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ProÏívání Velikonoc
Během celého církevního roku prožíváme v církvi spolu
s Kristem události jeho života. Při bohoslužebných shromážděních si církev tyto události nejen připomíná, ale zpřítomňuje. Tento termín „zpřítomnění“ je ojedinělý, a můžeme jej prožívat pouze v oblasti víry. Na rozdíl od vzpomínky, která může
být jen na to, co se někdy stalo v minulosti, nebo od přání
a očekávání, které se může stát v budoucnosti, je zpřítomnění možné jen s Kristem. Velikonoční události - jeho utrpení,
smrt a vzkříšení si nepřipomínáme jako při nějakém pietním
aktu, ale prožíváme je jako skutečné, neboť Ježíš je skrze své
božství ve chvíli bohoslužby mezi námi přítomný, živý, on se
obětuje, trpí, umírá na kříži a vstává z mrtvých. Tyto události
prožíváme zvláště na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční neděli. Také my jsme v tyto dny skrze křest
spojeni s Kristem povstáváme k novému životu. Při slavení
eucharistie (mše svaté) nám dává možnost, abychom se s ním
osobně setkali, přijali jeho odpuštění a nechali se jím vést ve
svém životě. On je stále s námi a dává nám sílu k vytrvalosti
ve víře a ve vztazích, k dobrému životu, k odpuštění a lásce,
které je v dnešní době tolik zapotřebí.
Přeji vám toto osobní prožití Velikonoc a přijetí daru spásy.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Požehnané Velikonoce
a ochotu nechat svůj život proměňovat
Vzkříšeným Kristem
vám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Petr Mareček
Úmysly modlitby živého růžence:
Duben: Za otce biskupa Vojtěcha, požehnání pro jeho službu, zdraví a jeho spolupracovníky.
Květen: Za dar živé víry pro rodiny, zvláště za děti, které přestaly chodit do náboženství
a za jejich rodiče.
Červen: Za kněze a řeholnice, kteří pochází z naší farnosti a za nová duchovní povolání.

VELIKONOCE

Prav˘ pÛst
Sedím sama ve ztichlém domě! (Vždycky
jsem si přála napsat článek, který by začínal
touhle větou☺.) Po dlouhé době jsou obě
děti pryč na většinu odpoledne a já dělám
něco jiného než uklízím. Teda ne, že by to
nebylo potřeba, Velikonoce za dveřmi…
A právě ty Velikonoce! Chci o nich psát ...,
a tak přemýšlím…, předchází jim přece půst!
A jaký byl ten můj půst? No…, řekla
bych…, žádná sláva. Jako ostatně už několik postů a Adventů zpátky. Začalo to celkem dobře… Den před Popeleční středou,
mě kamarádka pozvala na „dámskou jízdu
s dětmi“. Moc jsme se nerozjely, protože ty
z nás, co právě nekojily, byly buď těhotné
nebo alespoň přijely autem.
Řeč se stočila právě na Popeleční středu
(to když jedna z nás jásala, že nemusí zítra
vařit). Probíraly jsme, jak se kdo postí, jak
kdo kdy na půst zapomněl, že kojící a těhotné jsou postu zproštěny, a že hlavně to
maso nee. Ale proč hlavně maso? Věřím, že
Bůh není takový byrokrat! Pro mě například
je mnohem větší problém odepřít si sladké
nebo kávu nebo se přinutit k nějakému

duchovnějšímu rozjímání než nad novinami
či prázdnou peněženkou.
Nebudete mi možná věřit, ale nakonec
jsem si tento rok na Popeleční středu nedokázala odepřít skoro nic (jen to maso, které
opravdu příliš nemusím, jsem ustála), jinak
jsem ode všeho alespoň ochutnala. Když
jsem pak ten večer bilancovala, jestli byl nějaký můj skutek vůbec hoden Popeleční středy,
po chvíli přemýšlení jsem si vzpomněla, s jak
velkým sebezapřením jsem vypravovala naše
malé děti večer do kostela „na popelec“. Byly
už hodně unavené – ráno brzo vstávaly
a polednímu spánku moc nedaly – a při mši
to taky podle toho vypadalo. Ale nebyli jsme
jediní. Zahájili jsme tak společně s ostatními
dobu postní. Ta je teď u konce a já musím
opět pokorně uznat, že proběhla podobně
jako ta moje Popeleční středa.
Naštěstí ale – pro mě a mně podobné – je
náš nebeský Otec tak velkorysý, že i my se
můžeme z poselství Velikonoc radovat!
Přeji nám, abychom tu velikonoční radost
letos opravdu prožili!
Petra Šaňková

