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Srdeãné pozvání na 3. farní den 2008
Ježíš nám nenabízí vztah proto, abychom se obešli bez druhých, ale abychom prožili, jak
vzácné je mít společenství a přátele. Bůh je velmi společenská bytost a proto počítej s tím,
že jej zajímají i tví známí M
Richard Čanaky

Neděle 22. června
Slavkovský zámek, severní nádvoří
14:00

vystoupení folkového písničkáře
Slávka Janouška

16:30
14:45

hry a soutěže pro děti

folkrockový koncert
Richarda Čanaky
s kapelou F.B.I.

Maminky a babičky prosíme o přinesení své nejlepší buchty (můžete přinést ráno do
kostela ve Slavkově nebo do parku)
Vstup zdarma (můžete ale přispět na režii).
Občerstvení připraveno (cigára, pivo, limo, zmrzlina, káva …)
Prosíme o pomoc při přípravě laviček a židlí v neděli ráno v 6.00 hodin v parku.
Za deštivého počasí se koná v náhradních prostorách.
P.S.: Pozvěte i své přátele!

Úmysly modlitby živého růžence:
Červenec: Za požehnání pro ty, kteří se snaží přivést modlitbou nebo svědectvím
druhé k víře.
Srpen:
Za těžce nemocné a trpící v naší farnosti.
Září:
Za všechny, kteří se v naší farnosti starají o vedení dětí a mládeže.

POZVÁNÍ

Dovolená – nutnost povolená
Blíží se konec školního roku, s ním
i prázdniny a dovolená. Ta naše začíná ve
chvíli, kdy budete číst toto číslo Urbánku –
jakožto rodina se školou nepovinnými dětmi
odjíždíme v tzv. lehké předsezónně na chalupu do Podkrkonoší. Minulý týden jsem
spatřila v jednom magazínu (u kterého se
mimochodem pokaždé rozčílím, ale bůhví
proč ho stále odebírám) článek s názvem Dá
se přežít dovolená bez hádek? Po úvodní
radě psychologa, aby se k sobě partneři na
dovolené chovali jako cizí lidé, jsem magazín znechuceně odhodila a přísahala si, že
příští rok jej vážně už nepředplatím. Nám je
na dovolené vždycky dobře. Řešíme v tu
dobu pokud možno pouze starosti typu kam

půjdeme na výlet, co si dáme dobrého, kdo
vstane ráno s dětmi a co si zahrajeme příp.
přečteme. Dovolená je nutnost a jak moc už
jí člověk potřeboval, zjistí většinou až tam.
Já pokaždé zažiji, že ty děti, za kterých
jinak tak často šílím, jsou vlastně moc fajn
a baví mě si s nimi hrát, když na mě odnikud
nekouká hromada nevyžehleného prádla či
jiná domácí „radostná povinnost“.
Rozvzpomenu si na skvělé vlastnosti svého
manžela jako třeba smysl pro humor, dobrá
orientace v terénu, fantazie při hře s dětmi,
ochota mi posloužit… atd. Taky kvůli tomu
se na tu letošní dovolenou už dost těším.
Protože to všechno potřebuji zase znovu
objevit.
Petra Šaňková

Katolická charismatická konference 2008 opût v Brnû
Letošní 19. ročník katolické charismatické
konference se uskuteční v termínu 9.–13.
července 2008 opět v moravské metropoli.
Hlavní program se bude konat v moderním
pavilonu F na brněnském výstavišti BVV.
Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, který program zahájí mší svatou v katedrále, a rovněž
hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek. Charismatickou konferenci organizuje v České republice od roku 1989 hnutí
Katolické charismatické obnovy. Jedná se
o čtyřdenní akci duchovně formačního charakteru, určenou pro členy a sympatizanty
hnutí, ale i pro křesťany jakékoli spirituality,
včetně hledajících. Za účelem duchovního
i lidského povzbuzení a hlubší křesťanské
formace se zde setkávají tři až čtyři tisíce
křesťanů z celé České republiky i ze
Slovenska, přičemž zájem o konferenci každoročně vzrůstá. Kromě laiků se programu
pravidelně účastní několik desítek kněží
a řeholníků, konferenci hojně navštěvují
i křesťané jiných církví.
Program konference tvoří přednášky, adorace, společná modlitba a bohoslužby.
Mottem letošní konference je desátý verš
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čtvrté kapitoly Janova evangelia: „Kdybys
znala Boží dar…“ (Jan 4,10) Nedílnou součástí programu bývá „dětská konference“,
proto sem jezdí stále více rodin s dětmi, které by se těžko mohly účastnit klasických
exercicií. K dění na konferenci patří i neformální setkání účastníků a jejich kulturní vyžití
– divadelní představení, koncerty apod. Lze ji
také příjemně spojit s poznáváním pamětihodností a krás města, které konferenci hostí. Pozvání k účasti na konferenci přijali: sr.
Veronika
Barátová
s
komunitou
Blahoslavenství, P. Vojtěch Kodet, P. Petr
Karas, Kateřina Lachmanová, P. Michael
Slavík, Františka a Ignác Muchovi, P. Aleš
Opatrný, P. Tomáš Holub, Augustin a Viola
Svobodovi, P. Bogdan Stepien, Josef Zeman,
P. Pavel Semela, Roman Čiviš, P. Marcel
Javora, P. Marek Orko Vácha a další. Čtvrteční večerní koncert chval povede Richard
Čanaky se skupinou F.B.I. z Bratislavy a bude
přístupný všem zájemcům z Brna a okolí.
Podrobné informace k organizaci a programu, včetně elektronické přihlášky se nacházejí na adrese www.konference.cho.cz
nebo si je lze vyžádat vždy večer na tel. čísle 777 087 736.
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Mladí míﬁí na Velehrad
Není tomu tak dávno, co se v jihočeském
Táboře uskutečnilo Celostátní setkání mládeže. Mnozí účastníci jistě rádi vzpomínají
na týden nabytý zážitky a poznáváním
nejen duchovních hodnot, víry, Krista, ale
též nových přátel. Rok utekl jako voda
a Sekce pro mládež ČBK a Sekcia pre mládež KBS pořádají ve dnech 18.–20. 7. 2008
na Velehradě setkání nové – větší, otevřené
mladým lidem mnoha národů a vyznání.
Toto setkání nese záhadný název „ActIv8“.
Česky přeloženo jako „Sk 1,8“ – je to
odkaz na biblický citát ve Skutcích apoštolů, vyjadřující motto letošního Světového
dne mládeže: „Dostanete sílu Ducha
Svatého, který na vás sestoupí, a budete
mi svědky.“ Zároveň anglické slovo „activate“ znamená pohnout, spustit – tedy
podnítit k aktivitě. Důvodem k velehradskému setkání české a slovenské mládeže je fakt, že Svatý otec Benedikt XVI.
pozval na tyto dny mladé celého světa do
australského Sydney. Ne každý si ovšem
dalekou cestu může dovolit. Proto se mladí setkají na Velehradě, kde díky přenosové
technice TV NOE uvidí v přímém přenosu
své vrstevníky na opačném konci světa,
budou se moci na dálku účastnit liturgie
sloužené papežem a zároveň přímo na
vlastní kůži zažijí onen neopakovatelný
pocit přítomnosti tisíců vrstevníků, který

