, ode-
slané účelové sbírky 26.212, oprava kotle 3.100, 
servis zvonů 2.560, lavičky ministrantů 14.800, 
květiny 11.000, ostatní režie 3.200 Kč. Lutršték 
–  opravy  oken,  podlahy  věže  a  ostění  vstupu 
63.000,  projekční  práce  oltáře  9.200,  kněžské 
alby 2.900 a režijní při pouti 5.800 Kč, společné 
farní výdaje 25.938 Kč.

Hodějice: Příjmy 130.838 Kč:  Sbírky 
87.340, dotace obce 22.000, dary 6.440, účelo-
vé sbírky 15.058. Výdaje 93.488 Kč: Elektřina 
topení 21.925, odvedené účelové sbírky 15.060, 
plošina k věži 4.975, nový koberec 10.000, or-

Pouť na Lutrštéku



26 URBÁNEK 1/2020

nát, zvonek sakristie a kněžská alba 9.000, vý-
zdoba 2.440, ostatní výdaje 9.100 Kč, společné 
farní výdaje 20.988 Kč.

Heršpice: Příjmy 97.704 Kč: Sbírky a dary 
75.864,  dotace  obce  10.000,  účelové  sbírky 
11.840.  Výdaje 75.933 Kč:  Elektřina  4.634, 
plyn  22.033,  vodné  522,  nový  zvonek  sakris-
tie,  kněžská  alba  a  svíce  8.990,  odvedené úče-
lové  sbírky 11.840 Kč,  oprava  zvonové  stolice 
16.305, ostatní režie a výzdoba 2.700, společné 
farní výdaje 8.909 Kč.

Společná pokladna:  Jde  o  příjmy  a  výdaje, 
které  jsou  společné  pro  celou  farnost  (rozdíl 

197.987 Kč je uhrazen ze sbírek v jednotlivých 
kostelích poměrně podle počtu věřících při sčí-
tání). Příjmy:  nájmy a pachty 170.100. Výda-
je: 368.087 Kč:  Doplatek  příspěvku  na  kněze 
a  pastoraci  PULS  73.905,  svíce,  hostie  a  víno 
15.561,  pojištění,  telefon,  doména  internetu, 
údržba  a  drobné  opravy  28.600,  katechetické 
výdaje  19.276,  evangelizační  projekty  29.200, 
daně 15.655, skříňky kuchyňky ve věži a kance-
lář 8.600, odeslané misijní dary 22.800, podíl na 
energie  fary 64.630,  podíl  na opravách  společ-
ných prostor fary 89.860 Kč.

Zpracoval o. Milan Vavro

Účelové sbírky ve farnosti 2019
Na různé účely činily sbírky ve farnosti (mimo 

Tříkrálovou,  ta  je Charity)  celkem 581.119 Kč. 
Tato částka obsahuje tyto položky:

1. Farní sbírky odeslané celkem 170.547 Kč. 
Haléř sv. Petra 28.762 Kč, na charitu 20.119 Kč, 
na  bohoslovce  23.206 Kč,  na  pomoc  křesťa-
nům na Blízkém Východě 31.493 Kč, na misie 
44.308 Kč, církevní školství 22.659 Kč.

2. Příspěvek diecézi na mzdy kněží a pas-
toraci PULS  celkem  176.815 Kč  (sbírka 
32.310 Kč,  dary  donátorů  70.603 Kč,  doplatek 
z nedělních sbírek 106.212 Kč).

3. Ženy v projektu „Koruna denně“  shro-
máždily 60.000 Kč.

4. Sbírky na potřeby a opravy kostelů: 
celkem  173.757 Kč.  (Vánoční  sbírky  celkem 
111.110 Kč  –  Slavkov  74.448 Kč,  Němčany 
13.262 a pastýři 11.380 Kč, Hodějice 6.990 Kč, 
Heršpice  5.030 Kč.  Velikonoční  sbírky  celkem 
62.647 Kč  –  Slavkov  47.057,  Němčany  7.040, 
Hodějice 4.565, Heršpice 3.985 Kč).

5. Tříkrálová sbírka Charity v lednu 2019: 
celkem za farnost 246 816 Kč ve Slavkově vybra-
lo 130 koledníků ve 32 skupinkách 163.249 Kč. 
Sbírka v Němčanech činila 27.856 Kč, v Heršpi-
cích 28.686 Kč, v Hodějicích 27.025 Kč.

Opravy kostelů 2019
Oprava podlahy půdy kostela
Proč nešly v prosinci kostelní hodiny? V kos-

tele Vzkříšení Páně byly během roku 2019 pro-
vedeny  práce  spojené  s  opravou  podlahy  půdy 
a  nosných  trámků  v  podstřeší  nad  klenbou. 
Z toho důvodu musel být hodinový stroj odpo-
jen od ciferníků a odstaven. Napadené a poško-

zené trámky a podlahová prkna byly vyměněny 
a bylo provedeno zpětné sestavení celé pochozí 
podlahy. Současně byla shora z prostoru opravo-
vané podlahy provedena i prohlídka, revize a vy-
čištění klenby stropu a záklopu dřevěné klenby. 
Poté byly všechny dřevěné konstrukce ošetřeny 
proti  působení  dřevokazných  škůdců.  Z  akce 
bylo  odvezeno  šest  kontejnerů  napadených  pr-
ken a  trámků a ochotnými muži pořezáno  jako 
otop na faře v Nížkovicích. Hodinový stroj byl 
mezitím vyčištěn, namazán a seřízen. Výše cel-
kových výdajů 546.000 Kč byla uhrazena ze sbí-
rek farnosti ve výši 200.000 Kč, Město Slavkov 
přispělo  42.000 Kč,  JM  kraj  100.000 Kč  a MK 
ČR 204.000 Kč.
Výše  popsaná  oprava  přispěla  k  průběžné-

mu  udržování  dobrého  stavu  kulturní  památky 
a  k  zajištění  bezpečného  provozu  v  prostorách 
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střechy a podstřeší kostela. Je také dobrou zprá-
vou  pro  všechny  návštěvníky  akcí,  které  lze 
znovu pořádat při zpřístupnění prohlídky hodin 
a zvonů při Noci kostelů a na Silvestra.

Ing. Pavel Galata

Slavkov
Oprava  podlahy  půdy  a  vysátí  kleneb 

546.000 Kč  (dotace  346.000,  podíl  farnosti 
200.000)  s  výměnou  vedení  el.  osvětlení  půdy 
24.350 Kč.  Oprava  sítí  proti  holubům  v  tym-
panonu  kostela,  brigádně,  plošina  6.000 Kč. 
Instalován  nájezd  pro  kočárky  z  levé  strany 
hlavního  schodiště,  provedla  firma  Kamenic-
ké práce Zimovčák, 24.000 Kč. Výmalba kaple 
a sakristií 20.000 Kč. Restaurování svatostánku 
kaple a svícnu paškálu 9.700 Kč, obětního stolu 
na Špitálce 19.400 Kč. Oprava 5 soch a 3 křížů 
z depozitáře kostela a ze sákristie, provedla dílna 
Loutky Mašek Znojmo, 42.000 Kč. 
Úprava  chodby  na  předpokoj  bytu  kaplana 

podle návrhu arch. Vlčkové 92.800 Kč (obsahuje 
výrobu dveří, obklad schodiště, vestavěné skří-

ně, úpravu osvětlení a topení, zdvojení a zateple-
ní dveří na půdu, výmalbu). Zateplení části půdy 
fary  20.100 Kč,  nátěry  oken  fary  34.000 Kč, 
drobné opravy 18.800 Kč.

Němčany
Lutršték,  výměna  ocelových  oken,  obnova 

vstupního portálu, oprava podlahy ve věži, firma 
Rekonstruktiva, 63.000 Kč (dotace obce 60.000). 
Lutršték, vypracování  studie návrhu nové  li-

turgické úpravy 9.200 Kč – oltáře, ambonu, se-
des, lavic ministrantů, procesního kříže a svícnů. 
Autor Ing. arch. Jiří Šťasta. 
Kostel sv. Antonína, nové lavičky ministrantů 

14.800 Kč.

Hodějice
Příprava na opravu římsy věže, pronájem plo-

šiny 6.000 Kč.

Heršpice
Úprava  kovové  zvonové  stolice  uložením 

na dubové trámce 16.305 Kč.

