
Z Ježíšových zaznělo „když se však
neobrátíte, všichni  podobně zahynete“ (Lk
13,3). Na první pohled bychom mohli usou-
dit, že Ježíš vyhrožuje. Tato slova však
nejsou výhrůžkou, ale konstatováním.
Podobně, jako slova lékaře, který nás varu-
je před špatnou životosprávou, která může
vyvrcholit nemocí. Písmo svaté vyzývá, že
s obrácením se nemá otálet, jinak může
přijít tragický konec. To se stalo lidem,
putujícím s Mojžíšem pouští do zaslíbené
země. Přestože „jedli duchovní pokrm a pili
duchovní nápoj“ (1 Kor 10,3-4), znelíbili se
Bohu. Pomřeli na poušti. Svatý Pavel
dodává, že se tak stalo nám pro výstrahu,
abychom netoužili po špatnostech, jako
toužili oni. (Srov. 1Kor 10,11.) 

Tato slova jsou v současnosti velmi aktu-
ální. Lidé touží po „penězích a tělesných
radovánkách“, opouští morální život a žijí
nemorálně. Jaké jsou důsledky? Zde platí
zásada, že člověk se trestá sám. Poukazuje
se na zhoršování životního prostředí, vztahů
mezi lidmi a v manželství, pokud je ještě lidé
uzavírají. Je těžší výchova, protože děti mají
všechno. Sobectví Evropanů vede k vymírá-
ní národů a migraci cizinců. Není snadné
soužití s lidmi jiných náboženství. 

Postní doba souvisí s poznáním této sku-
tečnosti a se zvýšeným úsilím o dobro.
Máme promýšlet, jak dát příklad zbožnosti

Vûrnost BoÏímu vedení

Úmysly modliteb živého růžence v naší farnosti:

Březen: Za dar moudrosti pro naši mládež v jejich rozhodování na životní cestě.

Duben: Za Boží pomoc pro všechny, kteří předávají víru a křesťanské hodnoty v rodinách.

Květen: Za dobrý výběr partnera a odvahu ke společnému životu v lásce, úctě a věrnosti.

Červen: Za posvěcení kněží a vytrvalost v jejich službě Bohu a lidem.

a morálního života dětem a mládeži.
Opustíme-li pravidelnost modlitby a Boží
slovo, bude-li nám zatěžko jít na mši sva-
tou, ztratíme pevný bod života víry. Pokud
se přizpůsobíme společnosti a slevíme ze
zásad desatera, nebude náš život čitelný
ani pro naše děti, které si musí utvořit
v dětství nejen správný názor, ale i návyky.
Nastává doba, kdy se stávají ve společ-
nosti zvláštními ti, kteří se drží života
z evangelia a podle Božích zákonů. Ale tím
se nenechme znepokojit. V dějinách spásy
se již mnohokrát podobná situace opako-
vala. Postní doba nám pomáhá, abychom
zůstali věrní nám věrnému Pánu, neboť „jak
vysoko je nebe nad zemí, tak je veliká jeho
láska k těm, kdo se ho bojí“ (Ž 103,11).

P. Milan Vavro, farář

Pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna

Ročník X. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2007
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V Roce diecéze nás zve otec biskup
Vojtěch v neděli 6. května odpoledne na
pouť do katedrály. Mnozí si řeknou – tam to
znám. Ale tentokrát půjde o to, abychom
prožili my kněží a vy věřící našeho děkan-
ství pouť s naším pastýřem – biskupem,
v katedrále – hlavním kostele naší diecéze.
A také poznat její dějiny a prohlédnout si
katedrálu a místa, kde jsme možná ještě
nikdy nebyli. Program začíná ve 13.30 h
přivítáním a následuje slovo o brněnské
diecézi. Následuje představení našich far-
ností děkanátu a po přestávce začne
v 15.00 h modlitba růžence. Mši svatou
v 15.30 h bude sloužit diecézní biskup

Vojtěch s kněžími našeho děkanství. Potom
následuje program podle výběru – pro -
hlídka nového Informačního centra
s Diecézním muzeem, krypty, věže a kle-
notnice katedrály, pro zájemce prohlídka
vybraných brněnských kostelů s výkladem.
Pro děti bude vlastní program po přivítání
od 13.45 h. Z naší farnosti vypravíme auto-
bus, případně můžete jet vlakem. Na pouti
se zapojí jednotlivé farnosti (lektoři, minist-
ranti, scholy, sbory). Náš sbor Gloria bude
zpívat při mši svaté. Tedy nezbývá, než si
poznačit v kalendáři: 6. 5. – pouť do kated-
rály.  

P. Milan Vavro, farář

6. kvûten – pouÈ slavkovského dûkanství
do katedrály

V uplynulém období loňské-
ho roku jsme si připomněli
několik výročí 12. brněnského
sídelního biskupa Mons. ThDr.
Karla Skoupého. V prosinci to
bylo 120. výročí narození,
v červenci 95. výročí kněžské-
ho svěcení, v červnu 60. výročí
biskupského svěcení a závě-
rem, v únoru 2007, si připomí-
náme 35. výročí úmrtí. 

Karel Skoupý se narodil 30.
prosince 1886 v Lipůvce
u Brna. Gymnaziální i teologická studia
absolvoval v Brně, kde byl i 16. července
1911 vysvěcen na kněze. Působil jako
kaplan v Dyjákovicích, byl prefektem a rek-
torem chlapeckého i kněžského semináře
v Brně, kde přednášel i Nový zákon. Papež
Pius XII. ho 3. dubna 1946 jmenoval 12.
brněnským biskupem, 30. června 1946
přijal od královéhradeckého biskupa
Mořice Píchy biskupské svěcení. 

Velkou péči věnoval kněžskému doros-
tu. Dokončil novostavbu biskupského
gymnázia a konviktu na Barvičově ulici
v Brně, podporoval tiskový apoštolát, stal

se otcem kněží i skutečným
pastýřem diecéze. V letech
1950–1953 byl internován
v biskupské rezidenci, v letech
1953–1963 mimo svou diecézi.
Pak žil v charitním domově na
Žernůvce u Tišnova. Na brněn-
ský biskupský stolec se slav-
nostně vrátil 22. června 1968. 

Zemřel 22. února 1972
v Brně. Byl pochován na
brněnském Ústředním hřbitově
28. února 1972 za účasti 40 až

50 tisíc věřících. „Po naplnění obětí a neú-
navné práce pro biskupství brněnské byl
Bohem odvolán věrný služebník nejdůstoj-
nější otec biskup brněnský…“ stojí v záhla-
ví smutečního oznámení. Co bude napsá-
no na našem? Pro všechno co vykonal
i vytrpěl, ať odpočívá ve svatém pokoji. 

Mše svatá za brněnského biskupa
Mons. ThDr. Karla Skoupého byla oběto-
vána 22. února 2007 v 17 hodin, v den 35.
výročí jeho úmrtí, ve farním kostele sv.
Mikuláše v Letonicích.

P. Jan Martin Bejček, OSB,
farář v Letonicích

35. v˘roãí úmrtí biskupa Skoupého

Biskup Karel Skoupý
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K oslavám výročí diecéze jsou pozvány
skrze soutěž o diecézi také děti a mládež.
Nejmladší děti – tj. děti předškolního věku
a 1. třídy tvoří 1. kategorii. 2. kategorie
zahrnuje děti, které chodí do 2. a 3. třídy.
Děti z obou těchto kategorii mohou nama-
lovat obrázek (max. do velikosti formátu
A3) s tématem diecéze (kostel, památky,
biskup, pan farář…) a do 16. dubna ho při-
nést na faru. Obrázky budou poslány do
Brna, kde je odborná komise posoudí
a stanoví pořadí vítězů.

Pro děti od 4. do 6. třídy (3. kategorie)
a 7.-9. (4. kategorie) je připravena vědo-
mostní soutěž. Má tři kola. Farní kolo pro-
běhne následujícím způsobem. Děti (4.–9.
třída) dostanou v náboženství test s 20
otázkami. Vezmou si ho domů a celý týden
jej mohou vyplňovat. Je dovoleno samo-
zřejmě používat veškeré materiály (některé

SoutûÏ o diecézi
jsou k dispozici
u katechetů
nebo na faře)
a také se ptát
rodičů. Vyplněné
testy odevzdají
k a t e c h e t ů m
nebo na faře.
Zde budou opraveny a nejlepší postoupí do
děkanátního kola, potom do diecézního
kola v Brně v pondělí 21. května. Pro stu-
denty SŠ a VŠ je připravena internetová
vědomostní soutěž, otázky pro březnové
kolo soutěže najdete na http://www.biskup-
stvi.cz/rokdieceze. Srdečně Vás zveme
mezi soutěžící a prosíme, abyste o soutěži
informovali další zájemce – přátele, známé,
farníky atd. Hodně úspěchů v soutěži
a radost z poznávání brněnské diecéze vám
přeje Diecézní katechetické centrum.

Krátce před Vánocemi opustil hudební
svět věhlasný brněnský umělec, profesor
Josef Pukl.

Zůstalo za ním pětaosmdesát let života
spojeného s varhanami.

Narodil se v Nevojicích v rodině hospo-
dáře. Hudební nadání zdědil po předcích.
Již jako chlapec hrával na varhany a zastu-
poval otce na kůru. Naučil se zároveň hrát
na klarinet a saxofon, vystupoval s místní
kapelou. V době docházky na bučovickou
měšťanku se učil hře na klavír a housle.
V roce 1936 zahájil studia na varhanním
oddělení Státní hudební a dramatické kon-
zervatoře v Brně. Po ukončení v roce 1941
dále studoval klavír.Za války musel odejít
na práce do Německa. Po absolutoriu
konzervatoře nastoupil 22. června 1946
jako ředitel kůru kostela ve Slavkově
u Brna. 

Puklova pedagogická činnost v letech
1951 až 1991 je spojena s JAMU a kon-

zervatoří. Učil hru na varhany a klavír.
Vychoval celou řadu žáků. Byl rovněž vyni-
kajícím organologem. Kolaudoval varhany
v Němčanech, Křižanovicích, Holubicích,
Krásensku a ve Slavkově u Brna.