doprovází všechna velká setkání. A co
ActIv8 nabízí? Předně je to nabídka
duchovního setkání, tentokráte umocněného každodenním prožíváním univerzality
církve. Deset tisíc Čechů a Slováků utvoří
jednotu s mladými lidmi z celého světa,
shromážděnými za oceánem. Nebudou
chybět ani slavnostní mše svaté, křížová
cesta, modlitba růžence. Na účastníky
čeká mnoho sportovních, kulturních, uměleckých aktivit – koncerty, workshopy.
Důležitou součástí celého setkání bude
benefiční koncert slovenské skupiny Tretí
deň a amerických SonicFlood. Výtěžek
z tohoto koncertu bude použit na aktivity
známého misionáře P. Petera Krenického
na Zakarpatské Ukrajině. Stejně jako loni je
ovšem potřeba celou akci zajistit nemalými
finančními prostředky. Účastnický poplatek
ve výši 150,- Kč je spíše symbolický.
Organizátoři proto prosí všechny o zapojení
se do sbírky Mozaika 2008 zakoupením
kartičky mozaiky v ceně 50,- Kč a nebo
zasláním peněz na účet u ČSOB, a.s., č.ú.:
219759054/0300. Více informací o této
sbírce získáte na internetové adrese
www.mozaika2008.cz Zájemci o setkání
ActIv8 se mohou přihlásit a další informace
získat na internetových stránkách
www.activ8.signaly.cz.
Radek Šoustal

„Obavy lidské srdce tíÏí, ale dobré slovo
vrací radost.“ Pﬁísloví 12,25
A o to více, je-li to slovo Boží nebo svatých. Nedávno jsem si v knihovně půjčila
nepatrný sešitek s názvem „Novéna ke
svaté Terezii z Lisieux“. Zaujal mě právě
svoji malou velikostí, protože na čtení moc
času nemám. A opravdu každý den ho stačilo otevřít na několik minut a přečíst krátké texty s povzbudivým zamyšlením. Tuto
modlitbu jsem zvolila a Pánu Bohu nabídla
za jednu starost, která mě obírala o klid.
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A pomoc na sebe nenechala dlouho čekat.
I když mé představy o vyslyšení byly jiné,
mohla jsem objevit nový pohled na věc,
který mě naplnil velkým pokojem a radostí.
Proto chci také touto cestou poděkovat
Pánu Bohu za milosti, které nám nabízí
skrze modlitbu, církev a všechny svaté,
kteří mohou stále dávat dobré slovo, ale
také se za nás mocně přimlouvat.
J. L.
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OBNOVY