O Velikonocích trochu jinak
Nešlo si nevšimnout o letošní Popeleční
středě, že v tomto roce 2008 začíná postní
doba nezvykle brzy. Označeni popelem jsme
byli již 6. února. Nezvykle brzy tak budou
i velikonoční svátky. Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně oslavíme letos již 23. března.
Víte, že velikonoční svátky jsou, pokud
se jejich termínu týká, svátky klouzavé.
Jistě jste si mnozí z vás položili otázku, jakže se vlastně toto datum určuje. Takže vězte, že velikonoční neděle – Hod Boží velikonoční připadá vždy na první neděli po
prvním jarním úplňku. Určil to tak již v r. 325
koncil nicejský. Letos bude první jarní úplněk na Velký pátek – 21. března.
Ale zpět k původní myšlence tohoto článku – hodně brzkému termínu Velikonoc.
Polistoval jsem trochu nekonečnými strán-
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kami internetovými a ve „věčném“ liturgickém kalendáři jsem se dopátral zajímavých
skutečností. V intervalu 200 let, mezi
r. 1901–2099 byly tak brzy Velikonoce jen
v r. 1913. A letos! V r. 2008. O den později,
24. března, byly Velikonoce v r. 1940
a budou v r. 2035 a 2046.
Nabízí se hned otázka, kdy budou
Velikonoce nejpozději. I na tuto otázku
dává odpověď liturgický kalendář, pakliže
mu uvěříme. Je to datum 25. dubna a bylo
to v r. 1943 a bude tak v r. 2038. O den dříve, tedy 24. dubna, budou Velikonoce
v r. 2011 (tedy za 3 roky). A pak ještě
v r. 2095, což se ovšem většiny z nás zase
až tak netýká…
Požehnané velikonoční svátky přeje
Ing. Jan Formánek (Čerpáno z www.vira.cz)
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Setkání mládeÏe dûkanství
„Sex je překrásný...
…ale nestojí za to, abyste pro něj umírali", říká Tomáš Řehák, který 26. 1. 2008
oslovil mladé lidi na jejich Děkanátním setkání v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově. Jak
se ukázalo, jeho přednáška byla významným bodem programu setkání.
T. Řehák se narodil v roce 1958 v Hlinsku
a působí jako vedoucí křesťanské organizace
ACET ČR zabývající se péčí, vzděláváním
a školením v oblasti AIDS. Je ženatý, otec dvou
synů. Před 16 lety začal navštěvovat několik
lidí, kteří trpěli nevyléčitelným onemocněním.
O něco později se seznámil s lidmi, kteří se
nakazili virem HIV. Velmi se dotklo jeho srdce,
když si uvědomil, že mnoho lidí bude
v budoucnu umírat na onemocnění AIDS.
„Proto dnes také chodím po školách a chtěl
bych, aby se co nejvíce lidí dozvědělo o této
nemoci, aby mladí lidé nemuseli umírat na tuto
nemoc.“ Tomáš přednášel pro více než 300
tisíc studentů na téma sex, AIDS a vztahy.
V ČR vyškolil více než 50 lektorů. Pořádá semináře v mnoha městech v Rusku, na Ukrajině,
Bělorusku, Kazachstánu, Tádžikistánu – také
zde již vyškolil mnoho set lektorů. Zároveň
působí jako kazatel Apoštolské církve.
A jaký ohlas mělo setkání u mladých? Co
se jim nejvíce líbilo a obzvlášť je oslovilo?
Zde několik jejich bezprostředních reakcí:
Velmi pěkná, vtipná ale i závažná byla přednáška T. Řeháka – sex, AIDS a vztahy. Přišla
mi inspirující a oslovující jeho otevřenost.
Schopnost věcně hovořit o „věcech“, o kterých se jeho katoličtí kolegové bojí třeba jen
zmínit. Není to dobrý důvod k zamyšlení? Víc
podobných přednášek, prosím.
J. B.
Myslím, že katolická mládež by takovýto
otevřený přístup k tématu potřebovala už
„odmalička“! Jako fakt dobrý a hlavně upřímný! Dík!
Dnešní den se mi líbil a jsem ráda, že jsem
sem jela. Majka R.
Nejzábavnější a nejpoučnější byla přednáš-
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ka Tomáše Řeháka. Mše naplnila ducha
a nebyla vůbec nudná. Klauni byli třešničkou
na dortu. Nedokážu si vybrat to nejlepší, každý si musí vybrat sám, nebo to brát, jako to
beru já: Jako celek.
Moc se mi líbilo video z Klokot – byla to
krásná a příjemná vzpomínka. Musím pochválit spolčo Otnice za skvělý herecký výkon ve
scénce k evangeliu.
Setkání ve Slavkově! Tohle setkání se mi
opět velice líbilo. Byl jsem zde naposledy na
Otci Stuškovi a hrozně jsem se už nemohl
dočkat dalšího. Hrozně se mi tu líbilo a vůbec
se mi nechce domů!
Lukáš
Nejlepší je asi celkový dojem ze setkání
a přátelské atmosféry. Každá část byla krásná
svým způsobem. Nejvíce mě ale upoutala
úvodní scénka k přednášce T. Řeháka a pak
samozřejmě přednáška. Děkuji i za občerstvení, které bylo zajištěno. Verča
Moc se mi to líbilo. Jsem rád a myslím, že
je to důležité, že pro nás něco takového děláte. Mockrát díky.
Parádní akce … noví lidé a dokonalá Řehákova přednáška + spousta zábavy a jídla,
navíc s těma nejlepšíma lidma.
Bylo to úplně super! Měli byste ho ještě
někdy pozvat. Ta přednáška byla šitá na míru
všem mladým a myslím, že hodně lidí oslovila. A tady to byla sranda.
Moc se mi to líbilo. T. Řehák je hodně dobrej borec. Příště vezmu i kamarády.
Díky za přípravu setkání. Bylo to krásně
nachystaný a přednáška T. Řeháka byla
super – nečekala jsem, že tu bude takový
host.
Líbila se mi aktivita všech farností.
Přednáška byla naprosto suprová. Setkání
působí velmi příjemně hlavně kvůli lidem –
seznámení, setkání s kamarády. Těšíme se na
další akci!
Adéla, Jitka
(Pokračování na straně 4)
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I přestože jsem tuto stejnou přednášku slyšela dnes potřetí, myslím, že má stále co říct.
Minimálně jako výzva pro odbourání strachu
pomoci nemocným a připomenutím významu
věrnosti. Díky za to.
Dnešek je krásný zážitek, váhala jsem, jestli
mám přijet, ale vůbec toho nelituji. Velmi
poučná byla přednáška. Uvědomila jsem si
hodně věcí. Chtěla bych, aby tuhle přednášku
slyšela i moje sestra, která právě teď řeší pár
problémů. Přednáška by jí určitě pomohla
a povzbudila. Díky mooooc!
Radka
Líbilo se mi časové a programové rozvržení
celého setkání (střídání zábavných a „klidnějších“ částí). Za velkou pochvalu stojí
i úvodní scénka a zahájení slavkovské mládeže.
Anežka

Líbilo se nám na setkání, že jsme zde potkali
známé i neznámé tváře, pestrý program, hlavně
přednáška Tomáše Řeháka. I přesto, že byla
dlouhá, celou dobu jsme se bavili. Vyzvednout
musíme také vynikající občerstvení.
Na děkanské setkání jsem se těšila a nejvíce
na přednášku T. Řeháka. Slyšela jsem o něm
spoustu chvály a proto jsem se chtěla přesvědčit na vlastní kůži, zda je to pravda. Po 2,5
hodinách poslouchání jsem přesvědčená, že
ví, o čem mluví.
Oslovila mě už samotná myšlenka spolupodílet se na přípravě tohoto setkání. Mít možnost se
tu sejít se známými a neznámými. Slavit s nimi
mši svatou, zpívat, vzpomínat (Klokoty…) a vyslechnout přednášku T. Řeháka. Tohle všechno
mě oslovuje, dává sílu a motivaci.
Michal
Uspořádala s. Gregorie

Ohlasy na obnovu s prof. P. PiÈhou 16. 2. 2008
Při přednášce pana profesora Piťhy jsem si
více uvědomila, jak důležitou roli hraje jazyk,
jako dorozumívací prostředek ve vztazích
mezi lidmi, a že není vůbec jednoduché sdělit něco tomu druhému, aby to pochopil tak,
jak to chápu já.
Ludmila
Této přednášky jsem se zúčastnila poprvé.
Přednášející p. P. Piťha velmi pěkně a srozumitelně přednesl v první části důležitost naší
mluvy a českého jazyka, který se začíná v naší
mluvě vytrácet. A je to škoda. V druhé části –
slovo Boží a slovo o Bohu bylo též povzbuzující. I když doma v tichosti také o Bohu i Panně
Marii sama rozjímám, ráda si poslechnu
i názor jiných. Bylo to poučné a pokud mi
zdraví dovolí určitě se příště účastním zase.
Děkuji za velmi poučnou přednášku o lidské řeči, která mě obohatila a také o Božím
slově, které všichni potřebujeme. Prostředí je
vždy milé, mám zde hodně známých a rádi si
pohovoříme. Zpovědník – otec Stanislav, tak
člověka uklidní, jedu domů povzbuzena
a těším se na další akci. Je to vždy opravdová obnova. Sestrám také děkuji za vynikající
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oběd a přeji jim hodně úspěchu ve výchově
děti a mladých lidí.
Marie
Na P. Piťhovi se mně líbil smysl pro humor
a jeho praktičnost, jeho náhled na současnou
společnost.
Dobrá organizace. Vtipně ale odborně
podaná přednáška. Zaujala mě přednáška
o lidském porozumění.
Upřímný díky za poučnou přednášku, jak
poučení za lidové rčení o jazyku českém.
A samozřejmě o Bohu. Vše mě moc obohatilo a přispělo k dalšímu životu. Ještě jednou
upřímný dík. Alžběta
Tuto sobotu byla velice zajímavá a poučná
přednáška, obsahující informace, o kterých
člověk běžně nepřemýšlí.
Zaujala mě myšlenka, že při ochuzené slovní zásobě se člověk stává špatným a necitlivým pozorovatelem. Je úžasná moc jazyka
a jeho vliv na naše konání. Děkuji za uskutečnění této duchovní obnovy.
Uspořádala s. Gregorie
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Pﬁíprava na biﬁmování
Příprava na biřmování začala ve Slavkově
na faře 1. 2. 2008. Při jednom únorovém setkání odpovídali biřmovanci na tyto otázky:
1. Co by se s tebou stalo, kdyby tě teď
naplnil Duch Svatý?
vznesl bych se / byl bych z toho asi mimo
/ celkově bych změnil smýšlení a poznal
bych, co je smyslem života / obohacoval
bych Duchem sv. ostatní lidi / byl bych rád,
že si vybral zrovna mě