Na Lutrštéku bude nový oltář 
Lutršték  se  po  sed-

mi  letech  oprav  stře-
chy  a  fasády  opět  skví 
ve své kráse. V letošním 
roce  byla  vyměněna 
okna  u  oltáře,  opra-
vena  podlaha  u  zvonu 
a  vstupní  portál.  Velké 
díky  všem,  kteří  jste 
přispěli  a  podíleli  se 
na  opravách,  také  obci 
Němčany  za  příspěvek. 
Nadešel  čas,  abychom 
dokončili poslední etapu 
oprav, a tou je liturgické 
zařízení – oltář, ambon, 
sedadla  kněze  a  přislu-
hujících.  Nová  litur-
gická  úprava  nahrazuje 
provizorní oltář z roku 1979, který byl schválen 
biskupstvím v Brně jako provizorní, a jak se teh-
dy píše ve zprávě „bude třeba později, až po zís-
kaných zkušenostech,  zamýšlet  se nad  řešením 
definitivním.“

Po  40  letech  jsme  nechali  vypracovat  stu-
dii  liturgické  úpravy,  kterou  navrhl  brněnský 
architekt  Ing.  Jiří  Šťasta.  Způsob  ztvárnění  je 
v  mramoru  a  mozaice,  podobná  díla  můžeme 
vidět v papežské kapli Redemptoris Mater, v ba-
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zilice P. Pia v Rotondu v Itálii, v kapli katedrály 
v Madridu  nebo  na  Turzovce.  Školu  mozaiky, 
založené  kardinálem  Špidlíkem,  absolvoval 
arch. Šťasta v ateliéru Centra Aletti v Římě. 
Na  čelním  místě  vidíme  obraz  P.  Marie 

a  na  jejím  klíně  mrtvého  Krista.  Nový  oltář 
a  ambon nezůstávají  u bolesti,  ale ukazují  po-
kračování  příběhu  k  Ježíšovu  zmrtvýchvstání. 
Původní  oltář  s  obrazem  bude  zrestaurován. 
Nový oltář ve tvaru kvádru bude obrazem Kris-
ta,  jako úhelného kamene Církve. Je tedy mís-
tem oběti i místem, kde Kristus vstal z mrtvých. 
Ambon  (pult  pro  čtení  z  Písma)  symbolizuje 
odvalený  kámen  z  Pánova  hrobu,  odkud  za-

zněla radostná zvěst o Pánově vzkříšení – prá-
vě od ambonu se čte evangelium. Anděl rukou 
symbolicky  poukazuje  k  oltáři,  k  prázdnému 
hrobovému  kameni,  ohlašujícího  radostnou 
zvěst o Kristově vzkříšení. A zároveň poukazuje 
na Eucharistickou oběť, kdy můžeme mít účast 
a podíl na Kristově oběti a vzkříšení skrze přijí-
mání Jeho Těla a Krve. 
Na oltáři budou také ze čtyř stran obrazy z dě-

jin spásy – vyvýšení hada na poušti a čelní obraz 
Beránka v Nebeském Jeruzalémě, po bocích dva 
obrazy mariánské – Zvěstování a zesnutí Boho-
rodičky. Realizaci plánujeme v roce 2020.

P. Milan Vavro

Sbírka „Koruna denně“
V roce 2019 bylo na sbírkách Koruna denně“ 

vybráno 60.000 Kč:
Adopce na dálku Peter Mbabazi 8 000
KMŠ Karolínka 7 000 
Fond PULS podpora kněží a pastorace 5 000
Cesta 121 pro staré kněze 5 000
Klášter karmelitek Drasty 5 000
Haiti – projekt studny 5 000
Domov postižených dětí SMA Smečno 5 000 
Hospic sv. Anežky Červený Kostelec 5 000
EDA – děti se svalovým postižením 10 000
Likvidace lepry 5 000
Dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Děkujeme paní Teclové za její službu ve Farní 
charitě, zvláště za náročné vybírání příspěvků 
a kontakt se všemi dárci. Odpočinutí věčné dej 
jí Pane!

Jak bude probíhat sbírka dál? 
Vzhledem  k  náročnosti  vybírání  příspěvků 

každý měsíc, zveme účastníky, aby si uspořené 
peníze ukládali doma a v červnu bude oznáme-
no, kdy se příspěvky odevzdají.

Charitní šatník zrušen
Z důvodů zastavení odběru věcí je charitní šatník ve dvoře polikliniky zrušen. Oblečení můžete 

odkládat do sběrných konteinerů ve městě. 

Vzdělávání varhaníků slavkovského děkanství
Ve středu dne 23. října 2019 ve večerních ho-

dinách se na faře ve Slavkově u Brna odehrálo 
druhé  školení  varhaníků  slavkovského  děkan-
ství. Vlastní program se skládal ze dvou nestejně 
obsáhlých částí. V obou částech měli přednáše-
jící  připravené  prezentace,  které  během  před-
nášky  promítali  na  plátno,  aby  měli  účastníci 
hlavní body daného tématu stále na očích. První 
a zároveň delší část vedl PhDr. Ing. Mgr. Karol 
Frydrych, významný český muzikolog, odborník 
na liturgickou hudbu a hudební skladatel. Kromě 

úvodního povídání o tom, co bylo náplní minu-
lého školení (proběhlo 27. 2. 2019), jsme se dále 
věnovali například dělení hudebního doprovodu 
mše na  tak zvané ordinarium a proprium misæ 
a jejich jednotlivé části. Dále také náležitostem 
liturgického  roku  a  jeho  dělení  na  dvě  časové 
struktury, které se vzájemně prolínají – temporál 
a sanktorál. Proběhla také debata o vybavenosti 
kůrů v našem děkanství a bavili jsme se o tom, 
jaké publikace by na žádném kůru určitě neměly 
chybět, což bylo zároveň náplní prvního škole-
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ní. Zde je  třeba podotknout, že slavkovský pan 
děkan Mgr. Milan Vavro v souladu s domluvou, 
která  proběhla  na  prvním  školení,  obstaral  pro 
kostely v Němčanech, Hodějicích, Nížkovicích, 
Heršpicích  a  Křižanovicích  základní  výbavu 
kůru, která skýtá: Standardní i snadné doprovo-
dy kancionálu, Olejníkův Žaltář, Liturgický ka-
lendář, Direktář pro varhaníky a Varhanní sbor-
níček, za což mu patří velký dík. 
Nyní  se  ale  vraťme  k  průběhu  školení. Vel-

mi zásadní byl jakýsi nástin, jak by měl obecně 
varhaník postupovat, když zjistí, že bude v něja-
ký konkrétní den hrát na mši svaté. Pan doktor 
Frydrych  nám  v  této  souvislosti  vysvětlil,  jak 
správně pracovat s výše zmíněným Liturgickým 
kalendářem,  Direktářem  pro  varhaníky  a  také 
s Misálem na každý den  liturgického roku. Cí-
lem  bylo,  abychom  pochopili,  jak  se  připravit 
na jakoukoliv mši a jak správně zjistit, jaké pís-
ně  jsou  vhodné,  jaký  žalm  náleží  na  daný  den 
a  všechny  další  potřebné  informace. Majoritní 
část  školení  byla  ovšem  vedena  formou  před-
stavení vzorové liturgie pro den Slavnosti Ježíše 
Krista Krále. Probírali jsme různé technické as-
pekty provedení daných skladeb, tiskové chyby, 
které  se  vyskytly  ve  Varhanních  doprovodech 
kancionálu, a bylo nám i prakticky předvedeno, 
jak by takový doprovod bohoslužby mohl a snad 
i měl vypadat. Zatímco pan doktor Frydrych hrál 

během  ukázek  na  klávesy,  zpěvu  se  ujala  paní 
Jaroslava Galatová  ze  Slavkova  u Brna,  jež  je 
členkou  souboru  Collegium  musicale  bonum, 
který pan doktor Frydrych vede. 
Po  skončení  této  hudební  části  se  ještě  ujal 

slova pan děkan Vavro a probíralo se téma zbož-
nosti  varhaníka  a  jeho  přístupu  k  této  vzácné 
službě. Tato promluva se v zásadě opírala o pu-
blikaci  Karla  Cikrleho  – Varhanická  zbožnost. 
Hlavním  všeobjímajícím  motivem  bylo,  že  by 
varhanická činnost neměla být brána mechanic-
ky nebo jako prostá povinnost, nýbrž i varhaník 
by se měl svojí službou vlastním způsobem také 
modlit a prožívat liturgii naplno. Tato část měla 
jistě  svůj  význam,  protože  pravdou  zůstává, 
že když člověk při mši hraje na varhany, zpívá 
a musí se soustředit na spoustu věcí zároveň, je 
někdy velmi těžké se zároveň náležitě soustředit 
na mši  jako  takovou.  Přestože  náplň  této  části 
byla poměrně vážná a zásadní, pan děkan nám 
dovedl ony důležité myšlenky předat s humorem 
a s pochopením pro tento problém, který varha-
nická služba skýtá. Celé školení proběhlo ve vel-
mi příjemné a přátelské atmosféře, na  čemž  se 
z části podílelo i drobné občerstvení, které bylo 
v sále pro účastníky nachystáno. Celý večer byl 
završen  domluvou  ohledně  termínu  a  náplně 
příštího setkání. 