PST … („Posvûcuj se tím“)
bylo tématem duchovní obnovy pro děvčata od 14 let, která proběhla v sobotu
19. dubna pod vedením otce Marka Dundy.
dokázal shrnout vše podstatné do několika
Přednáška začala hned po přivítání a písvelmi jednoduchých ale podstatných vět.
ničce slovy sv. Pavla: „Boží vůle je vaše
Vše bylo dobře zapamatovatelné. Děkuji.
posvěcení“. Posvěcujeme se tehdy, když
všechno děláme z lásky k Bohu. Naopak
Chtěla bych moc poděkovat za tuto
neposvěcujeme se, když reptáme, brbláme
duchovní obnovu otci Markovi, sestřičkám
nebo dobro činíme ze zištných důvodů –
a samozřejmě našemu nebeskému Taťkovi!!!
aby mě druzí chválili apod. Posvěcovat se
Nejen proto, že to tu bylo jako vždy – strašlze i tehdy, když je nám dobře, i tehdy, když
ně super, ale také proto, že mi moc pomoje to těžké. Bůh dává posvěcení skrze
hla. Dlouhou dobu jsem se totiž pohybovavšechno, skrze úspěch i skrze neúspěch.
la v začarovaném kruhu otázek, na které
Pán Bůh je všemohoucí, proto všechnikdo nepodal (pro mě dostačující) odpověno, co prožíváme, chystá jako šanci
di. A právě tato obnova byla jako trefa do
k posvěcení. Pán Bůh nám dal takové rodičerného – a mě byla dána milost, já mohla
če jaké nám dal, abychom se mohli skrze
otevřít oči a podívat se na svět jinak….
ně posvětit. Stejně tak sourozence, spoluBožíma očima. Také osobní promluva
žáky, vzhled, schopnosti i neschopnosti.
s otcem pro mě byla nesmírně obohacující.
Jako na každé pořádné obnově ani tady
Je vidět, že jeho víra je stále živá – a to by
nechyběla adorace, hudební doprovod Lídy
myslím mělo být poznat na každém z nás.
a Aničky, nějaké to „tichoučko“ k rozjímání
Měli bychom to, co děláme, dělat dobře,
a mše sv. při které byly Kristýna
s dobrým úmyslem, v dobrou dobu a nezas Magdalénou přijaty do iniciativy Čistá láspomínat, že náš dobrý nebeský Taťka je
ka.
s námi, a i když něco zpackáme, může to
proměnit v dobrou věc.
J.K.
A jaké byly ohlasy?
Jsem moc ráda, že nám otec Marek přiZaznamenala s. Gregorie
pomněl, že je důležité dělat dobro a také
dělat ne to, co my chceme, ale to, co chce
Pán Bůh. Také nám kladl na srdce, abychom se ptali Pána Boha na svou cestu; ať
už v manželství nebo v zasvěceném životě.
Je důležité chtít vědět kam jdeme. A to on
nám připomněl. Díky!
K. S.
Duchovní život bez vážnosti.
Soudcové bez spravedlnosti.
Chtěla bych otci poděkovat za nové
Stav manželský bez věrnosti.
impulsy a povzbuzení pro mou životní cesBohatí bez lítosti.
tu. Jsem opět duchovně obnovena a jsem
Chudí bez pokory.
ráda, že mám tu možnost jezdit na tyto
Ženy bez studu.
obnovy.
Děti bez bázně.
Michaela
Staří bez rozumu.
Mladí bez počestnosti.
Všem moc děkuji za krásné setkání a spoPoddaní bez poslušenství.
lečenství. Tato obnova mi hodně dala. Ze
Politici bez moci.
všeho nejvíce mě asi zasáhla myšlenka:
Lid obecný bez náboženství.
„Jak by to dnes dělala Panna Maria?“
Velmi si mi tu dnes líbilo, protože P. Marek

Je to na‰e doba?
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NáboÏenství pﬁed‰kolních dûtí – ohlasy maminek
Náboženství pro malé děti již od 3 let?
Výborná věc. V podání sestry Josefy děti
chápou všechno. Důležité je umět se
k sobě hezky chovat a uznávat a vnímat
skrze Pána Boha jeden druhého. Čím spíš
tím líp.
L .Jankůjová
Náboženství pro předškoláčky se mi
velice líbí. Jsem za něj vděčná. Vidím to
jako výbornou věc nejen pro děti, ale i pro
sebe. Občas se mi zdá, že děti z hodiny
nic nevnímají, ale není tomu tak. Velice rádi
si prohlíží obrázkovou Bibli a jakmile uvidí
nějaký obrázek, který se vztahuje k něčemu, co někdy probírali, hned to chtějí znovu přečíst, povídat atd. Jejich nejoblíbenější příběh je: utišení bouře na moři. Díky
za tuto možnost setkávat se, odpočinout
si, načerpat sil a vzdělávat se. Díky za
s. Josefu!
M. Stanislavová
Většina lidí nemá pondělí ráda. Ne tak
děti, které chodí do náboženství pro předškoláčky k sestře Josefě. Pondělí pro ně
vždy byl den, na který se těšily nejvíce.
A v úterý se vždy ptaly: „A kdy bude zase
náboženství?“
J. Hrabovská
Jsem moc ráda, že sestry připravují
s velikou pečlivostí, nápaditostí a láskou
překrásné hodiny náboženství pro naše
maličké – předškoláky i mladší děti. Děti se
vždy do každé hodiny těší a jsou moc
smutné, když pro nemoc nemohou jet
k sestrám do náboženství. Moc jim za vše
děkujeme. Je to moc potřebná aktivita.
Aspoň částečně to vyváží nedostatky
náboženské a etické výchovy ve školce
a někdy i doma. Děti také poznají kamarády stejného smýšlení, což je velmi důležité
zvlášť na vesnici, kde je aktivních věřících
rodin poskrovnu.
V. Šujanová
„Zvyk je železná košile“. Zvykne-li se dítě
dozvídat se o Pánu Bohu od mala, je pravděpodobné, že bude mít zájem o rozvíjení
v této oblasti i v budoucnu. Důležitá je
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i zkušenost společenství, zkušenost lásky
mezi vrstevníky, zkušenost s říkáním pěkných slov dětem ve skupince (díky sestře
Josefě), jako např.: „jsem ráda, že jsi tu“,
„má tě ráda…“, protože to se v současné
společnosti příliš neslyší. Zkrátka rozvíjení
citlivých dětských duší namísto výchovy
„tvrďáků“. A z toho plyne i zkušenost s přijetím těchto pozitivních slov a projevené
lásky.
M. Tesáčková
Už od tři let začala má dcera navštěvovat
hodiny náboženství. Později se k ní přidal
i můj syn. To, že už tak malé děti mohou
s rodiči či prarodiči chodit do hodiny náboženství, je úžasné! Sestra Josefa se věnuje
dětem ve věku 3-4 let a 5-6 let každé pondělí (jedná se o dvě skupiny předškoláčků).
Spíše však než o učení nějakým pravidlům,
učí sestra Josefa nenásilnou formou děti,
jak se chovat k sobě navzájem. Svým
vlastním příkladem jim ukazuje, jak prožívat
svou víru. Tyto malé děti již dokáží samostatně poděkovat Bohu či ho poprosit za
to, co je tíží na srdíčku. Hodiny sestry
Josefy jsou živým osvěžením pracovního
týdne nejen pro děti, ale i pro rodiče či prarodiče, kteří své potomky do domu Sv.
Rodiny doprovází. To, co Bůh prostřednictvím sestry zasadí do dětí, je jako semínka.
Neuvidíme to teď nebo zítra, ale když
budeme správně zalévat, brzy nám vyroste
krásná květina.
V neděli na Boží Tělo šly k prvnímu sv.
přijímání právě ty kytičky ze zahrádky sestry Josefy. Děkujeme
zmu
Uspořádala s. Gregorie
V pondělí 26.5. zakončily předškolní děti
společně se svými rodiči, otcem Milanem
a sestrami letošní výuku náboženství.
Součástí byla mše sv. s písničkami, které
děti v průběhu školního roku nacvičily.
Nechyběl ani pamětní lístek a zmrzlina.
Sestřičkám patří nejen za tento den, ale
především za celý školní rok velký dík!
Redakce
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ŽIVOT FARNOSTI