2. Co očekáváš od svátosti biřmování?
naplnění Duchem sv. / naplnění svého
očekávání / pochopení, co je biřmování/
duchovní dospělost / odpovědi na otázky /
hodně a přitom nic / osvěžení znalostí o víře
/ lásku / dobro / milosrdenství / pokoj /
radost / poznání pravých hodnot / naději
Do přípravy na biřmování je stále ještě
možné se zapojit. Příprava pro dospělé (i
pro ty, kteří žijí v manželství), bude od září.
Redakce

Vstupy do ‰kol s náboÏensk˘mi tématy
aneb KﬁesÈanské poselství Vánoc v na‰ich ‰kolách
Díky vstřícnosti ředitelů ZŠ Tyršova a ZŠ
Komenského mohl před Vánocemi proběhnout v patnácti třídách 1. stupně projekt
„Vánoce“.
Děti 1.–3. ročníku se v programu nazvaném „Sluníčko“ seznámily s Vánočním příběhem formou zážitkového učení a aktivně
se zapojily do vytváření společného obrazu
z výkladového materiálu. Ve 4.–5. třídě
posloužila powerpointová prezentace fotografií přibližující společné prvky Adventního
a Vánočního poselství a nejznámější posvátná místa Izraele. Děti se zapojily do diskuse,
ve které přemýšlely o opravdovém bohatství Vánoc, skrytém v chudobě postav
Vánočního příběhu.
Sestra Josefa, která tyto hodiny vedla,
k tomu dodává: „Jsem mile překvapena
zájmem některých dětí. Mnozí žáci poprvé
viděli Bibli a poprvé slyšeli příběh Svaté
Rodiny. Zapojení a zaujetí dětí i jejich upřímné úvahy a otázky pro mne byly opravdovou
„vánoční“ radostí. Děkuji také všem pedagogům, kteří své třídy doprovázeli, za jejich
otevřenost a ochotu přijmout tuto nabídku.
Projekt uskutečnila také na 2. stupni ZŠ
Tyršova ve svých hodinách anglického jazyka paní Eva Janková, v ZŠ Němčany paní
Marcela Blažková a v ZŠ Hodějice slečna
Kateřina Šujanová.
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A kde všechny načerpaly svoji inspiraci?
Na konci listopadu se zúčastnily v Centru
pro školy olomouckého arcibiskupství
školení s názvem „Vstupy do škol s náboženskými tématy“.
Těchto témat není málo – Vánoční
a Velikonoční svátky, státní svátky národních patronů, různé látky dějepisné, vlastivědné… Jde jen o to, jak je zajímavě a adekvátně věku dětí zpracovat a předat.
A v tom chce olomoucké Centrum katechetům a pedagogům podat pomocnou
ruku. Nabízí dobře zpracovaná a praxí
vyzkoušená témata (např. v Hradci Králové
je zapojeno 27 škol) a navíc – všem zájemcům je nabízí zdarma, včetně powerpointových prezentací.
Zájem o listopadové školení s představením a praktickou ukázkou projektu
„Vánoce pro 1. a 2. stupeň ZŠ“ mělo asi 40
lidí z řad kněží, učitelů, katechetek a pastoračních asistentů. Pokud by ještě někdo
z katechetek či pedagogů měl zájem
a možnost pomoci s tímto projektem,
zvláště na 2. stupni ZŠ – prosíme, ozvěte
se. Už brzy se totiž můžeme těšit na nabídku Velikonočního poselství.
A na závěr prosíme – podpořte tyto snahy svojí modlitbou…
Redakce
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SluÏby pro seniory
Vážení farníci, představujeme Vám služby
pro seniory Centra pro rodinu a sociální
péči (CRSP) Brno Josefská 1, které obsahují spektrum duchovních, vzdělávacích
a sociálních programů zaměřených na
podporu kvalitního života ve stáří.
CRSP nabízí tyto programy k využití
vašimi farníky formou přenesení programů
do jednotlivých farností. Tato spolupráce
úspěšně funguje v rámci olomoucké diecéze v desítkách farností. Jako první krok
nabízíme vyškolení farních animátorů –
vedoucích společenství seniorů. Školení
probíhá formou setkání s výměnou zkušeností s delegovanými zástupci (animátory
stávajících nebo budoucích společenství
seniorů) jednotlivých farností a jsou zaměřena na programy dle zájmu farnosti.
Každý animátor má možnost přímé podpory CRSP formou vyškolení, pracovních
materiálů, manuálů a setkávání.

Služby pro seniory (bez poplatku):
• Kabinet seniorů – setkání formou
besed, přednášek, výstav, poezie.
• Biblické hodiny – společenství seniorů,
které se schází k rozjímání nad biblickými texty.
• Poradna pro seniory – tato služba nabízí základní sociální poradenství v různých
obtížných životních situacích včetně
doprovodu na další kontaktní místa.
• Kvalita života v seniorském věku –
program převzatý z Rakouska, kde již
dlouhou dobu velice úspěšně funguje ve
farnostech. Cílem programu je aktivizace
seniorů v širším pojetí (duchovní povzbuzení a setkání, jemná motorika, paměť,
relaxační cvičení, tvoření rukodělné).
• Trénování paměti – program, který se
cíleně zabývá tréninkem paměti pro seniorský věk s praktickým nácvikem pro
každodenní používání (návštěvy lékařů,
nákupy, hledání brýlí…).
• Relaxační cvičení – program na celkové
uvolnění těla pod vedením zkušených
lektorek.
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• Internetová klubovna – pro seniory,
kteří absolvovali kurzy PC nebo zvládají
základy práce s PC a internetem.
• Volnočasové aktivity pro seniory
a jejich rodinné příslušníky – do tohoto
programu kinokavárna s promítáním filmu, 3x ročně společný výlet (Praha,
Vyškov, Vídeň) a vycházka.