K osmdesátám narozeninám Josefa
Pukla v roce 2001 udělila obec Nevojice
svému velkému rodákovi čestné občan-
ství. V témže roce vydala jeho bývalá žáky-
ně Erika Fraňková knihu Ve službách krá-
lovského nástroje – Varhaník Josef Pukl.
Tento skutečný varhanní mistr nečinil roz-
díl mezi hraním ve významné koncertní síni
a při bohoslužbě v zapadlém kostelíku.
Svým varhanám zůstal věrný po všechny
časy dobré i zlé. Naposled na ně hrál krát-
ce při úmrtím v kostele sv. Jiljí v Brně-
Komárově, kde účinkoval dlouhých sedm-
desát let.

Libuše Filípková, neteř
(převzato z Vyškovských novin,

redakčně zkráceno)

Varhaník Josef Pukl ode‰el
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7. 1. Tříkrálová sbírka celkem 133 650 Kč,
ve Slavkově 77 tis., Němčany 13 tis.,
Hodějice 19 tis., Heršpice 12 tis.,
Nížkovice 12 tis.

8. 1. Koledování u Jesliček, zpívala scho-
la spolu s dětmi z náboženství
a koledy doprovázela dechová
kapela.

4. 2. První společenský ples farností
slavkovského děkanství
v Dražovicích, hrála kapela Ištvánci
ze Šardic, účast přes 400 lidí, z naší
farnosti 100 farníků.

19. 1. Ekumenická bohoslužba v kapli
v Heršpicích, kázala evangelická
farářka Jarmila Řezníčková z Heršpic

28. 1. Výstava farního divadla Simsala Bim
„Procházka pohádkovou zemí“ na
faře s ukázkami her, kterou navštívil
o. biskup Vojtěch Cikrle. O výstavě
natočila 19. 2. Česká televize krát-
kou reportáž.

28. 1. Duchovní obnova pro chlapce
s P. M. Slavíčkem u sester.

11. 2. Lurdská pouť za duchovní povolání
a za nemocné na Lutrštéku, sloužil
P. Oldřich Chocholáč.

17. 2. Prof. P. Petr Piťha, bývalý ministr
školství, měl v kapli přednášku
o svátosti smíření , v sobotu obnovu
„Krize rodiny a jak jí čelit“ a v neděli
sloužil v kostele mši svatou.

24. 2. Dovoz darovaných dubových lavic
do farní kaple z Německa, ze zruše-
ného kláštera v Johannisbergu ve
farnosti Geisenheim u Wiesbadenu.

26. 2. Karneval pro děti a mládež v sále
školských sester provázené ukázka-
mi z večerníčků, farář P. Milan byl za
Krakonoše.

26. 3. Ženy uspořádaly aktivitu „Misijní
koláč“ pro misie , výtěžek byl věno-
vaný do Bangladéše.

8. 4. Mládež na setkání s o. biskupem
v katedrále, papež Benedikt pozval
mladé na světové setkání mládeže
do Kolína nad Rýnem.

8. 4. Muži měli v počtu 16 poprvé
duchovní obnovu „O modlitbě“
s jáhnem Ladislavem Kincem z Víru.

9. 4. Křížová cesta na Urbánek s modlit-
bou za kněžský seminář.

7. 5. Změna bohoslužeb v neděli ve
Slavkově z 8.00 na 8.30 h
a v Němčanech z 9.30 na 9.45 h.
Večerní mše v létě na 19.00 h.

30. 4. Velikonoční varhanní koncert ve far-
ním kostele, varhany Jan Král, trub-
ka Zbyněk Bílek, sólo Kamila
Sokolová, zpíval sbor Gloria.

20. 4. Společné udělování svátosti nemoc-
ných ve všech kostelech.

8. 5. 3. pěší farní pouť do Žarošic, 47
pěších, další přijeli autobusem. 

21. 5 I. sv. přijímání ve Slavkově
a v Němčanech na Lutrštéku.

28. 5. Svatourbanské hody za účasti hejt-
mana Juránka, sloužil P. Petr
Mareček.

3. 6. Kurz „Pantomima, tvořivost a komu-
nikace“ u sester, účast herců farního
divadla.

3. 6. Slavnost vigilie seslání Ducha
Svatého v sále sester, mše sv.
s modlitbou.

10. 6. Odpoledne her pro děti na Urbánku
s dětmi z Havlíčkova Brodu, mše sv.

13. 6. Návštěva katolíků z Ackermann
Gemeinde z diecéze Wurzburg
v Německu, prohlídka Slavkova
a bojiště, večer společná mše svatá
a posezení na zahradě školky, kde
zahrálo naše divadlo krátkou hru.

18. 6. Slavnost Těla a Krve Páně pro
všechny farníky, mše sv. v 8.30
s průvodem Božího těla před
zámek.

22. 6. Výlet dětí z náboženství s farnostmi
Otnice a Šaratice k sv. Antonínkovi
u Blatnice, do skanzenu ve Strážnici
a na rozhlednu Tvarožná Lhota.

25. 6. V Heršpicích při příležitosti setkání
rodáků se konala modlitba za obec
a představení obecního praporu

Pfiehled událostí roku 2006
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vy P. Vojtěchovi Oldřichovi
Diváckému, který přichází z Drnovic
u Vyškova do Vážan nad Litavou.

17. 9. Pouť na Lutrštéku, sloužil P. Josef
Pohanka, farář ze Žarošic
a P. Michael Macek, nový farář
z Rousínova.

7. 10. Bohoslužbu SIS vedl vojenský bis-
kup ze Slovenska Mons. František
Rábek.

15. 10. Pouť do La Saletty a Arsu ve Francii
s duchovní obnovou P. Pavla
Habrovce.

4. 11. Obnovu pro 100 žen z celého
děkanství na téma „Být tou, kterou
jsem“ vedl farář ze Šternberka
P. Josef Červenka.

25. 11. Obnovu pro muže „Pravé lidství“
měl P. František Lízna, účast 50
mužů.

3. 12. Adventní zpívání schol ze Slavkova,
Hodějic a Heršpic na Špitálce.
Zpívalo 36 dětí, kostel byl zaplněn
především jejich rodiči a příbuznými.

14. 12. Dokončení oprav farního kostela pro
rok 2006 a úklid s vysáváním prachu
z 14 m plošiny.

22. 12. Předvánoční koncert koled rousí-
novského sboru Danielis v sále škol-
ských sester.

24. 12. Štědrý den a zároveň 4. adventní
neděle. Na 7 bohoslužbách účast
1450 věřících. Na mši sv. pro rodiny
s dětmi v 15.30 h bylo 200 lidí.
Půlnoční ve 23.00 sloužil P. Milan
a sbor Gloria zpíval II. Kolaříkovu
pastýřskou mši s doprovodem 9
nástrojů. 

25. 12. Vánoční koncert sboru Gloria s čes-
kými i cizími koledami v zaplněném
kostele

26. 12. Na Štěpána zpívala dětská schola,
odpoledne byl průvod Svaté Rodiny
a Tří králů z náměstí do kostela za
zpěvu koled s kapelou.

31. 12. Požehnání ikony sv. Rodiny pro
Dům svaté Rodiny. Od této chvíle
mají prostory školských sester pro
duchovní obnovy svůj název.

a znaku za účasti starosty Jiřího
Zieglera a zástupců církví působí-
cích v Heršpicích – katolíků (P. Milan
Vavro), českobratrských evangelíků
(Jarmila Řezníčková) a kazatele círk-
ve Křesťanských sborů. 

29. 6. Sbor Gloria, P. Milan Vavro a staros-
ta Petr Kostík navštívili farnost
v partnerském městě Darney ve
Francii. Mši svatou sloužili společně
P. Milan a místní farář Andre
Simonini v místním kostele sv. Maří
Magdaleny z r. 1789, zpíval sbor
Gloria.

1. 7. Primice P. Siarda Kamila Novotného,
OPraem, ve Vážanech nad Litavou.

2. 7. V Nížkovicích při příležitosti setkání
rodáků požehnal P. Petr Mareček při
mši svaté v kostele obecní prapor
a znak za účasti starosty Petra
Plotěného. Průvod s krojovanými
stárky šel od obecního úřadu.

1. 7. Webové stránky farnosti s novou
adresou www.farnostslavkov.cz
v nové prezentaci.

2. 7. Dovolená rodin v Hoješíně u Seče za
účasti kolem 60 rodičů a dětí.

6. 7. Farní stanový tábor v Rakoveckém
údolí vedl P. Petr Mareček, táborová
hra na téma „Putování biblických
praotců“. Účastnilo se kolem 70 dětí
a mládeže.

16. 7. V Hruškách posvětil biskup Vojtěch
novou kapli P. Marie Sněžné.

18. 7. Pohřeb P. Jana Pavlů v Řečkovicích.
Působil v Nížkovicích, zastupoval ve
Slavkově.

6. 8. Zahájení dalších oprav farního kos-
tela (sokl, elektroinstalace, schodiš-
tě, oratoře a střecha) z dotace
1 200 000 Kč.

19. 8. Děkovná mše sv. v katedrále k 60.
narozeninám otce biskupa Vojtěcha.

27. 8. Hodová mše sv. v Hodějicích, slouží
P. Oldřich Chocholáč.

27. 8. Pouť mládeže do Říma, Assisi
a Vitorchiana s 12 mladými,
P. Milanem a P. Petrem.

1. 9. Farnost Nížkovice předána do sprá-
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Zkratky: Sl = Slavkov, Ně = Němčany,
Ho = Hodějice, He = Heršpice.

Křtů bylo 26 (loni 24) ze Sl 14, Ně 4 Ho
3 He 1, cizí 4. Ze 26 rodičů dětí má 10 cír-
kevní sňatek. Sňatků 14 (loni 11) ze Sl 6,
Ně 1, Ho 1, cizí 6. Polovina sňatků je mezi
katolíky, polovina věřící s nepokřtěným.