Posvûcení kostela ve Slavkovicích
V neděli 30. 3. 2008 posvětil brněnský biskup
Vojtěch Cikrle při slavnostní bohoslužbě Poutní
kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny ve
Slavkovicích u Nového Města na Moravě.
V současnosti zde jako farář působí bývalý
slavkovský kaplan P. Pavel Habrovec, proto se
také slavnosti zúčastnili i naši farníci. Kapacita
vnitřního prostoru kostela je 200 osob, vnější
areál pojme desetitisíce poutníků. Dosavadní
rozpočet dosáhl 9,5 milionů korun. Další předpokládané náklady na úpravu okolí, varhany
a křížovou cestu do interiéru chrámu i do přírodního prostředí budou ještě 2,5 milionu korun.
Portrét Pána Ježíše na tzv. „Slavkovickém
milostném obrazu“ Božího milosrdenství vytvo-

řil pro Slavkovice malíř Milivoj Husák. Obraz je
kopií symbolu úcty k Božímu milosrdenství od
malíře Adolfa Hiły, tedy obrazu, který řádové
sestry a ostatní věřící uctívají v Krakově-Lagiewnikách. Ve Slavkovicích budou dál každoročně probíhat dvě hlavní pouti, a to k Božímu
milosrdenství (termín: neděle Božího milosrdenství, první po Velikonocích) a na podzim k uctění řeholnice sv. Faustyny (termín: neděle nejbližší 5. říjnu, který je výročním dnem její smrti).
V průběhu roku budou poutě každou třetí sobotu v měsíci. Zájemcům o poutní návštěvu doporučujeme, aby se o podmínkách příslušného
termínu informovali na farním úřadu v Radešínské Svratce, tel.: 566 673 331.
mš

PouÈ ke svatému Jiﬁí
Svatý Jiří – tak rozšířené křestní jméno!
Zasvěcených kostelů a kaplí je v celé brněnské
diecézi 13. V našem blízkém okolí není žádný –
nejbližší snad v Ořechově u Brna, Kobylí nebo
Klentnici pod Pálavou. A právě sem jsme se
vypravili na pouť, která láká lidi ze širokého
okolí. Zážitkem je nejen bohoslužba pod širým
nebem, ale i následný doprovodný program.
Vše začalo slavnostní uvítáním v kostele sv. Jiří
v Klentnici. Poté vyšlo procesí, jehož trasa je
lemována živými sochami světců a světic kostelů pod Pálavou např. sv. Floriana, sv. Barbory,
P. Marie, ale také mnohými, které jsme nepoznali.Téměř nad místem připraveným pro
bohoslužbu stála bohatýrská postava sv. Jiří.
Bohoslužbu celebroval mons. Karel Janoušek,
kterého si snad mnozí pamatujeme z duchovní
obnovy u nás ve Slavkově. Zatímco obětní stůl
stál na plném slunci, účastníci bohoslužby byli

kryti rozsáhlým plátěným přístřeškem, který
poskytoval příjemný stín. Po skončení bohoslužby jsme zhlédli divadelní hru o sv. Jiří –
nechyběl ani jeho hrdinný zápas s drakem.
Toto představení se všem líbilo, hlavně dětem
ze sociálního ústavu v Mikulově a také přítomným poutníkům z Rakouska. Tím však program
nebyl stále vyčerpán. Podával se totiž oběd –
připravený guláš, a hrála cimbálová muzika
z Líšně. Na pořadu byly ještě sportovní hry, ale
na ty jsme již nečekali a vraceli jsme se domů.
Podtrženo sečteno – krásně prožitá neděle
s duchovním i uměleckým zážitkem. Vraceli
jsme se obohaceni a potěšeni tím, že i v naši
velmi uspěchané a jakoby sobecké době se
najdou lidé, kteří dokáží svůj čas a práci věnovat druhým, kteří jim jejich námahu nezaplatí
penězi, ale potleskem, širokým úsměvem
a spokojeností.
Manželé Jedličkovi

PouÈ do Îaro‰ic
I letos jsme se vydali v krásném dni prozářeném sluníčkem, v hojném počtu na
pěší pouť k Matce Bolestné do Žarošic.
Právě tato pouť se stává každého 8. května pro farnost tradicí. Obětovali jsme ji
s úmyslem za naše děti a mládež. Cestu
jsme rozčlenili na části a určité úseky
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věnovali našim blízkým v modlitbě. S radostí všichni pěší poutníci i ti, kteří přijeli,
dorazili úspěšně na místo samé, kde jsme
byli srdečně přivítáni ve zdejším kostele,
kde následovala mše sv. Těšíme se na
následující rok i na další poutníky.
I. K.
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ŽIVOT FARNOSTI