Služby pro seniory s poplatkem:
• Školička internetu pro seniory –
základní kurz pro začátečníky
• Kurz digitálního fotografování pro
seniory
• Jazykové kurzy – AJ, NJ – senioři jsou
rozděleni do skupin dle pokročilosti
• Rehabilitační cvičení – cvičení zaměřené na rehabilitaci a posílení svalstva
• Výtvarná dílna – pro všechny zájemce
o nádherné věci v každém ročním období
• Pobyty pro seniory – v roce 2008 jsou
pořádány dvě duchovní obnovy (postní
na Velehradě, adventní v Koclířově), tři
pobyty pro prarodiče s vnoučaty a šest
rekreačních pobytů pro seniory. Všechny
informace jsou uvedeny v katalogu
„Dovolené, výlety, pobyty 2008“ a na
webových stránkách CRSP.
Další informace: www.crsp.cz
Nebo: Dana Žižkovská, pastorační asistentka pro seniory v diecézi, Brno,
Josefská 1
Tel.: 542 217 464, mobil: 731 604 219
e-mail: dana.zizkovska@centrum.cz
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Ekumenická bohosluÏba ve Slavkovû u Brna
Společenství všech křesťanských církví
a jejich spolupráce, označené slovem
EKUMENA, je i ve Slavkově viditelným
projevem snahy o vzájemné sblížení věřících v jediného Boha. Každoročně v měsíci lednu jsme zváni faráři a kazateli křesťanských
církví
ke
společným
ekumenickým bohoslužbám, které se
konají v rámci celostátního ekumenického
týdnu modliteb. Tentokrát, v předvečer 23.
1. 2008, místem společného setkání byla
novotou vonící modlitebna křesťanů
z Církve adventistů SD.
Hostitelé nás mile přivítali v komorním
prostředí do posledního místa obsazené
modlitebny. Kazatel církve Roman Mach
nás krátce informoval o pronájmu modlitebny Církvi adventistů SD a představil
sestru farářku Českobratrské církve evangelické Jarmilu Řezníčkovou, bratra děkana Římsko - katolické církve Milana Vavra
a bratra faráře Církve Československé
husitské Milana Vostřela.
Po zahájení bohoslužby společnou písní
a modlitbou br. Milana Vavra, následoval
sólový zpěv písně doprovázený hrou na
kytaru. Poté br. farář Vostřel přečetl pasáž
z Lukášova evangelia a sestra farářka Řezníčková se ujala kázání k biblickému textu
z 1. Tes., 5. kap., 12-18: „Žádáme vás,
bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi
pracují, jsou vašimi představenými v Kristu
a napomínají vás. Velmi se jich važte
a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou
v pokoji. Klademe vám na srdce, bratři,
kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za
zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi
sebou a vůči všem. Stále se radujte,
v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu
Ježíši pro vás.“
Tento svůj zřejmě nejstarší dopis napsal
apoštol Pavel ze své druhé misijní cesty
a pobytu v Tesalonice, dnešní Soluni,
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nedlouho po založení tesalonického sboru.
Předpokládá se, že jej odesílal z Korintu
asi roku 49. Reaguje v něm na dobré zprávy, které mu přinesl církevní pracovník
Timoteus. Pavel totiž byl ve velkých úzkostech o osud založeného sboru, zda
Tesaloničtí, povzbuzení evangeliem, vytrvali ve víře. Byl proto velice potěšen, když
Timoteus přinesl radostnou zprávu o jejich
víře a lásce. A tak je Pavlův list plný díků
Bohu za to, že Tesaloničtí přijali slovo Boží
zvěsti, ne jako slovo lidské, ale jako slovo
Boží, jímž skutečně jest.
Kazatelský výklad v podání sestry farářky Řezníčkové byl velmi poutavým a pro
posluchače vzácným prožitkem společného večera.
Následující chvíle ztišení a rozjímání bylo
pietně působivé, když do záměrně ztlumeného vnitřního osvětlení modlitebny lehce
pronikaly snivé tóny kytary. Závěr patřil
společnému vyznání víry ve vzkříšeného
Krista, společné modlitbě Páně, v níž se
všichni přítomní spojili navzájem a i s jinými křesťany ve světě. Závěrečné požehnání o poslání zaznělo z úst duchovních takto:
Br. Vavro: „Ať vám Hospodin žehná
a chrání vás! Ať Hospodin rozjasní nad
vámi svou tvář a je vám milostiv! Ať
Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří
vás pokojem!“
Br. Vostřel: „Požehnej nás všemohoucí
Bůh Otec i Syn i Duch svatý.“
Ses. Řezníčková: „Jděme v pokoji,
v modlitbách neustávejme, s nadějí se
radujme a za všech okolnosti děkujme
Bohu.“
Rozešli jsme se v pokoji a s nadějí, že to
předjaří, symbolicky vyobrazené na
pozvánce k letošnímu ekumenickému setkání, v podobě tajícího sněhu a ledu, brzy
přinese květy a ploty opravdové spolupráce křesťanů i církví, jejíž součástí je i myšlenka Slavkovské iniciativy smíření.
JUDr. Miloslav Honek
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Vzpomínky devadesátníka
Více jak 50 roků jsem stoupal po 50
schodech na kůr slavkovského kostela
Jak vše začalo: V roce 1939 jsem ukončil zahradnickou školu v Brně Bohunicích. Pomáhal jsem bratru
Františkovi, který v tomto roce začínal
budovat nové zahradnictví ve Slavkově.
Bylo mně 21 roků. Byl jsem zaměstnán
v zahradnictví u Knappů v Ivanovicích na
Hané, kam přijížděla navštěvovat své sestřenice slečna Mařenka Košvicová ze
Slavkova. Požádala mě, jestli bych chtěl
zpívat v chrámovém sboru Cyrilské jednoty. Souhlasil jsem.
Pravidelné zkoušky bývaly v Lidovém
domě, kde mě Mařenka představila sbormistrovi a řediteli kůru, panu Františku
Francovi a také celému sboru. Zkoušky
bývaly dvakrát týdně. Každou neděli zpíval
sbor v 10 hodin na mši svaté buď českou
nebo latinskou mši. Protože jsem neměl
hudební vzdělání a neznal jsem noty, při
prvních zkouškách jsem pouze pozoroval,
co všechna ta znaménka v notách znamenají. Po delší době jsem začínal zpívat jen
velmi opatrně a pouze jsem se „vezl“, jak
to začínající zpěváci dělají. Mimo duchovních zpěvů jsme nacvičovali i sbory světské. Blodkovu operu „V studni“,
Dvořákovu „Stabath Mater“, Smetanovu
„Českou píseň“ a jiné české sbory.
Po několika letech se stalo něco, co
jsem zpočátku nemohl pochopit. Jako
zázrakem se mi otevřel hlas. Fondem i barvou hlasu jsem se stal přínosem pro celý
sbor. Začali mě oslovovat další lidé, činní
ve slavkovském kulturním životě. Pan
Silvestr Šimáček, člen sboru, který režíroval divadla, mě obsadil do starokomické
role v operetě Pod Svatou horou. Mojí
partnerce bylo 50 a mně pouze 26 roků.
Opereta měla velký úspěch.
Dále mě oslovil pan Jaroslav Vlach, který organizoval divadla u tělocvičné jednoty
Sokol. Nabídl mně roli Škarohlída v operetě Perly paní Serafínky, kde ztvárnila roli
Serafínky paní Marie Košvicová, o jejíž
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uvolnění museli požádat předsedu
Cyrilské jednoty. Režii operety měl pan
Miroslav Koňorza. Po ukončení všech
představení operety prohlásil pan
Koňorza, tehdy ředitel školy: „Hynku, jestli
budeme nacvičovat Polskou krev, budeš
zpívat Zaremby. Tak se také stalo. Tuto
klasickou operu jsme hráli po celém okrese. Celkem asi 12 repríz. Na jedno představení byl pozván i host – tenorista brněnského divadla Milstein. Po ukončení
představení na malém posezení, hodnotil
host naše ochotnické počínání. Mimo jiné
řekl větu, která mě velmi zahřála:
„Zarembu máte lepšího než my v Brně“.
Po odehrání této operety mě navštívil
dirigent pěveckého mužského sboru, pan
řídící Bílek a pozval na jejich zkoušku.
V tomto sboru jsem byl velmi spokojen.
Byl jsem tam nejmladší. Měl jsem 27 roků.
Členové sboru byli učitelé, hudebníci
a úředníci. Ředitel školy, pan Karel Häring
připravoval velkou estrádu. Měl jsem zpívat populární píseň té doby „Missippi“ po
vzoru původního interpreta, robustního
černocha Robsona. Namalovali mně velké
rty, natřeli obličej i ruce načerno a dali černou paruku. Snažil jsem se přiblížit hloubkou zpěvu k originálu, nevím ale, nakolik
se mi to povedlo.
Učitel hudby, pan Oto Pohle nacvičoval
koncert z operních sborových zpěvů se
smíšeným sborem slavkovským a šlapanickým. Byl jsem požádán jako basista,
abych zpíval sólové zpěvy s tenoristou,
panem Eduardem Johnem. Za pomoci
obětavé klavíristky paní Marie Kolníkové,
která nás ke zpěvu připravovala, se vše
podařilo. Vzhledem k náročnosti celého
provedení považuji tento koncert za vrchol
mé pěvecké činnosti.
Díky Bohu.
„Dokud nám zdravíčko slouží, na světě
každý je rád, to se dá šlapat i v louži a nic
se nemůže stát. Jak každý cítí se, tak je
i stár, mně je dnes 90 jar.“
Hynek Tesák
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PapeÏ poÏehnal obraz BoÏího Milosrdenství
Přijali jsme s manželem pozvání otce
Pavla Habrovce a zúčastnili se 17.–22.
února 2008 poutního zájezdu do Říma na
poděkování za stavbu kostela Božího
Milosrdenství a svaté Faustyny ve
Slavkovicích a za účelem požehnání obrazu Božího milosrdenství sv. otcem
Benediktem XVI. při generální audienci.
Velký den pro nás stovku poutníků nastal
ve středu, dne 20. února, kdy jsme v průvodu se zpěvem nesli obraz z místa ubytování Velehradu do Vatikánu. Po náležitých
bezpečnostních prohlídkách jsme se ocitli
ve vatikánské aule spolu s deseti tisíci
neuvěřitelně radostnými, nadšenými a převážně mladými lidmi z celého světa, kteří
se toužili setkat se svatým otcem. V první
řadě seděl pouze otec Pavel, my všichni až
v polovině auly a v rohu pod podiem se