1. sv. přijímání 19 (loni 14) (děti: Sl 10,
Ně 8, dospělí 1). Svatých přijímání při
mši sv. bylo kolem 40 000. Svátost smí-
ření letos před Vánocemi přijalo mnoho
farníků (zpovídalo se 38 hodin). Klesá ale
četnost, prodlužuje se doba na měsíce
mezi zpovědí, i my kněží chceme dát více
možností.  Biřmování 1 při křtu dospě -
lého.

Nedělní mši sv. slavilo při sčítání
18.4.2004 celkem 753 osob (Sl ranní 322,
večerní 143, Ně 131, Ho 99, He 58).
Nedělní mše je ve farnosti v každé obci,
nemusíme přijíždět do farního kostela.
Návštěvnost je někdy nepravidelná (jed-
nou lavice plné, jindy prořídlé), o svátcích
bývá někdy méně než o běžné neděli(?).
Bohoslužeb za rok celkem 877 (mše sv.
nedělní 291, ve všední dny 590, z toho
145 pro děti). V každé obci je mše sv.
v neděli a ve všední den.

Vyučování náboženství: 138 dětí od
3 do 15 let (loni 133) z toho ze Sl 66, Ně
12, Ho 14, He 6, speciální škola 6, před-
školních 31, cizí 3. Většina dětí chodí
pravidelně, ale mnozí se neúčastní
nedělní mše. Vyučuje se na faře, ve ško-
le v Němčanech a v Hodějicích a v kapli
v Heršpicích. Školních dětí je letos 95,
před 5 lety jich bylo 131. Nejvíce ubylo
dětí v Němčanech (r. 2004 chodilo 28,
r. 2005 kleslo na 20 a r. 2006 jen 12.
Ubývá dětí v prvních třídách, rodiče je
pokřtí, ale nepřihlásí do náboženství.
Z 30 pokřtěných dětí před 5 lety chodí do
kostela 12. 

Svátost nemocných 181 (loni 252) –
počet je menší, svátost byla udělována ve
všední den, dostavilo se méně zájemců.

Zápis do kroniky za rok 2006
Udělená společně při mši 126, jednotlivě
55. P. Milan s řeholní sestrou Blankou na-
vštěvovali ve Slavkově a obcích měsíčně
35 nemocných ve dnech kolem prvního
pátku. Mše sv. v penzionu byla druhý
čtvrtek v měsíci, návštěva v psychiatrické
léčebně každý pátek. 

Pohřbů 45 (loni 43) z toho Sl 31, Ně 8,
Ho 3, He 3, z toho na hřbitov 22 a krema-
cí 23. Roste zájem o rozloučení v rodin-
ném kruhu, někdy bez obřadu. Příbuzní
berou málo na pohřeb děti. Zaopatřeno
před smrtí svátostí pomazání nemocných
bylo 22 ze 45. Máme odpovědnost k váž-
ně nemocnému zavolat kněze.

Duchovní: 2 kněží v činné službě, 15
řeholnic v klášteře Chudých školských
sester Naší Paní. Duchovní povolání: do
1. ročníku CMTF a do Arcibiskupského
kněžského semináře nastoupil Ing. Martin
Kohoutek z Hodějic. Do kláštera karmeli-
tek v Praze na Hradčanech vstoupila
Markéta Paterová z Němčan. Rodáků
z farnosti působí jinde 5 kněží a 4 řeholní
sestry. 

Společenství mládeže (nejmladší 15,
Smajlíci 9 a Piškoti 10) vedou kněží. Při
páteční mši svaté ve Slavkově probíráme
Kompendium katolického katechismu.
Na tuto mši svatou také přichází mládež,
která má potom setkání ve dvou skupi-
nách, nejmladší od 14 let a skupina
Smajlíků 16–18 let. Starší Piškoti mají
setkání v sobotu. Na úvod bývá společná
modlitba nebo adorace v kapli, potom na
faře biblické téma, diskuse, soutěž, spo-
lečenská hra nebo vlastní připravený pro-
gram. Mládež se podílí na diecézních
akcích pro mládež, výletech, organizová-
ní karnevalu, tábora, sobotních tělocvi-
čen, pomáhá při brigádách atd. 

Společenství dospělých se setkávají
týdně, čtrnáctidenně nebo měsíčně: rodi-
ny s dětmi, manželé padesátníci, spole-
čenství Vrba přetvářející se do spol. man-
želů a rodin, modlitby matek – starší ženy
a mladé maminky, společenství žen, do
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modlitby živého růžence je zapojeno
60 farníků. Setkání jsou otevřené dalším,
kteří by se chtěli přidat.

Podáváním Eucharistie jsou pověře-
ny sestry Vojtěcha, Gregorie a Bohdana,
také Miroslav Lstibůrek a Milan Šaněk,
kostelníci, kterým pomáhají jako kostel-
níci na večerní mši další tři starší minist-
ranti. Kostelnickou službu v Němčanech
koná Jan Formánek, v Hodějicích
Pavlína Vykouřilová a v Heršpicích Martin
Šujan.

Ministrantů ve farnosti je celkem 51.
Ve Slavkově 20, ale málo mladších,
ministrantské schůzky mají ve dvou sku-
pinách, vede Jirka Paleček a Pavel
Hlaváček.  V Němčanech 16, z toho 6
mladších, v Hodějicích 7, v Heršpicích 2
(ve všední dny zastupuje 5 ministrantek). 

Misijní klubko dětí se od září schází
na faře po nedělní mši s programem
misijní tématiky a stará se o ně Lucka
Křížová s Terkou Čechovou.

Farní divadlo Simsala Bim vede
Ludmila Nosková s pěti dospělými spo-
lupracovníky, 9 herců mládeže a před
vánocemi 2006 došlo k založení nové
generace (dorostu) divadla.

Tělocvik pro ministranty, mládež
a muže je týdně přes zimní období ve
třech školních pronajatých tělocvičnách.

Hudebníci ve farnosti: Ve farním
kostele hraje na varhany Jana
Dolečková. Pěvecký sbor Gloria vede
Dr. Petr Hla váček, zkoušky jsou dvakrát
týdně na faře, má koncerty také mimo
liturgii, návštěvy v zahraničí (Francie,
Polsko), o vánocích sbor doprovází
hudebníci. Scholy ve Slavkově vede
sestra Benedikta, velká schola zpívá
v neděli na ranní, zkoušky má dvakrát
týdně, od pod zimu začala malá scholič-
ka, zpívá na dětské mši. V Němčanech
zpívá sbor vedený Stanislavem
Vymazalem,  var haníkem je Oldřich
Svoboda. V Hodějicích zpívají děti
v pátek a příležitostně v neděli, vede je
Kateřina Šujanová, která hraje také na
varhany. V Heršpicích zpívají děvčata

několikrát v roce se Slávkou Šujanovou,
varhanicí je Marie Marková. Díky také
kostelníkům a lektorům.

Úklid kostela a zdobení – ve Slav -
kově odvedla skupina téměř 20 žen
mnoho práce během dvou let výmalby
kostela. Bylo by dobré rozšířit služby
o skupinu žen středního věku. Za vý -
zdobu farního kostela vděčíme
Miroslavovi Lstibůrkovi a Pavle
Hrazdílkové. V obcích je o úklid a výzdo-
bu také vzorně postaráno.

Farní rady – ekonomická a pasto-
rační se schází na faře k poradám
a k plánování aktivit a oprav.

Farní charitu vede Jitka Hrabovská,
farní šatník Zdena Schneiderová.

Farní časopis rediguje Eva Janková,
farní internetové stránky webmaster
Jan Matyáš. V těchto farních médiích je
třeba více zpravodajů a prosíme fotogra-
fy z lidu o případné včasné poskytnutí
fotografií.

Duchovní obnovy – školské sestry
začaly s pravidelnou nabídkou, zvětšila
se účast i z děkanátu a vzdálenějších far-
ností. Dne 31. 12. 2007 byly prostory
nazvány Dům svaté Rodiny.

Celkem bylo ve farnosti vybráno
a odesláno na různé účely 401 655,-
Kč. Tato částka obsahuje tři položky:

1) Farní sbírky odeslané na biskup-
ství: 202 175,- Kč (r. 2005 bylo 266 412
Kč). Z toho Haléř sv. Petra 21 760, na
charitu 17 130, na bohoslovce 17 270, na
církevní školství 2100, na misie 31 650,
na potřeby diecéze 90 000, Boží Hrob
1000, Televize NOE 21 265 Kč.

2) Tří králová sbírka 2006 celkem
133 650,- Kč. Slavkov 77 900,- Němčany
12 900,- Hodějice 18 800,- Heršpice
12 100,- Kč.

3) Farní charita poslala 65 830,- Kč
na humanitární pomoc na různá místa
u nás a ve světě. 

Poděkování všem, zapojených v růz-
ných službách, aktivitách a společen-
stvích v celé farnosti.

Zpracoval P. Milan Vavro, farář

KRONIKA
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Opravy kostelÛ 2006 a v˘hled 2007
Farní kostel ve Slavkově se opravuje již

12. rokem. Za dotace z Ministerstva kultury
1 200 000 Kč, JM kraje 80 000 Kč a sbírek
v kostele 138 000 Kč dokončena oprava sok-
lu (kamenické práce, sanační omítky
s výmalbou, nová elektroinstalace a rozvody
rozhlasu vedené v soklu), oprava schodiště
na kůr a oratoří (vyspravení omítek, výmalba,
podlahy, dubových dveří a bočních oken),
uzavření prostor schodiště na půdu proskle-
nými stěnami a protipožárními dveřmi. Dále
opravena místnost za oltářem, která bude
využita jako sklad. Na okenní římsy a para-
pety byly dány ostny proti holubům, tašky na
valbách střechy byly připevněny a úžlabí
utěsněny proti zavátí sněhu. Zlacené prvky
hlavního oltáře, svatostánku a bočních oltářů
jsou pozlaceny nebo vyčištěny. Byl instalo-
ván větší číselník písní. Do kaple byly daro-
vány lavice z Německa, které byly upraveny
a po obroušení nalakovány. Nábytek farní
knihovny byl umístěn do oratoře na protější
stranu, kde by mohla vzniknout prohlídková
trasa k hodinám, v oratořích nad ní je
v budoucnu možné instalovat výstavu sta-
rých bohoslužebných předmětů a oděvů.
Farní historická knihovna a archiv not budou
umístěny v jedné z oratoří vedle kůru. 