Narozeniny P. Nûmãanského
Dne 22. května 2008 oslavil P. Antonín
Němčanský 90. narozeniny. K jeho krásnému jubileu a svěžímu duchu mu přijeli
popřát farníci z Hodějic s otcem Milanem.
Zavzpomínali jsme na Hodějice, na jeho
rodinu, kamarády a známé a také na jeho
primici, která byla v době války velkou
událostí nejen pro věřící. Shromažďování
lidu bylo v té době přísně zakázáno. Přes
všechny překážky si Bůh otce Antonína

vedl a povolení bylo nakonec opatřeno.
Jeho povolání je opravdu naplněné. Otec
A. Němčanský při svém zajímavém vyprávění řekl, že kdyby se měl znovu rozhodnout, neváhal by a stal se znovu knězem.
Milý Otče, ještě jednou Vám gratulujeme
a přejeme jen a jen Boží požehnání! Máme
Vás rádi a stále na Vás vzpomínáme! Ani
Vy na nás nezapomeňte!
Kateřina Šujanová

Svatourbanské hody ve Slavkovû podeváté
V neděli 1. června vyšel v 9.30 hod. průvod od slavkovské radnice a následovala slavnostní mše sv. v kostele. Liturgické oděvy byly letos poprvé v červené barvě, brzký termín
Velikonoc totiž umožnil slavení nedělní mše sv. ke cti sv. Urbana. Hlavním celebrantem
byl otec Pavel Kryl, který ve Slavkově působil v letech 1998 až 2002, nyní je farářem v Tasově
na Vysočině. Přítomen byl i jáhen Josef Kubeš, jáhenskou službu konal u nás v letech 2002
a 2003, nyní působí v Moravských Budějovicích. Svatourbanské hody proběhly letos ve spolupráci s programem města – Dny Slavkova.
P. Milan Vavro

Dopis z Indie
Z finančních darů, které farní charita dostává od našich farníků, posíláme část
Nadaci sv. Františka. Tato nadace odesílá každoročně dva kamiony se zdravotními
potřebami Misionářkám lásky – sestrám Matky Terezie do Indie. Od roku 1999 do
roku 2007 odeslala 21 kamionů.
Na konci minulého roku jsme od sester misionářek dostali dopis, který zkrácený uvádíme: Milí přátelé, děkujeme za
vaši pomoc nejchudším z chudých,
zejména našim malomocným. Do našich
domovů pro léčení malomocných přichází
každým dnem více a více pacientů. Naše
sestry vedou centra pro léčení v 17 státech v Indii. Distribuce věcí, které v kontejnerech přijdou, je již ustálená. Největší
podíl dostanou centra, kde se provádějí
operace, každý měsíc 150 až 200 operací.
Je mnoho dalších center, která prosí
o zdravotnický materiál, proto musíme být
velmi pečliví v rozdělování a také jim něco
poslat. Všude jsou tyto věci velmi ceněny
a jsou tak velkou pomocí, že se všichni
neustále ptají, kdy přijde další kontejner.
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Jakmile vaše zásilky dorazí, musíme je
dopravit z přístaviště. Pracujeme s našimi
pomocníky celou noc, protože kontejnery
nesmí ve dne zajíždět do města. Hned
druhý den začínáme převážet věci do
našich center. Všechno musí být pečlivě
spočítáno, zváženo, očíslováno. Mnoho
lidí je zapojeno do této milosrdné práce
pro Boha. Když dostaneme invalidní vozíky, berle nebo chodítka, jsme dvojnásob
šťastní a vděční. Každý den prosíme Boha
za naše příznivce a dobrodince, i vy jste
zahrnuti do našich proseb. Prosíme, aby
vám Bůh dal sílu pokračovat v tomto díle
milosrdenství, aby vás naplnil svou milosti a žehnal vám. Sestra M. Sudha
z Kalkaty.
Farní charita
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Ekologie ducha
Historii národa neposuzujeme jen podle
toho, jakou měl „kupní sílu“, ale také jakého byl ducha. Velké říše zpravidla nezanikly z důvodů ekonomických, ale z důvodů morální devastace. V každé době je
totiž důležité na prvním místě udržet
mravní standard. Má jít o radikální návrat
člověka k lidskému řádu, tedy k něčemu,
co stojí pod řádem Božím a nad řádem
politickým. Karel Havlíček Borovský, jako
redaktor politické revue „Slovan“, napsal
již v r. 1851: „Pokud nebudeme národem
vzdělaným a mravním, žádné revoluce
nám nepomohou, neboť si dříve nebo
později svou pokažeností na sebe upleteme metlu absolucie.“ Tedy ani vzdělanost
sama nestačí. Musí být doprovázena
mravností, morálkou konkrétními životními postoji. Nepodaří-li se změnit člověka
k lepšímu, ani vnější změna poměrů, ani
tržní ekonomika, ani členství v Evropské
unii neuchrání sami o sobě demokracii
před
možnými
vnitřními
otřesy.
Demokracie se ukáže jen tehdy stabilní,
je-li rozvinutá a upevněná občanská společnost. A občanská společnost se rozvíjí
a upevňuje nejen spolkovou a politickou
činností, ale především mravními principy
zakořeněnými v křesťanských idejích.
Není-li mravnosti, nepomohou ani zákony.
Není-li mravnosti, otevírá se prostor
korupci, potlačení významu rodiny, čistoty vztahu k dětem a dětí k rodičům,
k pseudokultuře. Nejsou-li občané vzdělaní a mravní, těžko budou volit vzdělané
a mravné představitele. Neboť politici si
dovolují tolik, kolik jim dovolí společnost.

