FARNÍ ZPRAVODAJ
k lidovým misiím
ve farnosti
Slavkov u Brna
18.–24. 10. 2009
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše,
oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej
v něho, on sám bude jednat.
Bible, Žalm 37, 4 - 5
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Vím, komu jsem uvěřil.
Sv. Pavel, 2 Tim, 1,12
Misie zdaleka nejsou jen záležitostí Afriky … Je to šíření víry,
které je tolik potřebné i v naší zemi! Víra a její prohloubení je
důležitá v životě každého z nás.

Srdečně Vás zveme

FARNÍ ZPRAVODAJ K LIDOVÝM MISIÍM VE FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

Několik povzbuzení
Co nás čeká a co můžeme pro misie udělat?
Dát čas
Lidové misie nám chtějí pomoci najít to
podstatné. Oddělit to důležité od toho, co
mi život zanáší balastem. Udělej si čas na to
nejdůležitější – na Pána – a On ti dá čas na
všechno potřebné.
Ochotu k obnově
Žádný pokus změnit svůj život k lepšímu, ani když vyšel naprázdno, není marný
a zbytečný, pokud je upřímný. Věř, že lidové misie nabízejí možnost obnovit život.
Možnost udělat změnu, která ti pomůže
lépe žít.
Ztišení a naslouchání
Hlavní příčina neshod a všech neporozumění mezi lidmi je v tom, že se nesnažíme
poctivě naslouchat druhému, pochopit ho.
Málo mlčíme v pravý čas. Tak, jak mluvíme s lidmi, stejným způsobem mluvíme

s Bohem. Jestli chceme pochopit Boží plány s naším životem, Boží svět, ve kterém
žijeme, měli bychom Mu naslouchat.
Lidové misie nám nabízejí možnost mlčet
a naslouchat Bohu.
Prostor k modlitbě
Modlitba nám dává uprostřed cizoty
a nepohodlí našeho života pocit bezpečí,
pocit, že jsme pochopeni a přijati Bohem.
Co mám v modlitbě Bohu říct? Všechno, co
se mi namane. Mám dát slovo svému životu,
takovému, jaký je konkrétně. Mohu vyprávět Bohu o setkáních s lidmi, o tom, co mě
právě zaměstnává, o hněvu a zklamání,
o radostech a krásných zážitcích, o úzkostech a starostech a o své naději.
O lidových misiích můžeme říct Bohu
i to, co zatím leží hluboko ukryto v nás
a zažít tak vědomí pochopení a přijetí
od Boha.
P. Petr Bulvas

Hra „Vím, komu jsem uvěřil“
Úterý 20. 10. v 19.45 h farní kostel Slavkov
Sekvence ze života sv. Pavla, která je zpracovaná jako krátká evangelizační hra, se
odehrává se ve dvou dějových rovinách – apoštol přichází do naší doby a přináší nám
RADOSTNOU ZVĚST, kterou dosvědčuje a dokumentuje retrospektivním pohledem
na nejdůležitější okamžiky svého života.

Rozhovory mimo zpověď
Během misií máme pro Vás nabídku osobního rozhovoru s knězem také mimo svátost
smíření (zpověď). Může se uskutečnit v době zpovědí, nebo se osobně domluvit (kontakty
v článku představení misionářů).
Servery o víře (www.vira.cz, www.katolik.cz, www.biskupstvi.cz )

Kontakty na farnost Slavkov
T: 544 221 587, 604 280 160 • rkf.slavkov@biskupstvi.cz • www.farnostslavkov.cz