Letos nás čeká dokončení výmalby levého
schodiště na půdu, doplnění zábradlí, opra-
va cihelných podlah oratoří, nátěr podlahy
na kůru, pokračování ochrany fasády proti
holubům, oprava schodiště a žebříků ve
věži, restaurování venkovního bočního scho-
diště, osvětlení schodišť a kůru, instalace
bočních svícnů v lodi kostela a reflektorů na
oltář a svatostánek.

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce pokra-
čovala oprava fasády ze hřbitovní strany
v hodnotě 725000 Kč, podíl farnosti byl 35000
Kč, ostatní z dotací Města Slavkova (127 tis.)
Ministerstva kultury (443 tis.) a JmK (120 tis.).
V letošním roce bude dokončena fasáda od
stavebnin a opraven interiér špitálu. 

Sklad na Nerudově ulici byl odprodán
Městu Slavkovu za 555 000 Kč. Pod po zem -
kem, na kterém stojí sklad, vede hlavní

potrubí kanalizace, nešlo jej tedy prodat jako
stavební místo. Navíc prostory již nebyly far-
ností využívány. Získané finance budou ulo-
ženy na farním účtu a použity v budoucnu po
zvážení Ekonomické farní rady.

Na slavkovské faře pokračuje vybavení
místností a sálu skříněmi a nábytkem pro
uskladnění not pěveckého sboru, pomůcek
ke katechezím a her pro děti. Byl instalován
domácí telefon na faře, v sakristii a na kůru. 

V Němčanech v dolním kostele byl poří-
zen nový rozhlas, původní rozhlas bude dán
na Lutršték. Uvažuje se o výrobě nových
lavic do dolního kostela. 

V Hodějicích bylo osazeno kvalitní zvoně-
ní zvonu včetně hodin v sakristii. Nyní probí-
há očalounění sedáků a klekátek lavic.
Plánujeme opravu schodiště a prostor ve
věži, dokončení omítek ve věži s výmalbou,
opravu vstupních dveří.

V Heršpicích byly dokončeny lavice a při-
pravuje se dokončení vybavení kostela –
sedadla pro ministranty, podstavce pro kvě-
tiny u svatostánku, zpovědnice, lustry.

V Nížkovicích v kostele bylo provedeno
mramorování tumby pod svatostánkem
a pozlaceny ornamenty na mramorových
oltářích. Byl opraven nátěr sochy P. Marie
Lurdské a Božského srdce na bočních oltá-
řích, víko křtitelnice a svícen na paškál.
Varhanní měch byl děravý a nepřiměřeně
velký, byl pořízen nový a varhany po 7 letech
ošetřeny proti červotoči a naladěny.

Na nížkovické faře byla opravena fasáda,
okna ze dvora, dveře, zateplení podkrovní
místnosti, instalace ústředního vytápění.
Plán letos: dokončení podkroví, sociálního
zařízení a podlah v přízemí, úprava plochy
dvora. (Fara byla po dohodě farní rady ve
Slavkově s farní radou v Nížkovicích prona-
jata v říjnu 2006 slavkovské farnosti pro
prázdninové pobyty dětí, mládeže a rodin
s dětmi, ale také pro případný odpočinek
kněží ze Slavkova, kde chybí u fary zahrada.)

Poděkování patří vám všem, kteří při-
spěli ve sbírkách a pomohli svou prací.

Zpracoval P.Milan Vavro, farář
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Po vymalování kostela v roce 2005
následovaly práce, jako oprava kamenné-
ho soklu, omítek a mnoho dalších dodělá-
vek. Časem jsme zjistili, že sochy reliéfů
jsou zaprášené, a bylo třeba s tím něco
dělat…

Do výšky 15 metrů se moc po žebříku
nedá, tak jsme objednali plošinu, se kte-
rým jsme vjeli do kostela. S vysavačem
a prodlouženou násoskou jsme začali
s Mirkem Lstibůrkem ve čtvrtek 14. 12.
ráno vysávat. Odpoledne se nám podařilo
najet dokonce po schodech až k oltáři!
Nad reliéfem Vzkříšení bylo nutné uřezat
staré konzoly, na které se při výmalbě
zapomnělo. Při pohledu z výšky 15 m dolů

bylo třeba se i zhluboka nadechnout. Při
čištění Vzkříšení jsem si všimnul jedné zají-
mavosti. Tvář vojáka je zcela obrácená
k reliéfu, neboli ke stěně. Nikdo, kromě
oprašovačů do této tváře nevidí. Umělec ji
přesto do detailu ztvárnil. Pro Pána Boha.

Další zajímavostí byl nález podpisu
V. Kohoutek, Kukla Jaroslav na kopuli sva-
tostánku – zřejmě to byli pozlacovači
z dob první republiky. A ještě jedna zajíma-
vost – přesně v tento den byl odpoledne
sluncem osvícen jeden anděl u oltáře.
A nad námi určitě měli strážní andělé
dohled! Po 17. hodině vyjíždí plošina
z kostela. Kdy zase budeme příště oprašo-
vat? P. Milan Vavro

Jak se vysává kostel

Katolickou charismatickou konferenci
organizuje v České republice od roku 1989
hnutí Katolické charismatické obnovy.
Jedná se o čtyřdenní akci duchovně for-
mačního charakteru, určenou pro členy
a sympatizanty hnutí Obnovy, ale i pro
křesťany jakékoli spirituality i pro tzv. hle-
dající. Za účelem duchovního i lidského
povzbuzení a hlubší křesťanské formace
se zde setkávají dva až tři tisíce křesťanů
z celé ČR (katolických laiků, rodin, kněží,
řeholníků i křesťanů jiných církví), přičemž
zájem o konferenci každoročně vzrůstá.
Nedílnou součástí programu bývá „dětská
konference“, proto konferenci navštěvuje
stále více rodin s dětmi, které by se těžko
mohly účastnit klasických exercicií. K dění
na konferenci patří i kulturní vyžití – diva-
delní představení, koncerty apod. Lze ji
v neposlední řadě také příjemně spojit
s poznáváním pamětihodností a krás měs-
ta, které konferenci přijme.

Letošní 18. ročník katolické charisma-
tické konference se uskuteční v termínu

25. až 29. 7. 2007 poprvé v moravské
metropoli – Brně. Hlavní program pro-
běhne v moderním pavilonu F na brněn-
ském výstavišti BVV. Konference má
podporu a požehnání brněnského bisku-
pa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho
a záštitu nad ní převzal také hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek. Program konference tvoří před-
nášky, adorace, neformální setkání, spo-
lečná modlitba a bohoslužby. Pozvání na
konferenci přijali letos tito přednášející:
Archimandrita Sergiusz Gajek, misionář
a apoštolský vikář řeckokatolické církve
pro Bělorusko, dále P. Vojtěch Kodet,
sestra Veronika Barátová z komunity
Blahoslavenství, P. Michael Slavík,
Kateřina Lachmanová, P. Tomáš Holub,
PhDr. Josef Zeman, Petr Hejl z diakonie
Betlém, P. Angelo Scarano a další.
Podrobné informace k organizaci a pro-
gramu, včetně elektronické přihlášky,
najdete na internetu na www.cho.cz nebo
si je vyžádejte na tel. čísle 777 087 736.

Katolická charismatická konference
letos v Brnû
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DUCHOVNÍ OBNOVY

Prof. PiÈha o identitû národa

Přednášky p. prof. Piťhy byly pro mě
poučné, zajímavé a osvěžující. Pan profesor
umí vzácnou věc, a to podat úžasnou šíří
vědomostí velmi jednoduše a pochopitelně
i pro obyčejného člověka. Je málo „moud-
rých otců“ v dnešní době, díky Pánu Bohu
za p. Piťhu. Hana Kroutilová, Telnice

Duchovní obnova, kterou jsem dnes pro-
žil mne opravdu obnovila. Uvědomil jsem si
sílu své sounáležitost s národem, i když se
mi některé jeho vlastnosti nelíbí.

Pokračujte v těchto bohulibých akcích.
Velmi nás to posílilo. Celý den byl krásný.
Přednášky velmi vzdělávací a poučné. Co
nás učili za komunismu (např. Zdeněk
Nejedlý), jsme se rádi dozvěděli, jaká je
pravda. Účastníci z Drnovic

Díky za krásný den plný nádherných zážit-
ků. Děkujeme za možnost účasti na před-

náškách prof. Piťhy, které nám ukázaly jiný
rozměr duchovních hodnot českého národa.
Budou nám inspirací pro další duchovní růst.

Těšíme se na další setkání, na další
duchovní obnovu. Smejkalová, Šimková

„Máme-li být solí země a světlem světa,
nesmí nám být lhostejný osud našeho
národa.“ Těmito slovy se s námi rozloučil
po mši svaté přednášející pan profesor
Petr Piťha. Jeho přednáška byla pro mne
moc a moc povzbudivá. Přímo jsem na
něm „visela“ očima možná také proto, že
jsem seděla v první řadě. Jeho moudrost,
vzdělanost a hloubka člověka určitě oslovi-
la a nadchla všechny přítomné. Škoda, že
o tuto přednášku neprojevilo zájem více
mladých lidí. Snad se to do budoucna
zlepší – musíme věřit!

Duchovní obnovu na téma „Duchovní a kulturní identita českého národa“ v sobo-
tu 10. 3. 2007 v Domě sv. Rodiny vedl prof. P. Petr Piťha z Prahy. 

Co mě zaujalo na přednášce pana prof. P.
Petra Piťhy.