A dnes je třeba mít dost odvahy uchovávat si mravní ucelenost, žít čestně, a svou
dobrou, poctivou prací formovat okolí,
v němž žiji. I dnes můžeme hovořit o „stádové demokracii“, jejímž kultem jsou
obchodní centra a bankovní domy. Stále
něco nakupujeme a někdy ani v neděli
nejsme schopni si od toho odpočinout.
Jen v nesmyslném světě, v němž život
nemá vyšší smysl, nezbývá než konzumovat víc a víc. Protože je nás ale mnoho
a materiální zdroje jsou ze své podstaty
omezené, neobejdeme se bez skromnosti. Dobrovolná skromnost je jediné, jak
z toho. Není cílem nic nekupovat, žádné
nové věci, avšak pořizovat je s rozmyslem
a se zřetelem na možnosti a potřeby bližních, celého Božího stvoření. Co dnes lidé
obzvlášť postrádají, je nedostatek motivace k etickému jednání. Ten deficit je
důsledkem absence smyslu, nezakotvenosti v řádu bytí. Ten, kdo myslí jen na
ekonomickou prosperitu, to není ten, kdo
má na mysli skutečně kvetoucí národ.
Vždyť to, co je kolem nás, je i v nás. Lidé
kteří myslí jen na sebe, na své peníze,
svou slávu a svou židli, ti nedokáží působit k ekologii ducha. Jsem přesvědčen, že
nedávno minulý Boží hod svatodušní je
dobrou zprávou pro křesťany, kteří touží
po duchovních hodnotách schopných
vytvořit platformu, z níž se ve společnosti
šířil jiný duch než ten, který svádí tak
mnohé k duchovní prázdnotě a k materialismu konsumu.
JUDr. Miloslav Honek

Peníze dûlají ãlovûka
Přijde žid k rabínovi. „Rabi, to je hrozné. Jdeš k chudému, je laskavý, přívětivý,
ochotný aspoň trochu ti pomoci jak může. Jdeš k bohatému, ani se na tebe nepodívá. Co to jen peníze z člověka dělají?“Tu mu rabín řekne: „Pojď k oknu. Co vidíš?“
„Vidím ženu s dítětem, vidím auto, vidím …“ „Dobře a teď se postav před zrcadlo. Co
vidíš?“ Nu, rabbi, co bych viděl? Vidím sebe.“ Na to rabín: „Vidíš, takové to je. Okno
je ze skla, zrcadlo je ze skla. Dáš za sklo jen trochu stříbra – a už nevidíš nic než sebe!“
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MATRIKA

Skrze svátost křtu se znovu
narodili:

Anna Sedláčková ze Slavkova
*1934, † 25. 03. 2008

Eva Jana Kučerová z Hodějic
*2008, pokřtěna 16. 03. 2008

Alena Hložková z Brna
*1950, † 03. 04. 2008

Natálie Kučerová z Heršpic
*2007, pokřtěna 30. 03. 2008

Josefa Laštůvková ze Slavkova
*1918, † 05. 04. 2008

Sabina Marie Burianová z Hodějic
*2006, pokřtěna 30. 03. 2008

Ivan Vrána z Němčan
*1930, † 08. 04. 2008

Grácie Zdislava Blaháková ze Slavkova
*2007, pokřtěna 30. 03. 2008

Jaroslava Tománková ze Slavkova
*1920, † 09. 04. 2008

Erika Beatrice Spáčilová ze Slavkova
*2007, pokřtěna 30. 03. 2008

Jan Hynšt z Němčan
*1920, † 15. 04. 2008

Maxmilián Šaněk ze Slavkova
*2007, pokřtěn 30. 03. 2008

Marie Šafránková ze Slavkova
*1913, † 24. 04. 2008

Pavlína Marie Járová ze Slavkova
*2008, pokřtěna 25. 05. 2008

Miloslav Kachlík ze Slavkova
*1928, † 02. 05. 2008
Michaela Zezulková ze Slavkova
*1984, † 08. 05. 2008

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:

Jozef Monček ze Slavkova
*1948, † 10. 05. 2008

Jarmila Pavézková z Němčan
*1941, † 20. 03. 2008

Růžena Vránová ze Slavkova
*1930, † 11. 05. 2008

Jaroslav Šrom ze Slavkova
*1945, † 21. 03. 2008

Anna Lovasová ze Slavkova
*1932, † 12. 05. 2008
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HODĚJICE