Šimon Beránek 

Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské 
farnosti v roce 2019
V  průběhu  uplynulého  roku  vokálně-instru-

mentální  ansámbl  realizoval  v  kostele  sv.  Jana 
Křtitele na Špitálské ulici koncert u příležitosti 
Noci  kostelů;  při  liturgii  v  chrámu  Vzkříšení 
Páně pak účinkoval sedmkrát: na Bílou sobotu, 
Boží  hod  velikonoční,  Slavnost  Seslání Ducha 
svatého,  3.  listopadu  při  první  Hubertské  mši 
ve  Slavkově  u Brna,  na  Slavnost  Ježíše Krista 
Krále, Štědrý den a Boží hod vánoční. 
Hudební  složka  liturgie  je  přitom  vždy  se-

stavována  s  respektem  k  výroku  nejvzdělaněj-
šího  kněze  brněnské  diecéze  Pavla  Kopečka: 
„Slavnost je tehdy, když zpívá lid“  a  zároveň 
zohledňuje  požadavek  druhého  vatikánského 
koncilu „actuosa participatio populi“ – na „ak-
tivní účast lidu“  při mši  –  což  znamená,  že  je 
nanejvýš  vhodné,  je-li  dán  dostatečný  prostor 

lidovému  duchovnímu  zpěvu,  i  když  účinkuje 
sbor. Nutno mít na zřeteli, že z hlediska hudební 
sociologie je v současnosti kostel jediným mís-
tem,  kde  shromáždění  všech  věkových  skupin, 
stavů,  profesí…  pravidelně  pěje.  Proto  lidový 
duchovní zpěv patří mezi velké poklady církve. 
Ansámbl aplikuje dva modely, při kterých inter-
pretuje buď: 
1.  žalm,  zpěv  před  evangeliem,  ordinarium 

uvedené v jednotném Kancionálu + dvě sborové 
vložky (u obětování a přijímání); nebo 
2.  žalm,  zpěv před  evangeliem a ordinárium 

zhudebněné pro  sbor  (např. Missa in C „Spat-
zenmesse“ W. A. Mozarta). 
Předestřené žalmy  jsou vždy pečlivým výbě-

rem nejzdařilejších počinů Petra Ebena, Bohusla-
va Korejse, Josefa Olejníka a Zdeňka Pololáníka. 
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Z pěti ordinarií uvedených v Kancionálu soubor 
nejčastěji zařazuje Ordinarium Petra Ebena (čás-
ti Kyrie, Gloria a Credo střídavě s  lidem). Jako 
zpěvy před evangeliem pravidelně znějí Alleluia 
Karola  Frydrycha.  Sbor  podporuje  hudebnost 
farníků i tím, že všechny zpěvy lidu vede – tím 
působí  i  jako  liturgická  schola. Vystoupení Co-
llegium musicale bonum tedy nemají jen funkci 
artificiální hudební produkce, ale snaží se rovněž 
udržet a rozvíjet zpěvnost farní obce.
Na  výše  uvedených  vystoupeních  v  kostele 

sv. Jana Křtitele a chrámu Vzkříšení Páně sou-
bor provedl skladby: Thoinot Arbeau – Prameni 
světla, Kriste  (pavana);  Johann Sebastian Bach 
– Mein gläubiges Herze (Pfingst-Cantate, BWV 
68);  Franz  Xaver  Brixi  –  Pastores loqueban-
tur; Dietrich Buxtehude – Alles, was ihr tut mit 
Worten oder mit Werken  (Kantate, BuxWV 4); 
Petr  Eben  – Velikonoční antifona;  Johann Mi-
chael Haydn – Tantum ergo  (MH 773); Johann 
Michael Haydn – Veni Sancte Spiritus (MH 39); 

Joseph Haydn  – Tantum ergo in G;  Franz Xa-
ver Martin  Labler  – Graduale pastorale in G; 
Jiří  Ignác  Linek  – Pastorella iucunda; Václav 
Vincenc Mašek – Eja, vos pastorculi; Wolfgang 
Amadeus Mozart – Agnus Dei (Krönungsmesse, 
KV 317); Wolfgang Amadeus Mozart – Missa in 
C (KV 220); Wolfgang Amadeus Mozart – Veni 
Sancte Spiritus  (KV 47);  Felix Mendelssohn  – 
Verleich uns Frieden gnädiglich;  Gioachino 
Antonio Rossini – Christe eleison (Petite Messe 
solennelle); Eugène  Joseph Bozza – Aria; Pie-
rre-Max Dubois – Romance; dále pak tři Intrady 
z Hranické Hubertské mše in B Vladimíra Vyhlí-
dala a Petra Vacka. 
Jako postludia slavnostních mší zazněly v po-

dání varhanice Olgy Frydrychové opusy: Claude 
Bénigne Balbastre – Allegro in D; Théodore Du-
bois  – Fanfare; César  Franck  – Choral a-moll; 
Henry Purcell – Trumpet tune; Charles-Marie Wi-
dor – Toccata (Symphony for organ № 5, op. 42). 
Sbor zpíval ve složení: soprán Jarmila Andr-

lová  ml.,  Jarmila  Andrlová, 
Jana  Dolečková,  Kateřina 
Jiráková,  Markéta  Moudrá, 
Marie  Schwecová,  Martina 
Tesáčková,  Kristýna  Vladí-
ková; alt Veronika Andrlová, 
Daniela  Dvořáková,  Kate-
řina  Dvořáková,  Jaroslava 
Galatová,  Lenka  Janošková, 
Dagmar Mašová,  Lenka No-
sková,  Alžběta  Šujanová; 
tenor  Roman  Fries,  Jan Ma-
tyáš,  Václav  Nosek;  bas  Jiří 
Andrla, Jiří Holomek, Tomáš 
Randýsek.  V  instrumentál-
ních  partech  se  uplatnili: 
flétna Klára Klinkovská, kla-
rinet Jakub Šujan, trubka Jan 
Patera, Petr Otépka, Stanislav 
Otépka; housle Nataša Hruš-
ková, Ladislav Jedlička, Jitka 
Kneslová; varhany Olga Fry-
drychová, řídil podepsaný.
Závěrem  DĚKUJI  všem 

členům souboru za dosavadní 
výbornou  spolupráci  a  panu 
děkanovi  Milanu  Vavrovi 
za  vzornou  podporu.  Deo 
gratias.

Karol FrydrychKoncert CMB při Noci kostelů na Špitálce



31URBÁNEK 1/2020

Nové knihy
Nové knihy k zakoupení ve farní knihovně 

Zázraky otce Pia z Pietrelciny
Kniha je svědectvím o zázracích, které se sta-

ly už za života otce Pia, mistra duchovního boje 
a mimořádně obdarovaného světce. 349 Kč

Jerzy Popiełuszko – Pravdou proti totalitě 
Popiełuszko byl Boží muž, který zemřel jako 

mučedník  totalitního  režimu  v  Polsku  v  roce 
1984. Na přímluvu J. Popiełuszka se stal v roce 
2012  ve  Francii  zázrak,  jehož  svědkem  se  stal 
autor knihy Bernard Brien. 189 Kč 

Křížová cesta za smíření v rodinách 
Zamyšlení a modlitby prohlubující živou víru 

v  uzdravující  lásku. Meditace  jednotlivých  za-
stavení  jsou zaměřeny na očištění vztahů v  ro-
dinách. 59 Kč

Nedělní promluvy A
Krátká zamyšlení nad úryvky nedělních evan-

gelií ročního cyklu A, kněze a karmelitána Voj-
těcha Kodeta. 229 Kč

Skandál v Jeruzalémě
Velikonoční příběh v komiksové podobě před-

kládá  všechny  evangelijní  postavy  v  podobě 
zvířat, včetně ďábla – proradného hada, který se 
všude vetře a snaží se mařit Boží plány. Jen Ježíš 
Kristus zůstává lidskou postavou. V originálním 
zpracování  se  tu  podařilo  předat  drama  veliko-
nočních událostí i radost z Kristova vzkříšení, se 
vším podstatným, co k evangeliu patří,  a  samo-
zřejmě se současnou dětskou mluvou a humorem. 
Komiks  oceněný  na  festivalu  křesťanských  ko-
miksů 2019 ve Francii. Pro čtenáře od 7 do 77 let! 
Nakladatelství Pavel Nebojsa – Doron 199 Kč