1. Krize identity
• lidé nejsou pevní, jsou drzí a určují svůj styl

svému okolí (malí diktátoři)
• opěrné body (kdo jsi, odkud jsi, kam  patříš)

začaly mizet, člověk neví, kdo je
• technika se rychle vyvíjí, neděláme jednu

práci (profesi) celý život
• mizí místní kroje, objevují se jen při slav-

nostech
• v krizi je hlavně rodina
• 40 let totality úplně podlomilo naši hrdost,

vztah k vlasti
Nutná náprava ve výchově dětí důslednou

vlastivědou. Vyprávějme dětem od raného
dětství o věcech kolem sebe, o místě kde žiji,
kde jsem doma. Protože doma je tam, kde já
se vyznám. Zdůrazněme znalost národních
i místních symbolů, a tak založíme dítěti
národní povědomí.

Duchovní a kulturní identita ãeského národa
2. Mezi naše největší světce patří Cyril

a Metoděj, bratři, kteří se vždy shodli, i když
byli oba naprosto odlišní. Jsou příkladem
bratrské lásky a moudrosti. Moudrost je trva-
lý rozhovor mezi chladným rozumem a srd-
cem, které rozum varuje, aby neudělal něco
zcela nelidského.

3. Jazyk je prostředkem pro komunikaci
i prostředkem pro vyjadřování.

Říká se, že slovo dělá muže, ale dotyčný
musí být hlavně ochotný to slovo vyslovit!
Jazyk je také nástrojem myšlení. Mateřský
jazyk máme, cizí umíme. Mateřština má svůj
sladký tón, svou intonaci. Máme jej nejvíce
biologicky zabudovaný. Je součástí naší
bytosti. Jazyk je vlastně státní zákon. Pro
dnešní dobu je ale neštěstí, že přijímáme cizí
slova, pro která máme vlastní vyjádření. Děti
učme slušně a jemně mluvit, potom budou
slušně a jemně jednat!

4. Důsledek války a totalitního režimu
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DUCHOVNÍ OBNOVY

Padesátiletá cenzura v historických bádá-
ních způsobila, že máme velkou neznalost
českých dějin a náš archiv je plný ne čes-
kých, ale cizích studentů, kteří umí perfektně
česky a studují naše české dějiny. Dnes je
také výrazně posunuta hranice k druhým

lidem. Vlivem totality je mezi námi velká
nedůvěra. A toto je nejvážnější důsledek
totalitního režimu!

5. Pokud chceme být solí země a světlem
světa, nesmí nám být lhostejný osud našeho
národa! Marie Šujanová

1. Mojžíšova, kap. 1, v. 1-2.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země

byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní
byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

Lékař, inženýr a politik se dohadují, které
povolání je nejstarší. Lékař poukazuje na
Adamovo žebro, které Bůh vzal a stvořil
ženu. Inženýr ho chce trumfnout a říká, že na
počátku byl chaos, země byla pustá a prázd-
ná, a Bůh z toho chaosu vybudoval svět. Tu
se ozve politik: „No jo, ale komu vděčíme za
ten chaos?“.

L. Mojžíšova, kap. 2, v. 21-23.
I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu,

až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to
místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žeb-
ra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji
k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých
kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazý-
vá, vždyť z muže vzata jest.“

Adam se párkrát vrátil k Evě pozdě k ránu.
Jednou Eva vybuchla: „že ty máš nějakou
ženskou!?“ Adam ji konejšil: „Miláčku,
k takovému podezírání nemáš sebemenší
důvod, vždyť víš, že jsi jediná na světě!“ Ale
Eva se nedala a hádka pokračovala, až una-
vený Adam usnul. Probudila ho náhlá bolest.
„Co to děláš?“, vyjel na Evu. Ta na to klidně:
„Přepočítávám ti žebra.“

Izajáš, kap. 5, v. 23.
Běda…, těm, kdo za úplatek ospravedlňují

svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost.
Na jednom z dobových sgrafit na radnici

v Prachaticích je zobrazení jednání středově-
kého soudu. Celý obrazový výjev doprovází
nápis: „Právo pavučině se podobá, brouk ji
prorazí, muška v ní zůstává.“

Marek, kap. 10, v. 23-25.
Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl

jim: „Jak těžko vejdou do Božího království ti,
kdo mají bohatství!“ Učedníky ta slova zarazi-
la. Ježíš jim ještě jednou řekl: „Dítky, jak těž-
ké je vejít do království Božího! Snáze projde
velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel
do Božího království.“

Movitý sponzor se táže duchovního: „Pane
faráři! Myslíte si, že se dostanu do nebe,
když daruji na opravu kostela 250 000 Kč?“
„No, to nevím“, odvětí farář, „ale být vámi
rozhodně bych to zkusil.“

Jan, kap. 2, v. 1,9.
Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské.

Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl
pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se
nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka:
„Už nemají víno.“… Bylo tam šest kamenných
nádob, určených k židovskému očišťování,
každá má dvě až tři vědra. Ježíš řekl služební-
kům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je
až po okraj. Pak jim přikázal: „Teď z nich
naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.
Jakmile správce hostiny ochutnal vodu pro-
měněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale slu-
žebníci, kteří vodu nabírali, to věděli -…

Kněze zastaví dopravní policista pro rych-
lou jízdu. Kontroluje mu doklady, pak se
zeptá: „Pil jste?“ Kněz sebejistě odpoví:
„Pouze vodu.“ Policista se diví: „Tak jak to,
že z vašeho dechu cítím víno?“ Kněz se
podívá do lahve v autě a vykřikne: „Dobrý
Bože! On to udělal zase!“ 

Vždy s úsměvem, vždyť Bůh má veselé lidi
rád.

JUDr. Miloslav Honek

Masopustní úsmûvy na biblické motivy
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Regionální soutěž proběhla 7. února na
BiGy v Brně (první byla na školní úrovni,
druhá na okresní úrovni – ve Slavkově).
Soutěže v Brně se účastnilo 70 dětí ze
7 moravských okresů. Za okres Vyškov cel-
kem 8 dětí: 1. kategorie: Marie Hrabovská
ze Slavkova a Martina Moresová z Boh -
dalic; 2. kategorie: Václav Zeman
z Malkovic, Milan Maštera z Vyškova
a Tereza Paterová z Němčan; 3. kategorie:
Václav Škvařil a Barbora Bezděková
z Vyškova, Jiří Andrla ze Slavkova.

DĚTI

XIV. biblická soutûÏ
Zahájení soutěže bylo v aule, pak psaly
jednotlivé „kategorie“ test v učebnách, pak
následovalo vyhlášení získaných bodů.
Nakonec odpovídalo ve finále šest osob
z každé kategorie na další otázky. Na závěr
bylo vyhlášení vítězů soutěže a předání
odměn. Máme radost, že za náš vyškovský
okres získal třetí místo v 3. kategorii Václav
Škvařil z Vyškova. Biblická soutěž se kona-
la pod záštitou Biblického díla, které zastu-
poval doc. P. Petr Chalupa z Olomouce. 

S. M. Gregorie

V sobotu 10. 2. 2007 se zúčastnilo 38
děvčat z blízkého i vzdálenějšího okolí,
nejvíce z děkanátu Slavkov. Asi polovina
přijela úplně poprvé. Potkali byste zde
děvčata ze Slavkova, Hodějic, Rousínova,
Heršpic, Letonic, Uhřic, Násedlovic, Žat-
čan, Blažovic, Moutnic, Bučovic, Věteřova,
Čechyně i z Bílovic nad Svitavou. 

Dopolední program byl skrze sehrání
scének z nejrůznějších situací ze života
přípravou na vstřebání hlavního tématu.

Tím byla biblická meditace o Kainu a Ábe-
lovi. V odpolední části programu jej děvča-
ta ztvárnila složením společného obrazu.
Závěrem celého setkání patřil „polštářové
válce“ v sále. Milým povzbuzením během
dne bylo také požehnání otce Milana, kte-
rý mezi nás zavítal v pravé poledne. Díky!

K dalšímu, tentokrát pětidennímu setká-
ní o letních prázdninách (16.–20. 7.) i k pol-
štářové odvetě zve srdečně otec Milan
Vavro a školské sestry. Sestra Gregorie

Den pro holky

„Dobrý den, pěkně vítám, to jsou k nám
hosté!“ Takto přívětivě (jak v Karafiátových
Broučcích) vítala Janinka (Liduška Šujano-
vá) přicházející broučky (mládež dvou nej-
mladších farních společenství s křidélky
a tykadýlky), a takto přívětivě přivítali potom
broučci-moderátoři (Lucka Křížová a David
Svoboda) i všechny děti a jejich rodiče na
tradičním farním dětském karnevalu v Domě
sv. Rodiny v neděli 18. 2. 2007 v 15 hodin.

Návštěvnost byla snad trochu slabší než
v minulém roce (možná z důvodu končících
jarních prázdnin), za masky byly hlavně děti
od 1 do 10 let, starších bylo jen několik. Ale
i tak se děti a broučci ihned po zahájení roz-
tančili při zvuku veselých dětských písniček,
jejichž výběr zajišťovali společensky odění

pánové Vojta Lstibůrek a Jeňa Hlaváček.
Děti si také zasoutěžily a dočkaly se

v tombole pěkných překvapení.
Vyhodnoceny byly i nejlepší masky a nako-
nec se všichni spolu vyfotili. Ke spokojenos-
ti přispělo i bohaté občerstvení, o které se
postaraly obětavé maminky.  

Z dětských očí vyzařovala spokojenost,
i když byly z reje masek určitě vyčerpané.
Byli spokojeni i rodiče, poněvadž jejich roz-
dováděné a unavené děti v ten večer určitě
všechny poslušně ulehly do svých postýlek,
a spaly a spaly a spaly. 