„krčil“náš krásný obraz (1x1,5 m) k požehnání. Po příchodu papeže Benedikta XVI.
hala burácela, po ztišení následovala jeho
promluva, dále představování všech
nahlášených skupin v různých jazycích.
Pozdravy pro papeže byly velmi spontánní. Dokonce i nám „zakřiklým“ Čechům se
podařilo upoutat na sebe pozornost hlasitým pozdravem a krátkým zpěvem. Po oficiálním ukončení audience jsme napjatě
čekali, co bude dál. Nezapomene svatý
otec na náš obraz? Po požehnání mnoha
postižených dětí na vozíčcích, které rodiče
přiváželi na podium, sestoupil papež mezi
účastníky v 1. řadě, postupně se s mnohými pozdravil. Také otec Pavel ho pozdravil
a anglicky seznámil s účelem naší návštěvy. My jsme pouze z povzdálí sledovali, že
sv. otec nakonec k obrazu přistoupil
a požehnal jej. Potom opět vystoupil na
podium, všem nám pokynul a aulu opustil.
Všichni jsme odcházeli velmi nadšení se
zvláštním pocitem pohnutí. Pro mne osobně byla ještě dojemnějším momentem
chvíle na kolenou u hrobu Jana Pavla II,
který je „zasypán“ desítkami dopisů a lidé
u tohoto místa klečí se slzami v očích.
Během pobytu v Římě jsme prožili mnoho krásného. Také z besedy s českým velvyslancem u Svatého stolce panem
Pavlem Jaitnerem jsme byli nadšení. Pouť
jsme zakončili v oblasti působení sv.
Františka, nedaleko města Riety, ve farnosti českého kněze Zdeňka Kopřivy, kde
nás krásně přivítali a pohostili. Ještě bych
ráda vzpomněla, že mezi námi byl také
kněz s několika poutníky z Prahy. Spolu
s nimi se chtěl také pouti zúčastnit (a ze
zdravotních důvodů již nemohl), pan
Radovan Lukavský, kterého Pán minulý
týden již povolal na věčnost.
Marie Šujanová
Kostel ve Slavkovicích bude posvěcen
biskupem Vojtěchem v neděli 30. 3.
odpoledne v 15.00 h.
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FARNÍ CHARITA

Farní charita informuje
190 farníků přispívá pravidelně měsíčně dle možnosti částkou na projekty Charity České republiky. V roce 2007 jsme mohli odeslat 63.557,- Kč. Z toho:
Arcidiecézní charitě Praha 8.000,- Kč (z toho – pro nemocnici v Ugandě, kterou charita buduje 3.000,- Kč, pro postižené záplavami v Bangladéši 4.000,- Kč, na dostavbu učiliště v Kongu 1.000,- Kč)
Diecézní charitě Brno – na humanitární projekty 3.000,Oblastní charitě Hodonín – na projekt ošetřovatelské služby 4.000,Na adopci chlapce v Indi a na dárky pro něho 5.263,Na adopci chlapce ve Rwandě 5.000,Na adopci holčičky v Ugandě a na dárky pro ni 5.294,Na likvidaci lepry a léky pro malomocné 3.000,Papežskému misijnímu dílu pro sirotky v misiích 6.000,Nadaci sv. Františka pro sestry Matky Terezy v Indii 5.000,Křesťanské mezinár. solidaritě pro trpící v Súdánu 5.000,Nadaci Nová naděje pro sirotky na Ukrajině 4.000,Nadaci Adra pro postižené záplavami v Bangladéši 4.000,Obč. sdružení Na počátku na pomoc matkám v tísni a jejich dětem 2.000,Obč. sdružení Lumen Christi na zvukové knihy pro nevidomé 1.000,Diakonii Broumov na odvoz humanitárních darů 3.000,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Tﬁíkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhla v sobotu 5. ledna 2008.
Celkem se vybralo 130 510,- Kč
(loni 133 900,- Kč).
Výsledky (zaokrouhleně): Slavkov: 79 260,Kč, Němčany: 16 780,- Kč, Hodějice: 20 550,Kč, Heršpice: 13 920,- Kč. farní charita děkuje
koledníkům, dárcům a organizátorům!F a r n í
charita

Pozvánka na divadlo
Farní divadlo Simsala Bim si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení skupiny
nejmladších členů divadla „Simsaláčat“, kteří v programu „Pohádkové odpoledne“
zahrají dvě pohádky:

Začarované sedátko a Není mistr jako mistr
aneb Jak švec ke štěstí přišel.
Termíny představení: v neděli 30. 3. * 6. 4. * 13. 4. 2008 v 16 hod. v sále fary.
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Celodenní adorace

Hodějičtí na farní chalupě

17. ledna připadá den modlitby před
Nejsvětější svátostí Eucharistie v rámci
brněnské diecéze na naši farnost. Letos
přicházeli věřící adorovat nejen ve
Slavkově, ale také ve filiálních kostelech.