Evangelium pro děti
Komiksové  zpracování  padesáti  nejvýznam-

nějších příběhů z evangelií, jednoduše převyprá-

věných, s působivými ilustracemi. Pro děti od 6 
let. Vhodné i jako dárek k 1. svatému přijímání. 
249 Kč

Konverzační karty POKEC a Boží karty
Skvělá pomůcka pro navazování a prohlubo-

vání vztahů. Obsahují sadu otázek „na tělo“, kte-
ré umožní přejít od banálních frází k rozhovoru 
„o něčem“. Lze  je použít při dovolené s přáte-
li,  při  rodinném  posezení,  na  delší  cestě  nebo 
ve  společenství.  Nakladatelství  Pavel  Nebojsa 
– Doron 129 Kč

Poprvé u Ježíšova stolu 
Dárková  knížka  na  památku  1.  sv.  přijímání 

nabízí jednoduše sdělené základní pravdy o svá-
tosti  eucharistie  a  smíření  vhodně  doplněné 
příklady ze  života  světců  s přehledem nejdůle-
žitějších modliteb. Praktická pomůcka pro dob-
rý  start  osobního  duchovního  růstu.  Paulínky 
165 Kč

Půst a Velikonoce 
Samolepky,  omalovánky,  hry,  modlitby  20 

zábavných úkolů na dobu postní  a velikonoční 
pro  mladší  děti.  Karmelitánské  nakladatelství 
149 Kč

Čekání na Velikonoce 
Skvělý průvodce postní dobou i velikonoční-

mi událostmi pro starší děti k lepšímu porozumě-
ní tajemství Velikonoc. Portál 299 Kč 

Toníkův zlý sen…
Toníkův zlý sen není jen příběhem o nočních 

můrách, ale vůbec o tom, jak zařídit, aby nás ne-
trápilo, že nás něco trápí. Portál 229 Kč 

Všechny  tyto  knihy  a mnohé další,  klášterní 
produkty a mešní vína můžete zakoupit ve farní 
knihovně v neděli po ranní a večerní mši svaté.

POZVÁNÍ

Maminky s malými dětmi
My maminky s dětmi, se setkáváme pravidel-

ně každých 14 dní, ve středu v 9.00, v prosto-
rách slavkovské fary. Program zahajujeme spo-
lečnou modlitbou,  do  které  se  zapojují  i  naše 
děti.  Poté  se  věnujeme  různým  rukodělným 
činnostem,  hrám  a  samozřejmě  je  i  prostor  si 

navzájem  popovídat.  Setkání  trvá  asi  2  hodi-
ny, které  jsou vždy velmi příjemně stráveným 
časem. Pokud se chcete také zapojit do našeho 
kolektivu, jste i Vy s dětmi, vřele vítány. Termí-
ny jsou na webu.

Martina Červinková a Lucie Hlaváčková
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Katecheze dobrého pastýře
– probíhají v pondělí od 14.30 do 15.30 ho-

din na faře pro děti od 3 do 6 let vč. prvňáčků. 
Jde o biblicko-liturgický model katechezí v při-
praveném  prostředí,  který  zpracovaly  v  Itálii 
žákyně Marie Montessori. Na katechezích děti 
budují vztah k Bohu díky Ježíši, Dobrému pas-
týři,  který  se  stará  o  své  ovce.  Prakticky  děti 
poznávají  názvy  liturgických  předmětů  a  gest 
ze  mše  svaté,  přemýšlejí  o  Božím  království 
a zkoumají události z Ježíšova dětství ve světle 
Písma svatého. Učí se tak navázat velmi blízký 
vztah s Ježíšem, který je pro nejmenší děti nej-
více  srozumitelný. Neboť  jaký vztah  s Bohem 
si  děti  vybudují  do  6  let,  tak  se  bude  zásadně 
odvíjet  i  jejich víra a důvěra v Boha  jako nej-
více milujícího Stvořitele.  I  v  pozdějším  věku 
je samozřejmě možné duchovní život dětí i do-
spělých rozvíjet, ale nejpevnější základy se prá-
vě pokládají v předškolním věku, neboť dokud 
znovu  nebudeme  jako  děti,  jistě  nevejdeme 
do Božího království (srov. Mt 18,3).

Pavlína Kloudová

Ministranti v naší farnosti
Činnost ministrantů začíná samotnou službou 

při  bohoslužbách.  Dále  se  ministranti  schází 
v pátek v 16.00 hodin k ministrantským schůz-
kám, kde se učí novým věcem a baví se hraním 
různých  her  na  faře 
nebo  v  okolí  Slav-
kova.  Tyto  schůzky 
jsou rozděleny podle 
věku  na  tři  skupiny. 
Ministranti jsou také 
rozděleni na skupiny, 
které se střídají v tý-
denních  službách. 
Každé jaro a podzim 
se  ministranti  vydá-
vají  na  ministrant-
ský florbalový turnaj 
a  olympiádu  v  Tel-
nici,  kde  obsazují 
ty  nejvyšší  příčky 
– sbírka pohárů v sa-
kristii hovoří za vše. 
Další  akcí,  do  které 
se  ministranti  za-
pojují,  je  například 

akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Velmi ob-
líbené mezi kluky bývají tematické víkendovky, 
které se konají zhruba jednou ročně.

Ondřej Mlčoch
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Scholička
je  otevřena  všem  dětem  od  6  let,  které  rádi 

zpívají, chtějí zažít legraci a vytvořit s námi spo-
lečenství. Doprovázíme se sami na různé hudeb-
ní nástroje. Rádi tedy ve svých řadách uvítáme 
i  nadšené  muzikanty.  Svým  zpěvem  doprová-
zíme úterní dětské mše svaté a jednou v měsíci 
i  nedělní mši  svatou.  Zpíváme  písně  jednohla-
sé  i  vícehlasé. Scházíme  se každý pátek od 16 
– 18 hodin na faře. Zde společně nacvičujeme, 

povídáme  si,  ale  i  hrajeme  různé  hry.  Na  jaře 
a na podzim s dětmi trávíme i společný tematic-
ký víkend. V říjnu jsme prožili dobrodružný ví-
kend na motivy knihy „Drakobijce moje cesta“. 
Letos  v  březnu  se  i  poprvé  vydáme  na  „Dívčí 
olympiádu“ do Telnice. Pokud byste chtěli toto 
zažívat s námi, neváhejte a přidejte se k nám. 

Bližší informace: Anna Lysáčková, 
marjam24@centrum.cz, 731 663 581

Katecheze pro děti během nedělní mše svaté
v  době  promluvy  jsou  určeny  dětem  od  3 

do 6 let, vč. prvňáčků. Starší děti ani sourozence 
na katecheze prosím neposílejte (pravidelně cho-

dí i druhačky i starší sourozenci) – připomínáme 
pravidla (rodiče zůstávají v kostele, nebo v kapli 
u televize, aby mohli v klidu vyslechnout homilii). 

Zveme rodiny s dětmi dopředu
Reakce na anketu – zveme rodiny s dětmi zeza-

du do předních lavic, aby děti dobře viděly a moh-
ly tak sledovat průběh mše svaté. Děti mohou mít 
misálek, který je k dispozici na místě, nebo jinou 
knížku.  Pokud  však  je  třeba  s  dítětem odcházet 
do „křičíci místnosti“,  je  lépe zůstat vzadu. Ne-

jsou  dobré  zkušenosti,  když  rodiče  s  sebou  be-
rou do kostela jiné hračky nebo pochutiny, které 
ke mši svaté nepatří. Je dobré děti vést ke ztišení 
občasným upozorněním, mnozí s tím mají dobrou 
zkušenost. Misálek pro děti s detailními obrázky 
celé mše svaté je ke koupi v knihovně. 