Nov˘ zvon sv. Bartolomûj pro Hodûjice
Dne 27. ledna 2008 projednala farní rada
Hodějice záměr výroby nového zvonu pro
kostel v Hodějicích. Po přidělení příspěvku
Obce Hodějice ve výši 250 tis. Kč byl
objednán zvon H1 ve výši 350 tis. Kč včetně zavěšení a vybavení motorovým zvoněním. Pro výrobu zvonu jsme zvolili kvalitní
firmu Rudolf Perner z Pasova v Německu.
Farář projednal se zástupcem firmy Perner
výzdobu zvonu. Firma navrhuje lemování
pod hlavou zvonu v ornamentu vinné listy
a hrozny, nápis s věnováním, značka firmy
s datem ulití, prosba, jméno světce a reliéf.
FR se shodla, aby největší zvon nesl jméno
patrona kostela – sv. Bartoloměj a byla přidána prosba k andělům strážným. Návrhy
zaslány začátkem února do Pasova, poslána objednávka na zvon.
Farní rada schválila:
V horním věnci bude nápis:
VĚNOVALI FARNÍCI A OBEC HODĚJICE
Na lemování pod hlavou zvonu: v ornamentu vinné listy a hrozny.
Pod obrázkem sv. Bartoloměje nápis:
SVATÝ BARTOLOMĚJI
VYPROS HODĚJICÍM
HLUBOKOU VÍRU, VZÁJEMNOU LÁSKU
A NEZLOMNOU NADĚJI
ŽE V BOHU JE NAŠE BUDOUCNOST
Z druhé strany znak Hodějic a pod ním nápis:
SVATÍ ANDĚLÉ STRÁŽNÍ,
CHRAŇTE NÁS
PŘED ZLEM A NEBEZPEČÍM
A VEĎTE NÁS K BOHU
ZVON BYL ODLIT
ZVONAŘSTVÍM RUDOLF PERNER
V PASOVĚ A. D. 2008
Nový zvon bude požehnán v neděli 24.
srpna 2008 o bartolomějských hodech
v Hodějicích. V 10.00 hodin začne žehnání před obecním úřadem, průvodem
bude zvon odvezen ke kostelu a vyzdvižen do věže. Bude následovat mše svatá, po které bude zvon sv. Bartoloměj
poprvé vyzvánět Hodějicím.
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Odlití zvonu sv. Bartoloměje
Farníci z Hodějic se zúčastnili v úterý 10.
května odlévání zvonu pro kostel v Hodějicích. Cesta byla příjemná a rychle uběhla.
V Pasově jsme navštívili katedrálu, kde jsme
obdivovali bohatou figurální výzdobu interiéru.
Odlévání proběhlo ve zvonárně firmy
Rudolf Perner v německém Pasově. Nejdříve
jsme byli malou exkurzí po zvonárně seznámeni s výrobou zvonů. Před 15 hodinou
zahájil farář o. Milan Vavro evangeliem
a modlitbou požehnání, paní Drápelová zazpívala žalm a v tichu jsme očekávali historickou chvíli odlití nového zvonu sv. Bartoloměj,
který by měl vyzvánět na věži kostela i několik století. Přesně v 15.00 začal mistr zvonař
naklápět pec s roztaveným bronzem (78 %
mědi a 22 % cínu) a ve chvíli, kdy začal potůček kovu vtékat do formy, začali jsme se
modlit Otčenáš a Zdrávas Maria. Po připojení prosby Svatý Bartoloměji, oroduj za nás
bylo lití dokončeno – zazpívali jsme sloku
písně Máti Páně přesvatá. Naše hluboké
zážitky vystihla paní Drápelová slovy
„Nezapomenutelný zážitek na celý život, při
kterém tuhla krev v žilách, chvěl se hlas
a slzy se draly do očí. Díky Bohu za něj.“
Zvon zůstane chládnout ve formě, která je
zakopaná v zemi, ještě asi týden. Potom jej
vykopou, vysekají z formy a vyčistí, aby byl
v srpnu připraven na cestu do Hodějic.

Liturgická úprava v Hodějicích
se připravuje
Na farní radě bylo také dohodnuto zadání
nové liturgické úpravy kostela, která by měla
být jednotná ve výrazu i ve ztvárnění. Jako
materiál byl zvolen kámen, v teplejší barvě
(vápenec). Kontaktován byl výtvarník, akad.
malíř Milivoj Husák z Lelekovic, první schůzka byla 15. 2. 2008 v Hodějicích. Zpracoval
předběžný návrh v řešení oltáře, ambonu,
sedes a svatostánku, který dodal 19. 3.
2008. Nyní probíhá rozkreslení výkresů pro
ocenění kamenických prací a zpracování
návrhu pro schválení komisí biskupství.
P. Milan Vavro
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NĚMČANY

K opravû interiéru kostela sv. Antonína v Nûmãanech
V roce 2002 jsme provedli kompletní opravu
kostela na Lutrštéku a v loňském roce
dokončili několik let trvající opravy všech
kostelů ve slavkovské farnosti. Jako poslední
kostel, který si také žádá obnovu, je sv.
Antonín v obci Němčany. Seznam prací
obsahuje hlavně odvlhčení objektu, opravu
omítek, věže a celkovou obnovu interiéru
včetně nového liturgického vybavení lavicemi,
oltářem a ambonou. Původní oltář, takzvané
retabulum s obrazem sv. Antonína bude nově
namramorován do původní hnědočervené
barvy, postupně budou v dalších letech
restaurováni a pozlaceni andělé a ozdoby.
Tento oltář bude opět umístěn na své původní
místo posunutím o 120 cm, aby za ním mohl
vzniknou prostor pro vchod do sakristie. Oba
nevhodné vchody do sakristie budou
zazděny. Vlastní oltář ke sloužení mše svaté
bude znovu vybudován ve stejné podobě,
bude k němu vytvožen nový ambon,
odpovídající slohu oltářů a kaple.
Architektonické řešení těchto úprav
a barevnost výmalby i oltářů nyvrhuje se
svými bohatými zkušenostmi otec Pavel Kryl.
Nyní jsou otlučeny vnitřní omítky a z kaple
je vykopána zemina pro položení vrstvy
štěrku a odvětrávacích kanálků. Při
výkopech byly obnaženy základy a zjištěna
skutečnost, že původní kaple byla velmi
malá, pouze v zadní části kostela. Je zde
zachované i kamenné zdivo. Kostel byl
rozšířen při barokizaci a také postavena věž.
Také nynější presbytář je přistavěn začátkem