V sobotu dne 8. března 2008 strávili kluci a holky z Hodějic na faře v Nížkovicích.
Hráli jsme společné hry, závodili, tvořili
společný plakátek a hřáli se u teplé pece.
Moc se nám tam líbilo!

Odpoledne s cimbálkou

Špitálka v soutěži

Krásné sobotní odpoledne při posezení
u cimbálu Drahan. Takto by se zcela stručně dalo definovat sobotní setkání 19. ledna
s věřícími v Domě sv. Rodiny. Ve slavkovské farnosti jsem se účastnila mnoha
duchovních akcí, ale takovéhoto hudebního programu doposud ne. Jsem nadšena
krásným vystoupením Drahanu, atmosférou a možnostmi, které zde byly. Zpívaly se
s přáteli známé a méně známé písničky,
a tak to byla dobrá možnost „zastavení“ se
z každodenního „běhu“ života a setkání se
jinak než při bohoslužbě. Upřímné Pán Bůh
zaplať všem, kdo se podíleli a organizovali
toto krásné odpoledne.
Iveta K.

Kostel na Špitálce byl nominován do
soutěže Jihomoravského kraje „O nejlépe
opravenou památku roku 2007“. V soutěži
jsme získali 294 bodů a děkujeme všem,
kteří hlasovali z počítačů. Přesto, že byla
soutěž v závěru napadena „piráty“, vyhodnotila porota pouze čisté hlasy.

Muži v atomové elektrárně
Neobvyklou pouť připravili kněží děkanství pro muže 8. března – exkurze do
Dukovan, kde zhlédli strojovnu s generátory, prohlídka kostela sv. Mikuláše ve
Znojmě, mše sv. v poutním kostele
v Hnánicích a posezení ve vinném sklípku.

Den na faře (DeNaF)
V době pololetních prázdnin (od čtvrtka
31. 1. večer do pátku 1. 2. 2008) využilo
30 dětí z naší farnosti možnost strávit den
na slavkovské faře. Připraveny pro ně byly
soutěže, hry uvnitř i v přírodě, mše sv.
a také buchty. Děkujeme mládeži za přípravu programu!

Ples děkanství
V sobotu 2. 2. 2008 proběhl v Drnovicích
v pořadí již III. ples slavkovského děkanství. Účastnilo se jej 430 farníků z našeho
děkanství. Příští ples se připravuje ve
Slavkově.

Karneval
V neděli 3. 2. 2008 se konal v Domě sv.
Rodiny karneval pro děti. Přivítaly je
a celým karnevalovým rejem také provázely oblíbené postavičky z večerníčků.
Nechyběly soutěže, tombola ani občerstvení.
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FARNÍ KRONIKA

Pﬁehled událostí ve slavkovské farnosti roku 2007
Mimo pravidelných bohoslužeb jsme
v uplynulém roce prožívali v naší farnosti různé události a aktivity k prohloubení křesťanského života a společenství. Přinášíme přehled těch
nejdůležitějších.
V Domě sv. Rodiny probíhalo pod
záštitou Školských sester několik setkání
s duchovní tématikou: duchovní obnova
pro manžele s komunitou Emanuel /
přednáška prof. P. Piťhy „Duchovní identita národa“ / duchovní obnovy pro ženy,
muže a mládež / kurz pro spolupracovníky ve farnostech. Akce „Misijní koláč“
byla uspořádaná v postní době Farní
charitou. Výtěžek z prodaných koláčů byl
zaslán na misie. O Velikonocích se opět
konaly křížové cesty, na Květnou neděli
na Urbánek a velkopáteční celým městem. V květnu pak Svatourbanské hody,
kterým předcházela poutní bohoslužba
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na Urbánku. 10. června jsme uspořádali
II. farní den s mnoha vystoupeními a cestou pohádkovým lesem pro děti.
Oživením byly soutěže „O nejlepší buchtu“ a „Farník roku“. Farníci měli také
možnost vyjádřit se v anonymní anketě
o farnosti. Děti podnikly výlet do
Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové a na
prohlídku kroměřížských zahrad a zámku.
Prázdninový farní tábor pro děti se
konal v Bukovince, mládež si připomenula období totality při tematickém
pobytu ve Fryšavě. Rodiny zase vyjely na
společnou dovolenou na Seč. Přes dvacet mladých prožilo týden na Národním
setkání mládeže v Táboře – Klokotech.
Každý, kdo přijel první říjnovou neděli do
kostela nějakým dopravním prostředkem, dostal požehnání s prosbou za
ochranu na cestách. V září proběhly volby do nové farní rady.
V rámci Roku diecéze se někteří účastnili konference ve Skalském dvoře na
Vysočině a sympozia v Brně. Některé
děti se umístily v diecézní výtvarné
a vědomostní soutěži. S ostatními farnostmi jsme putovali 6. května na neobvyklou pouť do brněnské katedrály. Na
pěší pouť jsme se vydali v květnu do
Žarošic a v srpnu na Velehrad.
S pěveckým sborem Gloria jsme se
v květnu vydali na Svatojánské oslavy do
Würzburgu v Německu a na vánoční
návštěvu do polského Slavkova. Zdařilý
koncert třebíčského sboru Musica animata s orchestrem se konal v červnu.
O Vánocích přijel dětský národopisný
soubor Kyjovánek, koledovala Zámecká
kapela a při bohoslužbách zpíval PS
Gloria a schola děvčat. Farní divadlo
Simsala Bim sehrálo hry Kašpárkova
dobrodružství a Jonáš.
Děkujeme všem, kteří akce připravovali nebo podpořili finančně či modlitbou!
P. Milan Vavro, farář
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FARNÍ KRONIKA

Statistika farnosti 2007
Vysvětlivky: V závorce je uveden počet
z předchozího roku 2006! Zkratky: Sl =
Slavkov, Ně = Němčany, Ho = Hodějice,
He = Heršpice.
Křty 29 (26) (Sl 17, Ně 4, Ho 2, He 1, jiné
5, z toho byli 3 dospělí.
Sňatky 16 (14) 10 z jiných f. z naší farnosti 6 (Sl 3, Ho 2, He 1).
1. sv. přijímání 19 (19) (děti: Sl 8, Ho 4,
He 1, jiné 1, dospělí 5).
Svaté přijímání při mši sv. kolem
40.000.
Biřmování 1 (při křtu dospělého).
Vyučování náboženství – dětí 127 (138)
z toho Sl 70, Ně 9, Ho 10, He 1, speciální
škola 6, předškolních 31. Většina dětí chodí pravidelně, ale mnozí se neúčastní
nedělní mše.
Společenství – 2 skupiny mládeže (32),
5 skupin dospělých (51)
Svátost nemocných 187 (181) – počet
je menší, svátost byla udělována ve všední den (ukázalo se, kdo má opravdu
zájem). Udělená společně při mši 147, jednotlivě navštěvovaných nemocných 40.