Co dělat v případě hlučných dětí?
Naše  farnost má  jednu  radost  – mnoho  rodin 

s malými dětmi. Chci pochválit vás, rodiče, kteří 
chcete být spolu s dětmi na mši svaté, přesto, že 
je někdy zima, musíte stát a někdy je to dlouhé… 
Jsou mezi námi ale také lidé starší a nedoslýcha-
ví. Je dobré, když jsme vůči sobě navzájem ohle-
duplní  a  zodpovědní.  Prosíme  proto  rodiče,  aby 
s  hlučným  dítětem  vzadu  v  kostele  co  nejdříve 
odešli do místnosti vpravo pod kůrem nebo zepře-

du do kaple. Hluk totiž ruší zvláště nedoslýchavé 
a oni pak nerozumí. Mějme i pro ně porozumění. 
Jedná se také o případy, kdy není dítě zas tak hluč-
né, ale neustále si povídá, nebo vydává stále něja-
ké zvuky. V posledních  letech se naše vzájemné 
soužití velmi zlepšilo. Ještě jednou pochvala všem 
rodinám, že přicházíte s dětmi na mši svatou a dě-
kuji všem, kteří se snažíte s trpělivostí o vzájemné 
co nejklidnější prožití bohoslužby.

K udělování svátosti nemocných 
Pro nemocné každého věku – SN přijímáme 

ihned, když se dozvíme diagnózu závažné nemo-
ci (podobně je riskantní odkládat lékaře na dobu, 
až se nemoc rozšíří). Třeba zdůraznit, že SN je 

milostí  pro  staré  a  těžce  nemocné  k  uzdravení 
nebo k nesení nemoci. SN je důležitá pro umí-
rající i v bezvědomí a agonii, kdy Ježíš uděluje 
odpuštění hříchů.

Nabídka návštěvy nemocných 
Pokud víte o někom, kdo, vzhledem k svému 

věku či zdravotnímu stavu, nemůže navštěvovat 
bohoslužby  v  kostele,  a  stál  by  o  pravidelnou 
návštěvu  kněze  spojenou  se  svátostí  smíření 

a  eucharistie,  můžete  nabídnout  či  sami  zpro-
středkovat  tuto  službu  domluvou  na  faře  nebo 
v sakristii. 

o. Milan Vavro
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Farní anketa 2019
Milí farníci, 
při  volbách  do  farních  rad  jste  dostali  Do-

tazník  pro  zjištění  pastoračních  potřeb  farnosti 
Slavkov u Brna. Děkuji vám, kteří jste odpově-
děli. Na vaše podněty se budu snažit odpovědět 
a doufám, že nebudete zklamaní, když odpovím, 
že mnoho věcí by se změnit mohlo, ale všech-
no  stojí  čas  a  úsilí  a  vtipně  řečeno,  kdo  je  ten 
pan Byse, který to za nás udělá (Byse – mělo by 
se…). Za všechny podněty jsme s pastorační ra-
dou vděční a uvidíte, že mnohé se začíná hýbat. 
Na některé podněty přidám svůj pohled.

o. Milan Vavro

1. DOBRÉ. Vyhodnoťte alespoň tři pastorač-
ní  aktivity,  které  farnost  podle Vás  dělá  dobře 
a měly by být zachovány i v příštích letech.

Výsledky za celou farnost:
(Čísla znamenají počet připomínek)  farní  tá-

bor 35,  farní den 41, kurz Alfa 29, práce s mi-
nistranty 23, poutě pěší a zájezdové 24, nedělní 
katecheze pro děti 14, Noc kostelů 11, farní ka-
várna  12,  adorace  v  kostele  v  neděli  večer  10, 
zájezdy a výlety 11, duchovní obnovy 10, dětská 
mše 9, scholička či schola rodin 7, KLAS – be-
sedy, přednášky 6. Po jednom až dvou hlasech: 
práce s dětmi a mládeží, roráty, výuka nábožen-
ství, příprava dětí na 1. sv. přijímání, sbor CMB, 
karneval, množství  společenství, hody, vánoční 
programy  a  koncerty,  tříkrálová  sbírka, misijní 
jarmark,  Boží  tělo  –  průvod  městem,  křížová 
cesta městem, modlitby  na  hřbitově,  svatoduš-
ní vigilie, přednášky, večery chval, první pátky 
a soboty, možnost svátosti smíření, úklid koste-
la, prohlídka hodin, výstavy v kostele,  fotogra-
fické nástěnky,  otevřený kostel, misijní  neděle, 
KMŠ Karolínka, vše vyhovující.
Tady je potřeba poděkovat a pochválit ty, kteří 

na dobré věci mají podíl. A není vás málo.

2. CHYBÍ. Pojmenujte  pastorační  aktivitu, 
která Vám ve farnosti chybí a bylo by dobré  ji 
začít rozvíjet.
Akce  pro  rodiny  7,  oslovit  přistěhované  5, 

přednášky  4,  zájezdy  4,  biblický  kurz  /  teolo-
gický  kurz  3,  duchovní  obnovy  2,  večer  chval 
a přímluvná modlitba 2.

Komentář k podnětům (i dalším v anketě):
Akce pro rodiny – funguje setkávání maminek 

s  malými  dětmi,  duchovní  obnovy  jsme  dříve 
pořádali,  byla  malá  účast.  Bazárek  je  možný, 
jakmile  se  najde  organizátor,  hned  vyhlásím, 
stejně tak v případě tábora rodičů s dětmi. Zde 
je možné připomenout, že někdy rodiny pořádají 
společné dovolené (hraje roli počet rodin a kdo 
to domluví). Pokud má někdo zájem, zeptejte se 
mne, zjistím. 

Oslovit nově přistěhované do Slavkova  – 
od  března  bude  pravidelná  možnost  setkání 
v  novém  společenství  rodin  nejen  nově  přistě-
hovaných,  ale  všech  mladých  rodin  s  dětmi 
(15. března 15.00 fara).

Péče o mladé manželské páry – zajištěn kon-
takt  na  službu  doprovázení  mladých  manželů 
službou Centra pro rodinu. 

Manželské večery  –  připravujeme  pořádání 
na podzim.

Přednášky – jsou pořádané pravidelně v rám-
ci KLASu, pro mládež budou od března v rámci 
setkání děkanství, pokud se někdo chce ujmout 
pořádání dalších přednášek, ať se přihlásí.

Zájezdy – v  loňském roce vyhlášeny dva zá-
jezdy  jednodenní  a  jeden  týdenní,  pro  velmi 
malý zájem nepořádány.

Biblický kurz – zavedeny měsíčně úterní bib-
lické hodiny s o. Stanislavem, Teologické večery 
– přednášky a diskuse v sále Biskupství brněn-
ského.

Duchovní obnovy – účast na obnovách v DSR 
je z pohledu členů naší farnosti slabá, většina při-
jíždí odjinud. Na večery duchovní obnovy „Dny 
víry“ v září byla účast menší až mizivá. Pomozte 
v rozhodování, jak, kdy, pro koho a s jakými té-
maty obnovy konat. Zde se jeví výhodná bohatá 
nabídka exercičních domů, Charismatické kon-
ference, komunity Emanuel a dalších vyhlašova-
ných obnov v okolí (viz nedávno Pozořice), kde 
si každý může vybrat.

Večery chval  –  konány  loni  několikrát  zde 
i v Bučovicích, náročnost v nácviku nebo pozvá-
ní hostů. Večer chval ve Slavkově bude v pátek 
13. 3. v 19.00. Je omylem, že je to akce jen pro 
mládež, vždy zveme všechny.

Pouť žen – pokud se někdo ujme organizace, 
je možná též.

Farní dny s kvalitním programem  –  vítáme 
spolupracovníky,  kteří  dokážou  připravit  hod-
notnější program.
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Děkanátní setkání (mladí, rodiny, senioři)  – 
probíhají  setkání  při  obnovách v DSR u  sester 
pro  muže,  ženy,  mládež,  dívky,  děti.  Začínají 
setkání  pro  mládež.  Pořádat  něco  speciálně? 
Na  poslední  pořádanou  pouť  děkanství  přijeli 
jen farníci ze dvou farností děkanství. 

Trvalé aktivity pro seniory – dvakrát za měsíc 
probíhá  KLAS,  je  pravidelně  ohlašovaný,  má 
však malou účast.

Bezbariérový farní sál a akce v něm  –  před 
léty jsme se pokoušeli jednat s památkáři o no-
vém schodišti nebo výtahu, nemožné i z důvodů 
stavebního. Přístavba k faře u věže byla navrže-
na, ale byla by drahá a zřejmě by též neprošla, 
navíc by nebyla tolik využitá. Zrušit farní kapli 
a předělat na  sál má mnoho dalších  rizik  (není 
místo  pro  zázemí,  šatnu,  kuchyňku,  toalety, 
předsíň,  hluk  by  byl  slyšet  do  kostela). Vše  je 
již vybudováno v 1. patře. Navíc na větší akce 
využíváme sál a prostory v Domě svaté Rodiny 
(karneval, Alfa, katecheze).