Zdálo se jim třeba o veselých broučcích
Janince, Lucince, Marcelce, Terezce,
Markétce, Evičce, Magdalénce, Davidovi,
Jirkovi a Pavlovi.  Marie Šujanová

Tradiãní farní dûtsk˘ karneval
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DĚTI

Do nově se formující skupiny dorostu
divadla nutně potřebujeme posílit ales-
poň o dva kluky chlapeckou část. Dívčí
část je již přeplněná! Proto máte-li doma
nebo v příbuzenstvu chlapce ve věku od
7 do 11 let a tento mladík by chtěl hrát
v našem divadle, urychleně se hlaste
u paní Noskové osobně nebo s ním přijďte
rovnou na příští schůzku v pondělí
19. března, 2. dubna v 16.00 hodin do sálu
na faru (papuče s sebou). Tato nabídka
platí i pro chlapce přespolní.

Podmínky členství v divadle jsou:
• chlapec musí chtít sám (ne že to chtějí

rodiče, babička atd.)
• musí být ochoten dodržovat kázeň
• nesmí mít vadu řeči
• pokud bude z 1. třídy, měl by umět číst
• malá nebo střední tréma nevadí (tu mají

všichni)
Případné dotazy zodpoví paní Nosková

na tel. čísle 517 383 187 (pouze v pracov-
ní dny 7.00–14.00 h)

Už se na tebe těší Simsaláčata!

Farní divadlo Simsala Bim oznamuje

To, že Ježíš prošel před svou smrtí dlou-
hou cestu bolesti asi všichni víme. Chtěl
bych se, ale při této cestě na Golgotu
pozastavit nad osobou Šimona z Cirény.
Člověk kolemjdoucí, možná i zvědavý
a tedy přihlížející onomu dění Ježíšova utr-
pení, netuší, že právě on se setká za oka-
mžik tváří v tvář s odsouzeným. Netuší, že
bude nést kříž tohoto člověka. Po chvíli
vybírají vojáci ze zástupů lidí právě Šimona
a nutí ho, aby Ježíšovi pomohl. Přestože
Ježíšovu smrt touto pomocí nemůže
odvrátit ani oddálit, bere na sebe jeho kříž,
nese jej a ulehčuje mu alespoň takto
poslední hodiny jeho života, a to i na úkor
posměchu mnoha lidí, kteří ho jistě kvůli
kříži považují též za zločince. 

I my častokrát na sebe bereme dobro-

volně i nedobrovolně kříž druhého. Na
počátku se možná jeví lehký, ale cestou se
pronese. V době kdy se již nedá unést,
padáme. Je těžké se po pádu zvednout,
ještě těžší je však zvednout se sebou
i kříž. Častokrát ale vstáváme a kříž nechá-
váme ležet. Je to pohodlnější. Následně se
vydáváme jinou cestou, která vede oklikou
kolem Golgoty, kde k našemu neštěstí
Ježíše nepotkáváme.   

Chceme-li se opravdu setkat s Ježíšem
na jeho křížové cestě jako Šimon, nezapo-
meňme na to, že než se ho dotkneme,
budeme muset překonat nechuť z pohledu
na zbičované lidské tělo, špínu, zápach,
prach a pot.  

Pavel Šaněk (Myšlenka na den pro
Radio Proglas, 29. 5. 2004)

Postní my‰lenka

Poslední neděli před postní dobou pro-
běhl dětmi dlouho očekávaný karneval.
Konečně mohly zúročit úsilí vynaložené při
vymýšlení a realizaci masek. Děti přivítali
broučci a berušky, kteří je provázeli po
celou dobu karnevalu. Soutěže, písničky,
tombola, výborné pohoštění – to vše
napomohlo k prožití příjemného odpo -
ledne.

Velký dík patří mládeži, která vše připra-
vila, zorganizovala a jak jsem tak pozoro-
vala, navíc se ještě bavila. Líbí se mi, že
v tombole vyhraje každé dítě, pouze bych
upravila počet losů na osobu. Tato akce
má již dlouholetou tradici a výbornou úro-
veň, kterou se podle mého názoru a rozzá-
řených dětských očí podařilo udržet
i v letošním roce. Blanka Zbořilová

Jak˘ byl dûtsk˘ karneval?
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Tentokrát jsme se mohli již popáté těšit na
víkend animátorů v Osové Bítyšce. A oprav-
du bylo nač se těšit.

V pátek, hned po výborném občerstvení
jsme se v roli starozákonních postav naučili
židovský tanec. Tak začal kurz s tématem
Bible. Díky přednášce P. Petra Karase, proklá-
dané osobitým humorem, se nám dostalo
spousty užitečných a zajímavých informací
o Knize knih, také nám doporučil, jak s ní pra-
covat. Že není tak těžké zapamatovat si něja-
ký ten biblický verš jsme si ověřili při odpoled-
ní hře, při které náš tým navíc porazil soupeře.

Čas plynul a na nikoho nečekal, na rozdíl
od kněží před bohoslužbou. Týmáci nás ten-
tokrát nechali více přiložit ruce k dílu – po

MLÁDEŽ

Animátofii z na‰í farnosti
minulém kurzu na téma společenství jsme
uvedli do praxe nabyté informace a po sku-
pinkách jsme „testovali“ program připravený
pro naše vrstevníky. Jak strávíme zbytek
večera, záleželo na nás. Pro většinu bylo
nejlákavější příjemné posezení v čajovně.

Po nedělní mši svaté jsme se ještě na chví-
li sešli ke společnému programu, pochutnali
si na výborném obědu a pak už honem sba-
lit svých pět švestek a rozloučit se. Přesto, že
se nás sešlo méně než obvykle, si troufám
tvrdit, že se celé partě v Osovce moc líbilo.
A tak mi nezbývá, než týmákům a kněžím
vzkázat: „DÍKY!“ a samozřejmě našemu
Pánu, který nás provázel celým víkendem.

Víťa Šujanová

Mládež ze spolča Smajlíci z naší slavkov-
ské farnosti prožili silvetrovské dny na faře
v Nemoticích u Koryčan (naše děkanství).
Faru místní farníci uvnitř opravili pro pobyty
mládeže a rodin. Odjeli jsme z nádraží ve
Slavkově v sobotu 30. prosince 2006. Cesta
vlakem byla krátká, ale zábavná. 

Návštěva otce Milana a Jirky Palečka
s večeří byla pohoštěna chlebem se sádlem
a cibulí – chutnal! Lucka připravila hru – hle-
dání dopisů po celé obci a plnění úkolů, kte-
ré jsme museli pochopit ve slovech evange-

lia. Hra skončila adorací s modlitbou v kapli
fary.

Druhý den – poslední v roce, jsme připravo-
vali silvestrovskou speciální večeři pro
Smajlíky z ovoce nebo zeleniny. Ráz večeře
byl ve stylu „svázané ruce“ a měl ten význam,
že jsme se museli navzájem krmit. Palačinky
byly i tak moc dobré. Poklidná karetní hra
před večeří se však zvrhla ve vzájemné mazá-
ní šlehačkou. Ráno na Nový rok jsme byli na
mši svaté v nově vymalovaném kostele
v Nemoticích. Tak někdy příště! Smajlíci

Smajlíãí Silvestr v Nemoticích

V sobotu 10. února 2007 připravili II. ples
slavkovského děkanství v Nesovicích kněží
s věřícími z farností spravované Farním
týmem z Milonic. K tanci hrála Mistříňanka,
přijelo na 500 tanečníků a posluchačů dob-
ré muziky z většiny farností děkanství.
Z naší farnosti se zúčastnilo kolem 90 farní-
ků. Ples byl hodnocen jako výborný, kromě
hřmění reprobeden, slavkovští byli nejblíž.
Někteří mladí se jej zase neúčastnili z důvo-
dů malé rozmanitosti tanečního repertoáru

– „samá polka a valčík“. Někdy ale nemusí
jít na prvním místě o taneční styl, je dobré
se také setkat navzájem „napříč farním
a věkovým spektrem“, dokonce i spolča
mladých mezi sebou, pokud vůbec chceme
mít něco společného. 

Slavkovské děkanství má 28 farností.
Kněží bydlí na 11 farách, většina
z nich spravuje 3 farnosti. Kněží ve funk-
cích farářů, kaplanů a výpomocných
duchovních je celkem 15.

Ples slavkovského dûkanství podruhé
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CHARITA

Na základě charitní nabídky jsme se již před něko-
lika lety rozhodli podporovat adopci na dálku.
„Adoptovali“ jsme sirotka z Ugandy, který žil se svou
babičkou a dvěma sourozenci. Nyní může navštěvo-
vat školu, dostávat oblečení, knihy, ubytování a stra-
vu. Právě jsme obdrželi jeho vysvědčení za uplynulý
školní rok, který v Ugandě končí vždy koncem kalen-
dářního roku. Postoupil již do pátého ročníku. Ve vět-
šině ugandských škol se dětí učí matematiku, psaní,
anglický jazyk, přírodní vědy, občanskou nauku, míst-
ní jazyk „luganda“, náboženství, zeměpis, dějepis
a zemědělství.

Přejeme mu i dalším dětem, které ještě na adopci
čekají, mnoho Božího požehání!

Za skupinu adoptivních rodičů Kateřina Šujanová z Hodějic

Podpora vzdûlanosti
v Ugandû

Buďte požehnaní, kteří chápete,
že moje nohy jsou už pomalé
a že moje ruce se chvějí.
Buďte požehnaní, kteří myslíte na to,
že moje uši špatně slyší,
že tedy hned všemu nerozumím.
Buďte požehnaní, kteří se nezlobíte,
když něco upustím,
kteří mi pomáháte najít moje věci.
Buďte požehnaní, kteří mě dokážete rozesmát
a snášíte moje slabosti.
Buďte požehnaní, kteří máte ohled 
na moje potíže a mírníte mé bolesti.
Buďte  požehnaní, kteří mi dáváte pocítit,
že jsem milovaný a jednáte se mnou laskavě.
Požehnaní, kteří zůstanete se mnou
až se budu ubírat na věčnost.
Buďte požehnaní všichni, kteří jste ke mně dobří,
kteří mne necháváte myslit na dobrého Boha
a spojovat se s ním.
Já vám to určitě nezapomenu,
až budu jednou u Něho.