20. století, sakristie a kůr v době první
republiky.
Byl
proveden
odborný
stratigrafický průzkum maleb (žádné zvlášní
malby nebyly nalezeny). Výkopy prohlédl
archeolog
a
došlo
k
provedení
fotodokumentace zdiva.
Navrhoval jsem ke zvážení variantu zazdít
boční vstup a otevřít zde okno, v kostele by
bylo více světla a místa k sezení. Původní
klenby okna však nalezeny nebyly, proto
vchod zůstane. Problémem zůstává vhodné
umístění zpovědnice. Nejvhodnější řešení se
nabízí formou zpovědní místnosti, jakou
máme v Hodějicích, postavením přístavby
vedle věže, zrcadlově k přístavbě vchodu na
kůr. Podle vyjádření památkářů a rozboru
zdiva věže by neměly být překážky k uskutečnění tohoto záměru v příštím roce.
Další práce, které budou následovat: červen – odvětrávací kanálek, kamenivo a podkladní beton, červenec – instalace plynového
kotle a rozvodů teplovodního topení, elektroinstalace, výměna oken za dřevěná s izolací,
sanační omítky, srpen – sanační omítky,
zajištění prasklin v omítce, výmalba, září –
dlažba v okrovém odstínu z egyptského
vápence, vyzdění a mramorování oltářů,
instalace retabula oltáře. Zůstává nabídka
prodeje 7 kusů topidel WAF za 1000,- Kč.
Děkuji vám za námahu při brigádách, kde
bylo vykonáno mnoho práce a také finanční
podporu při sbírkách a darech, kterými přispíváte na úhradu materiálu a práce.
P. Milan Vavro, farář

Trochu úcty
Největším nebezpečím pro dnešního člověka je, že přijímá-li vše, co se kolem něho
děje, jako součást doby a tímto přijetím se pro něho mnohé jevy stávají normálními.
Tak můžeme v oblasti lidské morálky omluvit postupně všechno.
Zcela jistě bychom měli dávat pozor na to, jak přicházíme zvláště v letních měsících
do chrámu Božího oblečení. Určitě bychom neměli vstoupit s odhalenými rameny,
zády, v krátkých kalhotách, v minisukních nebo v sukních s nevhodnými rozparky
apod. Pokud už nás nepohoršuje tento jev na ulicích, alespoň na tomto posvátném
místě bychom měli být vnímavější. Měli bychom si uvědomit s Kým to přicházíme na
setkání.
P. Josef Dobiáš z Holubic
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PROGRAM FARNOSTI
22. 6. zámecký park, 3. farní den
24. 6. poslední mše sv. pro děti 18.00 ve Slavkově
25. 6. výlet dětí z náboženství 7.00 před kostelem
26. 6. svátost smíření a adorace 17.00 – 19.00 Slavkov
28. 6. kněžské svěcení 9.00 v katedrále v Brně
29. 6. primice Jana Bezděka 14.30 v Drnovicích
12. 7. jáhenské svěcení 9.00 v katedrále v Brně
31. 7. návštěvy nemocných Němčany a Hodějice
31. 7. návštěvy nemocných Němčany a Hodějice
1. 8. návštěvy nemocných Slavkov
30. 8. diecézní pouť rodin Žďár nad Sázavou
4. 9. návštěvy nemocných Němčany a Hodějice
5. 9. návštěvy nemocných Němčany a Hodějice
21. 9. pouť na Lutrštéku, P. Petr Vrbacký
21. 9. hody v Heršpicích

Dovolená rodin Hoješín
u Seče 28. 6.–5. 7.
Activ8 Velehrad, celostátní
setkání mládeže 18.–20. 7.
Katolická
charismatická
konference Brno 9.–13. 7.
Farní tábor Rakovecké údolí
26. 7.–5. 8.
Mladší mládež – Bílé Karpaty
11.–16. 8.
Starší mládež – Šumava
24.–30. 8.

Oprava varhan ve Slavkovû
Po 20 letech od velké rekonstrukce varhan a po skončení oprav kostela bude potřeba
nástroj vyčistit, naladit a odstranit menší závady. Proběhla již prohlídka varhan organologickou komisí biskupství. Byly osloveny varhanářské firmy, aby nástroj prohlédly a navrhly další postup servisních prací a oprav včetně cenové nabídky. Koncem června proběhne výběrové řízení a určen způsob opravy. Na tento účel máme již 40.000,- Kč
z velikonočních sbírek a 14.000,- z hodové sbírky. Pán Bůh zaplať za tyto dary.
Ve věci dokončení liturgických úprav farního kostela proběhlo 15. 2. jednání s akademickým malířem Milivojem Husákem, který je autorem nynějšího oltáře. V březnu byly
dodány návrhy nových sedes pro kněze a lavic ministrantů, projednáno řešení umístění
sochy P. Marie, která bude restaurována, včetně návrhu podstavce. Výtvarník nabídl navržení nového ambonu v současném ztvárnění. Byl dodán návrh na zpovědnice v prostoru
bočních vchodů a na mramorový podstavec křtitelnice. Doplňkové lavice v kostele bude
třeba odstranit a nahradit jednotným modelem židlí. Otázkou zatím zůstávají doplňková
místa k sezení v kostele pro případ větší návštěvnosti, otázka míst pro rodiče s většími
dětmi.
P. Milan Vavro

Úřední hodiny na faře:
středa 9.30–12.00 h, pátek 15.00–17.00 h

Kontakty na kněze a farnost:
tel. 544 221 587, mobil 604 280 160
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna
rkf.slavkov@biskupstvi.cz • Internetové stránky farnosti: www.farnostslavkov.cz

URBÁNEK Časopis farního společenství ve Slavkově u Brna, Němčanech, Hodějicích,
Heršpicích. Ročník XI, číslo 2/2008. Vyšlo 15. června 2008.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna.
Uzávěrka příštího čísla 20. září 2008.
Příspěvky dejte na faru, nejlépe zašlete mailem na adresu rkf.slavkov@biskupstvi.cz
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