Nedělní mše svaté pro děti – máme s o. Sta-
nislavem za neděli, se sobotou večer, 7 mší, aby 
byla v každém kostele. Zavedením zvláštní ne-
dělní mše  pro  děti  ubydou  lidé  na  hlavní mši, 
a  kdo  bude  sloužit  na  vesnicích? Pro  děti  jsou 
vyhrazeny mše v úterý, nedělní mše má být sla-
vena pro všechny, i když je mše pro rodiny s dět-
mi, má být promluva částečně pro děti a hlavně 
pro dospělé.

Některé neděle bych přivítala místo varhan 
např. hraní rodin nebo mladých na kytary a jiné 
nástroje, dát jiný hudební doprovod než varha-
ny – děje se tak, 4x ročně hraje schola rodin, 8x 
ročně scholička, zpívá také 6x ročně sbor. Zde je 
třeba vzít v úvahu náročnost nácviků sboru nejen 
přede mší, ale i v týdnu.

Větší podpora hudebních spolků a souborů 
–  nikomu  není  bráněno,  ve  farnosti  je  pro  ně 
přístup otevřený. Máme Collegium musicale bo-
num, scholu rodin, scholičku, skupinu mládeže 
večerů chval.

Víc adorace, povzbuzovat k ní  –  adorace 
máme  každou  neděli  večer  a  první  pátek,  je 
pravda,  že  je  třeba více nejen osvětlit význam, 
ale také povzbudit.

Někdy méně (kvalitních) aktivit znamená více 
– souhlasím. Rozlišit, zda je aktivita s nezájmem 
z důvodů malé kvality nebo že lidé nemají čas? 
Mnohé  aktivity  vychází  z  řad  farníků. Na  jed-
né  straně  řekněte  někomu,  že  to  nemá  kvalitu, 

když se snaží, na druhé straně, pro nekvalitu věci 
samy zaniknou.

Farní evangelizační buňky – byli jsme s farní-
ky na kurzu o FEB, některá společenství vznika-
jí, zájemci se mohou dát dohromady na základě 
výzvy  v  ohláškách.  Společenství  otevřené  pro 
všechny.

Společenství otevřené pro všechny – tímto té-
matem jsem se již někdy zabýval, jde o to, jakou 
formu by mělo být a kdo by měl zájem. 

Možnost duchovního rozhovoru  –  vždy  je 
možné se domluvit s knězem, možností jsou také 
úterní příležitosti svátosti smíření (pokud je roz-
hovor delší, třeba si domluvit schůzku).

Akce pro mládež během roku, práce s nác-
tiletými, animátorské kurzy a jejich zapojení 
do farních akcí pro jejich mladší kamarády  – 
páteční  večery  probíhají  na  faře,  řešíme  pro-
blém  s  programem,  který  může  připravovat 
také  starší  mládež.  Některé  pátky má mládež 
jiné akce, účast je proměnlivá. Od února začalo 
pravidelné setkávání mládeže děkanství. 9 mla-
dých se účastní animátorského kurzu v centru 
mládeže  Osová  Bítýška.  Mládež  podle  času 
pomáhá  při  Denafu,  karnevalu,  Noci  kostelů, 
farním dni, obnovách a katechezích u sester, ví-
kendech v Nížkovicích, poutích, hodech, hudbě 
večeru chval, schole, ministrování, kostelniče-
ní, brigádách…

Propagace KCHK v Brně – každý rok vyzý-
vám osobně několikrát v ohláškách, jsou plaká-
ty, info na webu, některým nabízím odvoz.

Něco pro ty, kterým odrostly děti a ještě nejsou 
v důchodu – pro ty je právě možnost zapojit se 
v plné  síle do  toho všeho,  co  je v předchozích 
větách zmíněno. Ne, aby je někdo bavil, ale aby 
sloužili, pokud síly a zdraví dovolí.
Jakékoli  další  zmíněné  navrhované  aktivity 

(sportovní utkání, přednášky pro občany, služba 
potřebným,  kulturní  akce,  košt,  fotbálek,  kon-
certy,  výstavy,  ekoprojekty,  letní  kavárna…) 
jsou  možné,  ale  mají  dva  problémy:  1.  kdo 
to  udělá,  2.  střet  aktivit  „bude  toho  ještě  víc“. 
Oproti  tomu  lze  říci,  že  některé  nové  aktivity 
se  ve  farnosti  ujaly  (setkávání maminek,  tábor 
pro náctileté Akce-T, Farní evangelizační buňky, 
biblické hodiny). Některé aktivity jsou k disku-
zi, zda  je má pořádat farnost, pokud jsou zcela 
občanské. Každý zájemce u nás je už v takovém 
sdružení zapojený ve městě nebo škole (spolky, 
sportovky).
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3. SLABÉ STRÁNKY Jsou podle Vás ve far-
nosti  pastorační  aktivity,  které  sice  farnost  za-
jišťuje,  ale  v  současné  době  již  neodpovídají 
na současné potřeby farnosti, nebo nejsou nutné, 
anebo by se měl změnit jejich průběh?
Nedělní katecheze pro děti 5, Noc kostelů 3, 

živý betlém 3, průvody s baldachýnem 3,  farní 
den 2, termíny táborů 2, přípravy na 1. svaté při-
jímání 2.

Komentář k podnětům (i dalším v anketě):
Nedělní katecheze pro děti  –  jedněmi  chvá-

leny,  některým  nevyhovují.  K  tomuto  napíšu 
zvláštní článek, asi na web. Je zde třeba pocho-
pení,  toleranci,  ale  také přijmout na obou  stra-
nách podmínky ke konání nedělních katechezí.

Noc kostelů, slabší, postačí skromnější pro-
gram, zkvalitnit vybrané části  –  přivítáme 
do týmu každého, kdo přichází s dobrým nápa-
dem  i ochotou  jej uskutečnit. Není  jednoduché 
najít program, aby splnil účel akce.
Živý Betlém – bez konkrétní připomínky, co 

je slabé, asi účast? Jen bych dodal, že jsme jako 
křesťané úplně opustili vánoční aktivity (časová 
náročnost, potřeba být s rodinou). Vše se posou-
vá do Adventu, kde jsme vytíženi. Pořádáme jen 
vánoční scénku, a to v případě, že někdo nabídne 
uskutečnění včetně přípravy.

Průvody s baldachýnem – ano, je starý, od le-
toška ve farním muzeu. Průvody nejsou barokní 
zbožností, jsou symbolem putujícího Božího lidu 
s Kristem  (viz  liturgie Konstantinopole  apod.). 
V  poznámce  je,  že  jsou pro nevěřící úsměvné 
a rozhodně neevangelizují. Přemýšlel jsem o ji-
ném vhodném způsobu (nové písně, slovo, způ-
sob zastavení), ale průvodu jako takového bych 
se nevzdával. Konají se totiž ve společnosti při 
hodech, různých slavnostech a pochodech, a co 
je mi velmi zvláštní, že není pro nikoho úsměv-
né, když na výročí VŘSR se koná ve Slavkově 
průvod s lampiony a kapelou a účastní se ho přes 
tisíc lidí, hlavně mladých rodin s dětmi, včetně 
katolíků.

Farní tábory by se měly více přizpůsobit ter-
mínům celozávodních dovolených – jsme vázáni 
termínem, který nám poskytnou skauti. A pokud 
máme letos tábory dva, a to ve stejném termínu, 
jde o to, že rodiče by nemohli odjet na dovole-
nou celý měsíc, než by se děti z jedné rodiny – 
malí a větší – na táborech vystřídaly.

Přípravy na 1. svaté přijímání jsou plné akti-
vit, které berou rodičům čas – příprava se má ko-

nat s rodiči, a to nejen společně, ale také doma. 
Čas,  který  dáme  náboženské  výchově,  se  nám 
vždy násobně vrátí. V naší farnosti je 5 příprav 
dětí s rodiči a 2 víkendové jen pro děti, tedy 1x 
za měsíc. Je to minimum, v některých farnostech 
je setkání ještě častější. 

Změna přípravy ke svátostem – postupně se 
nám daří zapojovat katechety laiky (snoubenci, 
katechumené).  Máme  plán  rozšířit  katechezi 
pro rodiče před křtem dítěte, zvláště pro nežijí-
cí vírou. Kurzy Alfa nemohou být vyžadovány 
povinně,  jsou  postaveny  na  osobním  rozhod-
nutí.