Phil Bosmans 

PoÏehnání starého ãlovûka
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Svatý Mikuláš nadílel v úterý 5. 12. 2006
po dětské mši svaté ve Slavkově, ve středu
6. 12. v Heršpicích a v Němčanech a v pátek
v Hodějicích. Udělal radost rodičům a ostat-
ním přítomným. 

Komorní pěvecký sbor Danielis
z Rousínova uvedl v pátek 22. 12. ve svém
Předvánočním koncertu v sále školských
sester koledy české, anglické, ale i španěl -
ské. Koncertu se účastnilo kolem stovky
zájemců a setkal se s velkým ohlasem.

Rozdávání světla z Betléma se ujali slav-
kovští skauti již v sobotu 23. 12. před koste-
lem. Příchozí dokonce pohostili vánočními
sladkostmi a čajem. Večer se vydali
v Němčanech „pastýři“ zpívat koledy po celé
vesnici. Provázeli je muzikanti, kteří mezi
zpěvem hráli koledy. Z některých domů vyšli
pohostit vánočním cukrovím. Pastýři zpívali
také na štedrý večer v Hodějicích. Díky
všem, kteří v této tradici pokračují. 

Štědrý den byl zároveň 4. nedělí adventní.
V 15.30 začala ve farním kostele štědrove-
černí mše sv. pro rodiny s dětmi, celebroval
otec Petr Mareček. Ze 200 zúčastněných
bylo 70 dětí a mládeže. Zpívala naše scho-
lička a schola s hudebním doprovodem. Po
mši svaté se vydaly rodinky k štědrovečerní
večeři a ke stromečku. Kolem 18. hodiny se

kněží z děkanství sešli na faře ke štědrove-
černí večeři. Bývá to zvykem již osmý rok.
Půlnoční mši svatou sloužil otec Milan
Vavro. Pěvecký sbor Gloria obohacený
hudebním doprovodem zkrášlil slavnostní
liturgii Druhou pastýřskou mší Františka
Kolaříka, regenschoriho v Místku (narozen
v Opatovicích u Vyškova). 

Na Hod Boží vánoční 25. 12. 2006 dopro-
vodil mši sv. ve Slavkově opět Pěvecký sbor
Gloria. V Němčanech zpíval sbor vedený
panem Stanislavem Vymazalem a po mši
svaté zpívali u betléma dospělí a děti koledy
s doprovodem fléten, kytary a basy.
Sváteční odpoledne jsme prožili na náměstí
ve Slavkově při průvodu Svaté Rodiny a Tří
králů, které zpřítomnila naše mládež. Díky
panu Hrazdílkovi, který přivedl svého koně
pro jednoho z králů. Do průvodu si lidé vzali
zvonečky a po náměstí se rozlehl milý zvuk
zvonečků a rolniček. Díky muzikantům
Zámecké kapely, kteří průvod ozdobili kole-
dami. Po zakončení koledou Narodil se
Kristus Pán v kostele si děti prohlédly
Betlém.

Na Svatého Štěpána 26. 12. zpívala při
mši svaté dětská schola a scholička, oboha-
cená flétnami (Adam Blahák a Matěj Červin-
ka), houslemi (Lucka Lstibůrková a Klárka

Tfiíkráloví koledníci ve Slavkovû
O slavnosti Zjevení Páně vyšlo do ulic Slavkova 71 koledníků. Při mši

svaté, která začala v 8.30 h dostali požehnané křídy k označení domů symbolem
K+M+B+2007. Letos jsme začali účastí na mši svaté. Při mši svaté ministrovalo několik
králů. Zasloužené občerstvení čekalo odpoledne na faře. Díky za přípravu sbírky, kostýmů,
sladkostí i párků.

Poděkování účastníkům tříkrálové sbírky ve Slavkově a v obcích: koledníkům, dětem
které hrály na flétničky, vedoucím skupinek, ženám, které zajišťovaly občerstvení a orga-
nizátorům z Farní charity.

VÁNOCE 2006

Vánoce 2006 ve farnosti

Úřední hodiny na faře: středa 9.30–12.00 h,  pátek 15.00–17.00 h
Kontakt na kněze a farnost: tel. 544 221 587, mobil 604 280 160
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna 
Internetové stránky farnosti: www.farnostslavkov.cz



17Urbánek 1/2007

Na svátek Svaté Rodiny, v neděli 31. 12.
2006, přinesly Školské sestry  do našeho
chrámu k posvěcení obraz Svaté Rodiny,
aby jí zasvětily dům určený k apoštolátu;
tento dům je mnohým znám jako budova
školky sester. V závěru mše svaté zaznělo
slovo provinční představené S. Marie
Vojtěchy k požehnání obrazu Svaté
Rodiny“

Chvála Kristu! 
Dnes jsme přinesly do našeho chrámu

k posvěcení tento obraz Svaté Rodiny,
abychom jí zasvětily náš dům určený
k apoštolátu; tento dům je mnohým z vás
znám jako budova školky sester. 

My, školské sestry naší Paní působíme
ve Slavkově u Brna od roku 1883. Jako
kongregace jsme vznikly o padesát let dří-
ve v bavorském Řezně. Naše zakladatelka
bl. Marie Terezie Gerhardinger vedená
Duchem Svatým chtěla obnovou rodiny
pomoci v nápravě tehdejší společnosti
rozbité osvícenectvím a napoleonskými
válkami. Věnovala se výchově a vzdělání
děvčat a mladých žen s přesvědčením, že
obnova rodin přijde zejména skrze ženu.
Dnes působí sestry naší kongregace ve
více než třiceti zemích světa a slouží růz-
nými způsoby v oblasti výchovy a vzdělání

zvláště mladé generace. Chceme, aby
i naše služba, kterou jsme zde ve Slavkově
obnovily v roce 1996, pomáhala obrodě
církve a společnosti, právě v dnešní době,
kdy se vypořádáváme s následky komu-
nismu a čelíme moderním trendům, které
ohrožují základní lidské a křesťanské hod-
noty. Duchovní programy pro děti, mládež,
pro muže a ženy, které pořádáme ve spo-
lupráci s děkanstvím Slavkov jsou jednou
z forem naší služby pro místní církev. Dnes
chceme naši službu a náš dům pro apoš-
tolát zasvětit Svaté Rodině: Ježíši, Marii
a Josefovi a prosit o jejich přímluvu
a pomoc pro všechny, kteří v něm budou
přebývat. Vás zde přítomné prosíme
o modlitební podporu, aby vše, co se koná
a bude konat sloužilo Boží chvále a pomá-
halo v pohloubení života víry a lásky
v našich rodinách a celé společnosti. 

Zveme vás k duchovní spolupráci na
tomto díle. Kdo z vás by se chtěl stát
naším duchovním spolupracovníkem
a modlit se spolu s námi a za nás, může si
po mši svaté vyzvednout informace
a modlitbu k tomu určenou, kterou bude-
me rozdávat . 

Nyní prosíme otce děkana, aby posvětil
tuto ikonu, která bude umístěna v Domě

Zaãala postní doba 
Starý pamětník říká: „Co to je za půst – masné pokrmy na Popeleční středu ve školních

a podobných jídelnách, zábavy, maškarní bály, svatby, skoro prázdné kostely ve všední
den, vyprazdňující se v neděli a k tomu diskotéka na Velký pátek!? To za našich mladých
let nebývalo“.

Mladý (potomek nebo prapotomek pamětníka) říká: „Co to je půst? Na co je půst? My
známe jen „nevaž se, odvaž se“.

(jáhen Ladislav Kinc)

DÛm Svaté Rodiny ve Slavkovû

Charitní ošetřovatelská služba naléhavě potřebuje přijmout do trvalého pracovního
poměru pro pracoviště Slavkov u Brna registrovanou všeobecnou sestru, aktivní
řidičku s vlastním autem (zatím), která se nebojí práce v terénu za každého počasí
a ošetřování převážně seniorů. Nabízíme komplexní zaměstnanecký servis. Informace
podá paní Jitka Chramostová tel.: 608 709 283. Farní charita Bučovice

DŮM SVATÉ RODINY
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20. 5. Svatourbanské hody ve Slavkově
(9.30)

25. 5. Poutní mše sv. na Urbánku (18.00
hodin) 

24. 6. Patrocinium u sv. Jana Křtitele
(Špitálka)

15. 7. Patrocinium v Nížkovicích (sv.
Kunhuta 13. 7.)

9. 9. Hody v Nížkovicích
26. 8. Hody v Hodějicích (sv. Bartoloměj)
16. 9. Pouť na Lutrštéku (P. Maria Bolestná)
23. 9. Hody v Heršpicích (sv. Matouš)

KALENDÁŘ AKCÍ

Termíny hodÛ 2007 ve farnosti

IV. pěší farní pouť do Žarošic 8. 5. (pěší
i autobusem)

Zájezd Sboru Gloria do Wurzburgu 11. až
13. 5. 

Pobyt mladší mládeže na Fryšavě (14–16
let) 30. 6.–6. 7.

Dovolená rodin v Hoještíně (u Seče) 30. 6.
až 7. 7. 

Farní tábor v Bukovině 21.–28. 7.
Charismatická konference Brno 25. až

30. 7. 
Klokoty, celostátní setkání mládeže 13.

až 19. 8. 
Pěší pouť na Velehrad 23.–25. 8. 
Diecézní pouť rodin ve Žďáru n. Sázavou

1. 9. 

Divadelní pfiedstavení
Jára Cimrman: Hospoda na Mýtince, uvádí amatérské Divadlo Jaroslava Pokojského při
sdružení Archa Community z Brna – Kociánky, neděle 25. března v 15.00, farní sál.