Pohřby 52 (45) z toho Sl 34, Ně 10, Ho
7, He 1, z toho na hřbitov 31 a kremací 21.
Zaopatřeno před smrtí svátostí pomazání nemocných bylo 21 z 52. Máme
odpovědnost k vážně nemocnému zavolat kněze.
Duchovní ve farnosti – kněží v činné
službě 2, řeholnic v klášteře 15.
Celkem bylo ve farnosti vybráno
a odesláno na různé účely 398.198,- Kč.
Tato částka obsahuje tři položky:
Farní sbírky odeslané na biskupství:
200.741,- Kč
Haléř sv. Petra 25.030, na charitu
12.971, na bohoslovce 15.954, na misie
28.950, na potřeby diecéze 74.026, Boží
Hrob 2.550, Televize NOE 20.630,-Kč.
Tříkrálová sbírka 2007 celkem
133.900,- Kč. Slavkov 87.200,- Němčany
14.200,- Hodějice 18.900,- Heršpice
13.500,- Kč.
Farní charita poslala 63.557,- Kč na
humanitární pomoc na různá místa u nás
a ve světě.
Zpracoval P. Milan Vavro, farář

PŘÍBĚH

Tﬁi síta
K moudrému Sokratovi přiběhl vzrušený
muž. „Poslyš, Sokrate, musím ti povědět,
že tvůj přítel o tobě…“ – „Zadrž“, přerušil
ho mudrc, „přesil jsi to, co mi chceš říci,
třemi síty?“ „Třemi síty?“ ptal se překvapeně návštěvník. „Ano, třemi síty. Přemýšlej,
jestli jsi to učinil. První síto je síto pravdy.
Přezkoušel jsi, jestli to, co mi chceš říci, je
pravdivé?“ –„Já jsem to slyšel jen vyprávět
a …“ – „Tak tak. Jistě jsi to zkusil však
s druhým sítem. Je to síto dobra. Je to, co
mi chceš říci – když už to není zrovna pravdivé – aspoň dobré?“ Návštěvník váhavě
odpověděl: „Ne, není, spíš naopak.“ „Hm,
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hm“, poznamenal Sokrates. „Je třeba tedy
použít třetího síta a zeptal ses, jestli je to,
co mi chceš vyprávět a co tě tak popuzuje, nutné?“ „Nutné to zrovna není!“ – „Tak
tedy“, usmál se mudrc, „když to, co mi
chceš říci, není ani pravdivé, ani dobré, ani
nutné, tak je to pohřbeno a neobtěžuj tím
ani sebe ani mne.“
V Písmu svatém čteme: „Každý člověk
má být rychlý k slyšení, ale pomalý k mluvení“ (Jakub 1,19). „Jablka zlatá na stříbrné půdě jsou slova promluvená v pravý
čas“ (Přís 25,11).
P. Josef Dobiáš, Holubice
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OPRAVY

Opravy kostelÛ v roce 2007
Farní kostel ve Slavkově se opravuje již
13. rokem. V roce 2007 celková částka
600 tis. Kč. Za dotace z Ministerstva kultury 500.000,- Kč, JM kraje 70.000,- Kč
a sbírek v kostele 30.000,- Kč dokončena
oprava kostela: ve výši 221 tisíc Kč byla
opravena římsa na věži farního kostela,
včetně lešení, pokrývačů, nové bobrovky,
klempířů, opravy lemování kolem věže
a nových svodů na římse v nejvyšší části.
Jednalo se o poslední plánovanou etapu
opravy pláště kostela. Na špatný stav bobrovky došli horolezci loni při instalaci oplechování. Tašky nešlo vyměnit, byly nalepeny v betoně. Nátěr fasády věže byl v roce
2002 proveden horolezci z lan, protože
lešení kolem celé věže by bylo velmi
nákladné. Nyní byla postavena pouze lehká konstrukce pro ochoz kolem římsy.
V hodnotě dalších 215 tisíc Kč jsou
obě schodiště k hodinám a na kůr vymalované, levé je opatřené novým zábradlím,
osvětlení schodišť a kůru. Stěny v přízemí
schodišť jsou nově omítnuty, proveden
nový nátěr původní podlahy na kůru, oprava cihelných podlah oratoří. Všechny
dubové dveře jsou očištěny od různých
nátěrů a napuštěny přírodním nátěrem.
U zvonů jsou nové schody a žebříky
vedoucí až pod střechu s křížem. Každé
schodiště na půdu a na věž je zakončeno
bezpečnostními protipožárními dveřmi.
Za 115 tis. Kč byly firmou Perner
z Pasova (Německo) opraveny zvony –
nekvalitní železná srdce 3 zvonů vyměněna za nová, ručně kovaná, včetně závěsů
a zvony očištěny. Proběhlo restaurování
jedné velké lampy věčného světla v hodnotě 49 tis. Kč, obě budou potom zavěšeny u oltáře na původní místo.
Špitál u kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce. V letošním roce byla dokončena
fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu v hodnotě 990 000,- Kč. Podíl farnosti
byl 50 tis. Kč, ostatní z dotací Města
Slavkova (200 tis.), Ministerstva kultury
(660 tis.), a JM kraje (80 tis.).
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V Němčanech v kostele sv. Antonína
byl pořízen nový rozhlas, původní rozhlas
byl instalován na Lutršték.
V Hodějicích pořízen nový ventilátor
k varhanám za 45.000,-Kč, očalounění
sedadel v lavicích a opraveny svody zničené vandaly (25,000,- Kč) a omítnutí interiéru věže.
V Heršpicích byly dokončeny lavice
a připravuje se dokončení vybavení kostela – sedadla pro ministranty, podstavce
pro květiny u svatostánku, zpovědnice,
lustry.
Fara v Nížkovicích je téměř opravena,
proběhly terénní úpravy dvora, dokončení
podkrovní místnosti, podlah, sociálních
zařízení a vybavení starobylým nábytkem,
chybí však dokončit mnoho detailů. Od
prosince se uskutečnilo několik pobytů
mládeže a dětí – divadla Simsala Bim,
spolča Smajlíků, dětí z Hodějic
a z Heršpic, ministrantů ze Slavkova
a mládeže z Křenovic a z Podivína.
Poděkování patří vám všem, kteří přispěli ve sbírkách a pomohli svou prací.
P. Milan Vavro, farář
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MATRIKY

Skrze svátost křtu se znovu
narodili:

Vlasta Vránová z Rašovic
*1903, † 29. 12. 2007

Patrik Hanák z Heršpic
*2002, pokřtěn 29. 12. 2007

Jan Pruch ze Slavkova
*1948, † 2. 1. 2008

Simona Tereza Kovaříková z Němčan
*2007, pokřtěna 13. 1. 2008

Květuše Šmídová z Račic
*1933, † 7. 1. 2008

Filip Václav Ščuglík z Brna
*2007, pokřtěna 13. 1. 2008

Věra Přibylová z Němčan
*1927, † 17. 1. 2008

Jakub Josef Stavěl ze Slavkova
*2007, pokřtěn 27. 1. 2008

Jaromír Zástřešek z Hodějic
*1924, † 19. 1. 2008
Libuše Přerovská ze Slavkova
*1947, † 5. 2. 2008

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:

Zdeněk Pavlík ze Slavkova
*1926, † 5. 3. 2008

Anděla Vymazalová z Němčan
*1913, † 22. 12. 2007

Úﬁední hodiny na faﬁe:
středa 9.30–12.00 h, pátek 15.00–17.00 h
Kontakt: Tel.: 544 221 587, 604 280 160

PromiÀ, JeÏí‰i!
Vzbudil mne telefon a hned slyším:
„To je pan Urban?“
„Ne, tady je farní úřad, a u telefonu
farář.“ – „Ježíši, promiňte!“
Potkal jsem na autobusovém nádraží
známého, který na mou adresu radostně
zvolal: „Ježíši Kriste, co tu děláte?“ – „Já
nejsem Ježíš Kristus, já jsem Josef …“
Nenechal mne domluvit a hned se omlouval: „Ježíši. promiňte!“
Kromě toho, že už mám léta problémy s
dvojníky, při nichž si mne lidé pletou se
svými známými, mám také problém, že si
mne mnoho lidí plete s Ježíšem Kristem.
Těch situací mám nejvíc. Poslechněte:
Ježíši Kriste, co tu děláš? – Ježíši, tobě
to trvá (ve vlaku, v autobusu), - Ježíši
Kriste, ty vypadáš, - Ježíši, já jsem nevěděl,
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že to tak myslíš? – Ježíši Kriste, jak je to
možné? – Ježíši, je to vůbec pravda? – Až
zítra vstanu, podívám se do zrcadla, v čem
se mu podobám. Podobné situace se stávají přece i vám. Takže v době, o níž jsme
mysleli, že spěje k totálnímu ateizmu, si
nás různí lidé pletou s Ježíšem.
Neoslovujeme i my své bližní „Ježíši“?
Nechci diskutovat na téma „nevezmeš
jména Božího nadarmo“. Naopak. Všimli
jste si, že lidé ještě nezapomněli na jméno
Spasitelovo? Říká se přece, že v každém
svém bližním máme vidět Krista.
A tak jsem vlastně rád, když někdo zatelefonuje a zjistí, že na druhém konci drátu
je Ježíš.
I když mu zatím vykají☺!
P. Josef Dobiáš, Holubice
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PROGRAM FARNOSTI

Zpovědní dny před Velikonocemi
Slavkov: pondělí 17. 3. a úterý 18. 3. od 17.00
do 19.00
Zpověď pro děti: v úterý 18. 3. po mši sv. v 16.00
Němčany: středa 19. 3. 18.00 – 19.30
Heršpice: středa 19. 3. 16.30 – 17.45

Velikonoce ve farním kostele
Křížová cesta na Urbánek, Květná neděle 16.
3. od sv. Jana v 15.00.
Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv. na památku
poslední večeře Páně, adorace v Getsemanech do 22.00.
Velký pátek, 9.00 křížová cesta pro děti, 18.00
obřady s uctíváním sv. kříže, (breviář 7.30
a 12.00).
Velký pátek je den přísného postu a újmy v jídle.
Křížová cesta městem na Velký pátek, ve
21.00 od kostela
Celonoční bdění u Božího hrobu z pátku na
sobotu (breviář 3.30, 7.30, 12.00).
Adorace u Božího hrobu, Bílá sobota, vstup
od fary, do 15.00.
Vigilie Vzkříšení Páně, sobota 20.00 před
kostelem.
Neděle Vzkříšení Páně, mše sv. v 8.30 a 18.00
(s žehnáním pokrmů).
Pondělí velikonoční, mše sv. pouze v 7.30,
kostel.
V obcích budou mše sv. na Hod Boží
a Velikonoční pondělí jako v neděli.
Velikonoční sbírky budou na opravy kostelů
(Slavkov na liturgickou úpravu, Němčany na
opravu kostela sv. Antonína, Hodějice na zvon,
Heršpice na dokončení vybavení kostela).

Společné udělení svátosti
nemocných:
Heršpice: středa 26. 3. v 17.00

Němčany: středa 26. 3. v 18.00
Hodějice: pátek 28. 3. v 17.00
Slavkov: pátek 28. 3. v 18.00 (kostel)
V penzionu: při mši sv. ve čtvrtek 3. 4. v 8.00,
(přede mší sv. zpověď)
Před svátostí nemocných je třeba přistoupit ke
svaté zpovědi (stačí před Velikonocemi).

Další program:
Obnova pro děvčata a chlapce od 17 let,
sobota 29. 3. Dům sv. Rodiny. Téma: Počítá
Bůh také se mnou? aneb Setkání s Bohem
proměňuje. Vede P. Marcel Javora.
Křestní neděle 30. 3. v 8.30 farní kostel
Pohádkové odpoledne - Divadlo Simsala
Bim, v neděli 30.3., 6.4. a 13.4. v 16.00 v sále
fary.
Návštěvy nemocných čtvrtek 3. 4. Němčany
a Hodějice, pátek 4. 4. Slavkov
Modlitba první soboty, Slavkov 5. 4. v 7,30
(růženec, mše sv.)
Obnova pro děvčata od 14 let „PST…" sobota 19. 4. vede P. Marek Dunda.
5. pěší pouť do Žarošic, čtvrtek 8. 5. v 8.00
z kostela.
Návštěvy nemocných – změna! pátek 9. 5.
dopoledne Slavkov a odpoledne 13.00 15.00 Němčany a Hodějice
Slavnost seslání Ducha Svatého, 11. 5. sbírka na Charitu.
Slavnost Těla a Krve Páně a průvod Božího
Těla, neděle 25. 5. v 8.30 Slavkov
Svatourbanské hody, neděle 1. 6. v 9.30 průvod a mše sv.
Primice v Drnovicích – Jan Bezděk, neděle
29. 6. ve 14.30
Dovolená rodin Hoješín, 28. 6. -5. 7. info
p. Jindřich 544 220 027
Farní tábor Rakovecké údolí, 26. 7. – 5. 8.
Mladší mládež – Bílé karpaty, 11. – 16. 8.
Starší mládež – Šumava, 24. – 30. 8.

URBÁNEK Časopis farního společenství ve Slavkově u Brna, Němčanech, Hodějicích,
Heršpicích. Ročník XI, číslo 1/2008. Vyšlo 16. března 2008.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna.
Uzávěrka příštího čísla 1. června 2008.
Příspěvky dejte na faru, nejlépe zašlete mailem na adresu rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Sponzorský tisk: OLPRINT, Jaroslav Olejko, Šlapanice
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