Sváteční mše jsou moc dlouhé – vím, a nevím, 
jak na  to. Řeknete kratší  (a poutavější) kázání, 
ale délka mše není jen v délce kázání. Snad jsem 
se v délce nějak zkrátil, při slavné mši je navíc 
sbor,  průvod, křest  dítěte,  nějaké  žehnání nebo 
výkrop,  zpívané  modlitby  kněze  apod.  Průvod 
dětí k požehnání těžko zrušíme, je to 5 minut na-
víc. Dělám, co mohu.

Rovnoměrné rozložení aktivit (květen a čer-
ven jich je strašně moc) – je to dáno kalendářem 
a snažíme se v této době omezovat akce navíc.
Úklidové práce v pastoračním centru, na faře 

a v kostele by měli provádět  zaměstnanci  (bri-
gádníci) za mzdu – nejsme firma, ale společen-
ství. Je dobře, že máme fungující úklidové služ-
by. A finanční pohled: 2 x měsíčně x 12 lidí x 2 
hodiny x 200 Kč + DPH = 11.616 Kč, to je jedna 
nedělní sbírka za měsíc, 140.000 Kč za rok.

4. NÁPADY Napište své další nápady a vize 
na směřování farnosti v pastorační oblasti v příš-
tích 5 letech. 
Věnovat se mladým 5, děti ruší při mši 3, dva 

termíny  farních  táborů  2,  pokračovat  v Alfě  2. 
Několik návrhů po jednom hlase: duchovní ob-
novy kratší, modernizace liturgické hudby, posí-
lit identifikaci farníků se svou farností, v našem 
společenství se více stmelit, podněcovat a pod-
porovat zájem všech o práci a službu v kostele, 
více  duchovních  příležitostí,  modlitby,  večery 
chval, adorace, častější pouť na Urbánek, zrušit 
Urbánek, manželské večery, misijní pomoc v ji-
ných farnostech, vysílání mše do Radia Proglas, 
prosím o vrácení nedělní mše sv. na 8:30, je-li to 
možné, možnost zveřejňování programu schůzí 
ERF a PRF na webu, úklid a údržba kněžských 
hrobů,  kvalitní  a  jednoduchý web,  aktivity  pro 
veřejnost dávat na Facebook.
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Komentář k podnětům:
Už  jste  četbou  unavení?  Já  psaním  ano,  ale 

dopíšu to. Některé připomínky se opakují, tedy:
Pokračovat v Alfě – pokračuje 3. rokem a na-

chází se dost lidí do týmu. 
Kratší duchovní obnovy - rád bych je pořádal, 

musíme ale předem zjistit zájem. 
Modernizace liturgické hudby, některé písně 

v kancionálu zastaralé  –  úpravy kancionálu  se 
hned nedočkáme, v silách farnosti je pouze řeše-
ním schola s moderními písněmi. 

Posílit identifikaci farníků se svou farností – 
souvisí s velkou migrací na nedělních mších, lze 
docílit také tím, že má každý malý úkol, viz při-
pomínku „podněcovat a podporovat zájem všech 
o práci a službu v kostele“. 

V našem společenství se více stmelit – závisí 
jen na vás a vašem sdílení. 

Více duchovních příležitostí, modlitby, veče-
ry chval, adorace, častější pouť na Urbánek  – 
vnější příležitosti nejsou všechno, máme hledat 
i osobní příležitosti k modlitbě soukromé i v ro-
dině.

Zrušit Urbánek (asi časopis)  –  přistoupili 
jsme k řešení 1-2 výtisky za rok, zadáváme vy-
tvoření  nových  webových  stránek  a  propojení 
s farním Facebookem.

Misijní pomoc v jiných farnostech – chlapi 
jezdí na pomoc do klášterů.

Prosím o vrácení nedělní mše sv. na 8:30, je-li 
to možné – máme dva kněží 6 mší v neděli, tedy 
každý  3.  Dvě  mše  ve  farním  kostele  v  hlavní 
čas: v 9.00 Slavkov a 9.30 Křižanovice, dvě mše 
v 11.00 v Němčanech a Hodějicích, dále v 7.30 
v Heršpicích a v 18.00 ve Slavkově. Na prostří-
dání  se  a mít  čas mezi  bohoslužbami  jsme ne-
našli  lepší model. Tento model  ale  zvláště  vy-
hovuje rodinám s malými dětmi, kterých máme 
mnoho. 

Možnost zveřejňování programu schůzí ERF 
a PRF na webu – doženu zveřejněním, v této an-
ketě je již mnoho z rad řečeno.
Úklid a údržba kněžských hrobů – na úklid se 

hledá osoba, opravu hrobů a křížů jsem projed-
nával dnes.

Další odpovědi jsou z našich obcí, a to pouze 
na připomínky,  které  se  nevyskytovaly v před-
chozím výčtu:

Němčany
Noc kostelů nejenom ve farních kostelech  – 

Noci kostelů probíhaly každý druhý rok ve Slav-
kově, ale mezi tím byly v Hodějicích a v Heršpi-
cích. Letos se plánuje v Němčanech na Lutrštéku.

Katecheze pro dospělé v Němčanech – byly by 
možné podle zájmu po mši svaté ve středu, téma 
by si mohli zájemci zvolit.

Proč nemůže být mše sv. v 8.00 ráno? Přesun 
nedělní mše na původní čas. Změnu mše sv. v ne-
děli – čas na Lutrštéku je v 11 h pozdě. – podle 
předchozí  odpovědi  mají  filiální  kostely  mož-
nost buďto před nebo po farní mši sv., mohla by 
být ráno, avšak v 7.30, aby se kněz vrátil na 9.00 
do Slavkova. Obávám se, že účast by byla ještě 
menší, než nyní v 11.00. Navíc na Lutršték by 
asi moc  poutníků  na  7.30  nepřijelo. Chápu,  že 
zvyk je železná košile. V Heršpicích a v Hoději-
cích mají léta v 11 h a všem to vyhovuje.
Úprava  před  kostelem  sv.  Antonína  zídka 

a plotek, trávník  –  plocha  včetně  plotu  je ma-
jetkem  obce,  farnost  s  ní  nemůže  disponovat. 
Kdyby byla  naším majetkem,  šlo  by v případě 
opravy o velkou finanční částku ze sbírek.

Hodějice
Zájezdy pro rodiny s dětmi  –  tento  pokus 

v minulosti nevyšel, jediná varianta je možná jet 
svými auty. Můžete dát podnět a pomohu zorga-
nizovat, ohlásím.

Bylo by dobré, aby 1. svaté přijímání bylo 
v Hodějicích, i když je málo dětí - je to na roz-
hodnutí rodičů, většinou se poslední dobou při-
pojili ke společnému (od r. 2014 bylo 2x v Hodě-
jicích, 3x po 1-2 dětech ve Slavkově).

Slavit mši svatou na svátek sv. Bartoloměje, 
i když připadá na všední den – v případě, že se 
svátek překládá na neděli, neslaví se ve všední 
den  (slavení má být  jen  jednou). Lze však mít 
připomínku  tzv.  votivní  mší  sv.  Většinou  mše 
nebyla z důvodu výjezdu na pobyt v posledním 
týdnu v srpnu s mládeží. 

Korunka k Božímu milosrdenství, Mariánské 
pobožnosti – mohou se věřící modlit před nebo 
po mši – spadá do lidových pobožností. 

Pod každý obraz křížové cesty napsat, co to 
je – vzor v kostele v Křižanovicích – naše křížová 
cesta nemá rámy, zřejmě byly odstraněny z dů-
vodů malého prostoru. V dnešní době se od ná-
pisů upouští, byl to zvyk z 19. století, věřící již 
křížovou cestu znají. 
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Obraz k Božímu milosrdenství – otázka umís-
tění a vkusnosti, v kostelích nemají být obrazy 
pouze kopie, ale kvalitní reprodukce.

Zorganizovat chození chlapců s hrkači před 
Velikonocemi, v ostatních obcích okolo se tato 
tradice dodržuje – pokud se najde organizátor, je 
to možné. Má to ale jeden háček, pokud to konají 
ministranti,  aby  se  pak  účastnili  velikonočních 
obřadů.

Nikodémova noc  –  je  to možnost  zastavit  se 
večer v kostel a setkat se s knězem v rozhovoru, 
probíhá de facto ve Slavkově každé úterý večer. 

Vydláždění prostranství pro parkování aut 
u kostela – prostor je obce, myslím, že se o tom 
uvažuje.

Heršpice
Všední mše sv. později – po dotazu těch, kteří 

na ni pravidelně chodí, byla většina pro zacho-
vání času v 17.00.

Střídání začátků nedělních bohoslužeb po mě-
síci ve všech kostelích slavkovské farnosti – byl 
by v tom úplný zmatek.