Farní a prázdninové akce, poutû, zájezdy

Duchovní
programy
Dům Sv. Rodiny, Malinovského 280. 
12. 5. 2007 Obnova pro děvčata a chlap-
ce od 17 let
P. Pavel Stuška „Povolání křesťana do man-
želství a k zasvěcenému životu“,
9.00–17.00 h. 
26. 5. 2007 Obnova pro děvčata od 14 let
P. Marek Dunda „Co každému nejvíc sluší,
je mít krásnou čistou duši“, 9.00–18.00 h.
Přihlášky:  tel.: 544 423 241, e-mail:
ssnd@seznam.cz  (klášter Školských sester). 
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Skrze svátost křtu se zrodili pro
život s Bohem:

Štěpánka Bystrá z Němčan
*2006 pokřtěna 11. 2. 2007

Marie Kovaříková z Němčan
*2006, pokřtěna 11. 2. 2007

Veronika Kovaříková z Němčan
*2006, pokřtěna 11. 2. 2007

Patrik Šaněk ze Slavkova
*2006 pokřtěn 11. 2. 2007

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:

Květuše Vojtěchová  ze Slavkova
*1933, † 19. 12. 2006

Josef Zástřešek z Němčan
*1921, † 08. 01. 2007

Jan Křížek ze Slavkova
*1922, † 11. 1. 2007

Jaromír Rozsypal ze Slavkova
*1928, † 15. 1. 2007

Událo se ve farnosti – 2007
1. 1. Pastýřským listem vyhlásil biskup Vojtěch Rok diecéze 2007.
6. 1. Tříkrálová sbírka 2007 začala ve Slavkově mší svatou s žehnáním vody, křídy

a kadidla při které dostalo požehnání 76 koledníků v 19 skupinkách. Vybralo se
celkem 133 900 Kč (loni 121 850). Z toho Slavkov 87 200 Kč, Němčany 14 200 Kč,
Hodějice 18 900 Kč, Heršpice 13 500 Kč. Děkujeme koledníkům i dárcům.

20. 1. Premiéra hry divadla Simsala Bim „Kašpárkova dobrodružství“.
24. 1. Ekumenická bohoslužba ve farní kapli ve Slavkově, kázal kazatel Adventistů

Roman Mach.
10. 2. Den pro holky uspořádaly školské sestry (36 děvčat).
11. 2. Druhý společenský ples farností slavkovského děkanství v Nesovicích, hrála kape-

la Mistříňanka, účast 480 lidí, z naší farnosti kolem 90 farníků.
18. 2. Karneval pro děti v Domu svaté Rodiny provázené postavami Karafiátových

Broučků.
3. 3. Kurz pro spolupracovníky ve farnostech na téma kostel v sále Domu sv. Rodiny.

O kostele jako středu farnosti a kostelnické praxi přednášel 60 účastníkům
P. J.Bartoš ze Znojma, o liturgickém prostoru P. P. Kopeček z Podolí.

9. 3. Přednáška a svědectví komunity Podané ruce o pomoci drogově závislým.
10. 3. Prof. P. Petr Piťha přednášel o „Duchovní a kulturní identitě českého národa“

Danuše Doupovcová ze Slavkova
*1929, † 27. 1. 2007

Anežka Andrlová z Němčan
*1919, † 28. 1. 2007

Anna Dofková z Hodějic
*1909, † 30. 1. 2007

Karel Ostřížek z Brna
*1926, † 3. 2. 2007

Marie Vašková z Brna
*1949, † 23. 1. 2007

Stanislav Hrubý ze Slavkova
*1934, † 7. 2. 2007

Anna Jeřábková z Heršpic
*1944, † 12. 2. 2007

Marie Rybnikářová  ze Slavkova
*1921, † 18. 2. 2007

Školská sestra Marie Markéta
roz. Poláčková ze Slavkova

*1913, † 19. 2. 2007

Vladimíra Mokrá ze Slavkova
*1967, † 4. 2. 2007

MATRIKY
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PROGRAM FARNOSTI

URBÁNEK Časopis farního společenství ve Slavkově u Brna, Němčanech, Hodějicích,
Heršpicích. Ročník X, číslo 1/2007. Vyšlo 18. prosince 2007.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna. 
Redakční rada: P. Milan Vavro (P. M.), Eva Janková (PRO), Ludmila Palečková (PAL), Pavel

Šaněk (ABR), Jan Marek (JAM). Uzávěrka příštího čísla 1. června 2007. 
Příspěvky zasílejte na adresu: rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Sponzorský tisk: OLPRINT, Jaroslav Olejko, Šlapanice

Pravidelné bohosluÏby ve farním kostele:
nedûle v 9.00 a 18.00 h (od kvûtna v 19.00 h),
úter˘ v 18.00 h bohosluÏba pro dûti, ãtvrtek
v 7.00 h, pátek v 18.00 h, sobota v 7.30 h. Nedûlní
bohosluÏby v ostatních kostelech: Nûmãany 9.45,
Hodûjice 11.00 h, Her‰pice 11.00 h (NíÏkovice
9.30 h). 

Modlitba kfiíÏové cesty, farní kostel, nedûle v postû
v 17.15 a v pátek v 17.30.

19. 3. Slavnost sv. Josefa, m‰e sv., pondûlí v 18.00,
farní kostel

25. 3. Slavnost Zvûstování Pánû, m‰e sv., pondûlí
v 18.00, farní kostel

25. 3. Divadelní pfiedstavení Jára Cimrman, nedûle
v 15.00, farní sál 

29. a 30. 3. Náv‰tûvy nemocn˘ch
31. 3. Diecézní setkání mládeÏe s biskupem, sobo-

ta, katedrála Brno.
1. 4. KfiíÏová cesta na Urbánek, kvûtná nedûle

v 15.00 od sv. Jana.
Zpovûdní dny pfied Velikonocemi:

Slavkov, pondûlí 2. 4. a úter˘ 3. 4. farní kostel
17.00–19.00
Pro dûti: úter˘ 3. 4. farní kostel 16.00–17.00
Nûmãany: sobota 31. 3. 17.00–18.30 P. Pacner
nebo P. Macek, P. Vavro
Hodûjice: pátek 30. 3. 16.30–18.00 P. Sovadina,
P. Vavro
Her‰pice: stfieda 4. 4. 16.30–18.00 P. Buchta,
P. Vavro

5. 4. Zelen˘ ãtvrtek 18.00 m‰e sv., po m‰i adorace
6. 4. Velk˘ pátek, 18.00 obfiady uctûní sv. KfiíÏe

(autobus ve ãtvrtek a v pátek z Her‰pic a Hodûjic
v 17.15, z Nûmãan 17.30)

6. 4. KfiíÏová cesta mûstem na Velk˘ pátek ve
21.00 h.

6. a 7. 4. Celonoãní bdûní z pátku na sobotu
7. 4. Adorace u BoÏího hrobu, bílá sobota,

7.30–15.00 h

7. 4. Velikonoãní vigilie ve 20.30 (autobus z Her‰pic
a Hodûjic ve 20.00, z Nûmãan 20.15)

8. 4. Slavnost Zmrtv˘chvstání Pánû, (jako
v nedûli), Ïehnání pokrmÛ, sbírka na opravy

9. 4. Velikonoãní pondûlí, Den modlitby za olo-
moucké seminaristy v na‰í farnosti (m‰e jako
v nedûli, veãerní nebude)

Svátost nemocn˘ch pfii m‰i svaté:
Her‰pice: stfieda 11. 4. v 17.00
Nûmãany: stfieda 11. 4. v 18.30
Hodûjice: pátek 13. 4. v 17.00
Slavkov: pátek 13. 4. v 18.00

12. 4. M‰e sv. v penzionu se svátostí nemocn˘ch,
ãtvrtek v 8.00, (pfiede m‰í sv. zpovûì)

19. 4. V˘roãí zvolení papeÏe Benedikta XVI.
(19. 4. 2005)

1. 5. Májová na Lutr‰téku, 16.00 h
3. a 4. 5. Náv‰tûvy nemocn˘ch
6. 5. PouÈ slavkovského dûkanství do katedrály
8. 5. IV. pû‰í farní pouÈ do Îaro‰ic
10. 4. M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek v 8.00
12. 5. Obnova pro dûvãata a chlapce od 17 let
20. 5. Svatourbanské hody ve Slavkovû (prÛvod

a m‰e sv. v 9.30)
25. 5. Poutní m‰e sv. na Urbánku, pátek v 18.00

(17.00 kfiíÏová cesta)
26. 5. Obnova pro dûvãata od 14 let
26. 5. Svatodu‰ní vigilie, 20.00 
27. 5. Slavnost seslání Ducha Svatého, sbírka na

Charitu
31. 5.–1. 6. Náv‰tûvy nemocn˘ch
3. 6. První sv. pfiijímání ve Slavkovû, Hodûjicích

a Her‰picích
7. 6. M‰e sv. v penzionu, ãtvrtek v 8.00
10. 6. Slavnost BoÏího Tûla, sbírka na opravy
10. 6. Farní den ve Slavkovû od 14.00
24. 6. Sbírka na bohoslovce
28. a 29. 6. Náv‰tûvy nemocn˘ch
26. 6. V˘let dûtí z náboÏenství 

Program farnosti
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Hrabání listí před farou – podzim 2006

Svatý Mikuláš ve Slakově

Žehnání opraveného kříže – 2. 11. 2006 Vysávání prachu v kostele

Svatý Mikuláš v Heršpicích
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Náboženství předškoláčků

Pěvecký sbor Gloria s hudebníky na Půlnoční mšiPrůvod sv. Rodiny – 25. 12. 2006

Smajlíci v Nevojicích – 31. 12. 2006 Schola při vánočních bohoslužbách
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Den pro holky u školských sester Karneval dětí s broučky

Žehnání ikony pro Dům sv. Rodiny – 31. 12. 2006

Karneval pro děti a mládež – 18. 2. 2007

Ministranti v Němčanech – Vánoce 2006

Duchovní obnova pro manžele – 2007 Program pro děti při obnově



Prof. Petr Piťha – 10. 3. 2007 Smajlíci ve Znojmě o jarních prázdninách 2007

Kostel sv. Jana Křtitele na Špitálce po obnově fasády

Kurz pro spolupracovníky ve farnosti Opravená fasáda fary v Nížkovicích
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