Nový svatostánek – jednání s P. Krylem o ná-
vrhu  vždy  pro  jeho  zaneprázdněnost  ustrnulo. 
Budu se snažit znovu o započetí prací na návrhu.

Obnovy pro kluky! Výchova k mužství a otcov-
ství, „kněz“ v rodině – jde o speciální aktivitu, 
dobrý nápad pořádat obnovy pro kluky. 

Střídání varhanic. Pokud je víc varhaníků 
ve vesnici, ať se střídají po týdnu. Zapojení no-
vých farníků. – varhanice se střídají, podle toho, 
jak  kdo může,  i  každý  z  nás máme  různý  pro-
gram na neděle, a víme, jak je náročné vše sklou-
bit. Buďme rádi, že nějaké varhanice máme, že 
máme i mladé, které se zapojují a střídají. Neza-
pomeňme,  že  při  zástupu  hraje  některou  neděli 
varhanice na dvou mších! Včetně zajištění dopra-
vy do jiného kostela. Nám to v lavici nepřijde. 

Věnovat se více dětem na vesnicích, aby se 
nemusely převážet do Slavkova – rodiče se 
tomu málo věnují – v Heršpicích jsem zval děti 
na mši pro děti, ve středu měly kroužky, vyho-
voval čtvrtek a stejně je účast malá. Náboženství 
v Heršpicích letos neučíme, bylo málo přihláše-
ných dětí  (navíc  z  různých  ročníků),  děti  jezdí 
do Nížkovic a do Slavkova. 

Opravení kostelů, pastoračních prostor, var-
han  –  nevím,  jaké  kostely,  pastorační  prostory 
a varhany by se měly opravovat, vše máme opra-
vené a dbáme o údržbu.

o. Milan Vavro

1. svaté přijímání, 2019
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Program farnosti 2020 
Nedělní bohoslužby:  Slavkov  9.00  a  18.00, 
Heršpice 7.30, Němčany 11.00, Hodějice 11.00.
Svátost smíření: přede mší v úterý, pátek a ne-
děli ráno i večer, každé úterý 19.00–20.00.

BŘEZEN
1. 3. Postní zastavení – uvedení do postní doby 

(místo křížové cesty), 17.15 farní kaple Slavkov
4. 3. Setkávání maminek, 9.00–11.00 fara
5. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00.
6. a 7. 3. Program pro dívky 4.–6. třídy „Kaž-

dý je jiný“, DSR Slavkov
8.  3.  Postní  zastavení  (místo  křížové  cesty), 

17.15 farní kaple Slavkov
10.  3.  Biblická  hodina  „Přírodní  podmínky 

a  osídlení  starověkého  Izraele“  (3.  díl),  o.  Sta-
nislav, 19.30 fara
13. 3. Večer chval – skupina křesťanů z Pol-

ska, 19.00 farní kaple
14.  3.  Effatha  –  setkání  mládeže  děkanství, 

misionář  ze  Slovenska  Bohdan  Novák,  17.00 
Dražovice.
15. 3. Nové společenství rodin s malými dět-

mi, 15.00 fara 
15. 3. Křížová cesta pro všechny – vede mlá-

dež, 16.00–18.00 kostel Slavkov
18. 3. Setkávání maminek, 9.00–11.00 fara
21. 3. Duchovní obnova pro ženy, 9.00–17.00 

DSR Slavkov
22. 3. Křížová cesta – vedou manželé, 17.15 

kostel Slavkov
28. 3. Dívčí olympiáda 2020 v Telnici, 8.00–

17.00
29. 3. Křížová cesta – vedou děti KMŠ a škol-

ní děti, 17.15 kostel Slavkov

DUBEN
1. 4. Setkávání maminek, 9.00–11.00 fara
2. 4. Mše sv. v penzionu v 8.00
2. 4. Návštěvy nemocných před Velikonocemi
3. 4. Květný pátek – pouť ve Sloupu
4. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení 

farnosti do úklidu Slavkova
4. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně

VELIKONOCE:
5. 4. Květná neděle, mše s žehnáním ratolestí
5. 4. Křížová cesta na Urbánek, 15.00 od sv. 

Jana

Svátost smíření ve Slavkově:
6. 4. PONDĚLÍ 17.00–19.00 / děti 16.30–17.00
7. 4. ÚTERÝ 17.00–19.00 / děti 16.30–17.00
Svátost smíření na vesnicích:
Němčany: středa 1. 4. 17.00–19.00 (P. Pacner, 

P. Vavro)
Heršpice: čtvrtek 2. 4. 16.30 a po mši (P. Pac-

ner)
Hodějice: pátek 27. 3. a 3. 4. 16.30 a po mši 

(P. Pacner, P. Vavro)
9. 4. Zelený čtvrtek
18.00 mše svatá na památku poslední večeře 

Páně
společná  adorace,  soukromá  adorace  v  kapli 

do 22.00
10. 4. Velký pátek
8.00–22.00 adorace v kapli (8.00 Ranní chvá-

ly, 12.00 polední modlitba)
15.00 velkopáteční obřady s uctíváním svaté-

ho kříže
20.00 křížová cesta městem
11. 4. Bílá sobota
8.00–16.00 adorace v kapli (8.00 Ranní chvá-

ly, 12.00 polední modlitba)
20.30 vigilie Vzkříšení Páně, křty dospělých 

a obnova křtu
12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Slavkov 

9.00  a  18.00, Němčany 11.00, Hodějice  11.00, 
Heršpice v 11.00, žehnání pokrmů
13.  4. Velikonoční  pondělí,  Slavkov mše  sv. 

v 7.30, obce jako v neděli
19.  4.  Byzantská  velikonoční  bohoslužba, 

15.00 kostel na Špitálce
28. 4. Žehnání dopravních prostředků po mši 

u každého kostela
28. 4. Nové společenství rodin s malými dět-

mi, 15.00 fara 
28.  4.  Žehnání  zahrad,  luk  a  polí,  16.00 

od fary Slavkov
29. 4. Uvedení dětí do svátostného života „Eu-

charistie“, rodiče s dětmi, 18.00 fara

KVĚTEN
1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00
2. 5. Ministrantský den v semináři v Olomouci
2.  5.  Effatha  –  setkání  mládeže  děkanství, 

17.00 Slavkov u Brna
8.  5.  Pěší  pouť  farnosti  do  Žarošic,  10.00 

od kostela, 14.00 autobus, 16.30 mše sv. 
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Setkání prvokomunikantů, Brno

13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích
17. 5. První svaté přijímání, Slavkov 9.00
21. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, Slav-

kov 18.00
24. 5. Svatourbanská pouť rodin na Urbánek
22.–29. 5. Svatodušní novéna
30. 5. Dny Slavkova – otevřený kostel 8.00–20.00
30. 5. Svatodušní vigilie, 20.30 
31. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka 

na charitu

ČERVEN
4. 6. Den za posvěcení kněží 
11. 6. Penzion v 8.00, návštěvy nemocných
5. 6. Noc kostelů 2020 na Lutrštéku v Němčanech

6.  6.  Effatha  –  setkání  mládeže  děkanství, 
misionář  ze  Slovenska  Bohdan  Novák,  17.00 
Bučovice
13. 6. Mariánská pouť v Žarošicích, 18.30
14.  6.  Slavnost  Božího  Těla  s  průvodem 

v 9.00 ve Slavkově
14. 6. Farní den, 15.00 zahrada KMŠ
20.  6.  Jáhenské  svěcení  v  Brně,  bohoslovec 

Milan Werl
28. 6. Sbírka na bohoslovce

ČERVENEC
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově v čer-

venci a v srpnu v 19.00!
8.–12. 7. Katolická charismatická konference 

Brno
29. 7.–8. 8. Farní tábor Rakovecké údolí

SRPEN
1. 8.–7. 8. Farní tábor fara Nížkovice
23. 8. Hody v Hodějicích

ZÁŘÍ
6. 9. Mše sv. na zahájení školního roku
6. 9. 20. výročí posvěcení kostela v Heršpicích
20. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech
24. 9. Setkání prvokomunikantů v Brně
27. 9. Hody v Heršpicích

ŘÍJEN
18. 10. Misijní neděle, sbírka na misie 
18. 10. Výročí posvěcení kostela  a Slavkov-

ské hody
25.  10. Výročí  posvěcení  kostela  (Němčany, 

Hodějice)

LISTOPAD
10.  11.  Adorační  den  farnosti  a  modlitba 

za kněžský seminář 
28. 11. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slav-

kova
29. 11. 1. neděle adventní, žehnání věnců