Během přednášek jsou k dispozici toalety
Toalety jsou u zákristie kostela ve Slavkově, Hodějicích a Heršpicích.
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Lidové misie začínají
Milí přátelé, obyvatelé Slavkova,
Němčan, Hodějic a Heršpic. Obracím se na
Vás před zahájením lidových misií, katolické duchovní obnovy farnosti. Protože
nevím, kteří z Vás jste katolíci nebo hledající ve víře, posílám tento zpravodaj
s pozváním Vám všem.
Apoštol Pavel napsal Římanům:
„Nestydím se za evangelium: je to moc
Boží ke spasení pro každého, kdo věří.“
(Ř 1,16 ) Máme příležitost k obnově víry
skrze službu misionářů, kdy můžeme zakusit jedinečným způsobem Boží přítomnost,
lásku a milosrdenství.
Misie nejsou jen pro ty, kteří chodí do
kostela. Pozvání platí pro všechny, každý
v sobě může probudit dobro. Aby misie
mohly přinést svůj užitek, je třeba je vzít
vážně. Mohu si v misijním týdnu udělat
čas, mohu v sobě vzbudit očekávání toho,
co mi Bůh skrze misie nabízí.

V konání dobra neumdlévejte.
18.–24. 10. 2009

Žijeme ještě v atmosféře nedávné návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně, který
nám připomenul Ježíšova slova z Matoušova
evangelia „Pojďte ke mně, všichni, kdo se
lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“
(Mt 11,28). A dodal: „Ježíš zve každého
svého učedníka, aby s ním zůstal, aby v něm
našel posilu, oporu a útěchu. Ježíš nikdy své
přátele neopustí. Ujišťuje o své pomoci, protože nic nelze konat bez něho, zároveň však
vyžaduje, aby se každý osobně nasadil a šířil
jeho univerzální poselství lásky a pokoje.“
(Benedikt XVI., Brno 27. 9. 2009)
Lidové misie jsou příležitostí, kdy můžeme každý zakusit Boží blízkost a moc
v našem životě a říci se sv. Pavlem: „Vím,
komu jsem uvěřil.“
(2 Tim, 1,12)
Srdečně Vás zvu a přeji Vám plodné prožití Lidových misií.
P. Mgr. Milan Vavro, farář a děkan ve
Slavkově u Brna

Gal 6,9
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Program lidových misií ve Slavkově u Brna
NEDĚLE 18. ŘÍJNA
8.30 zahajovací mše svatá – P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne
15.00 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“
17.00 promluva – P. Marek Dunda: Duchovní život
18.00 zahajovací mše svatá – P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne
PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA–PÁTEK 23. ŘÍJNA
7.30 růženec
8.00 mše svatá - P. Jan Peňáz
8.50 promluva – jáhen Ladislav Kinc: Křesťanský život
do 11.00 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní
16.30 mše svatá pro děti – P. Milan Plíšek (sál Domu Svaté Rodiny)
18.00 mše svatá pro mládež – P. Marek Dunda (sál Domu Svaté Rodiny)
18.00 růženec
18.30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jindřich Bartoš
19.45 stavovská promluva: jáhen Ladislav Kinc
pondělí – pro ženy
úterý – pro muže
čtvrtek – pro manžele pátek – pro rodiče
do 21.00 výstav Nejsvětější Svátosti
úterý, čtvrtek a pátek 10.00 Dům s pečovatelskou službou – mše svatá a promluva –
P. Stanislav Krátký
Z programu misijního týdne:
STŘEDA 21. ŘÍJNA
19.45 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou
ČTVRTEK 22. ŘÍJNA
14.00–16.00 a 19.00–21.00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI
PÁTEK 23. ŘÍJNA–SOBOTA 24. ŘÍJNA
14.00–16.00 a 21.00–5.00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI – do posledního kajícníka a CELONOČNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE

SOBOTA 24. ŘÍJNA
5.00 mše svatá pro mládež v kostele - P. Marek Dunda
8.30 mše sv. - P. Stanislav Krátký: Společné udělování svátosti nemocných
17.00 P. Jindřich Bartoš: Hlavní bohoslužba se slavností misijního kříže
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Program lidových misií v Němčanech
NEDĚLE 18. ŘÍJNA
9.45 zahajovací mše svatá – P. Marek Dunda
15.00 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“
17.00 úvodní promluva – P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne
PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA–PÁTEK 23. ŘÍJNA
15.00 mše svatá pro děti a mládež – P. Milan Plíšek (Obecní úřad)
16.30 promluva – jáhen Ladislav Kinc: Duchovní život
17.00 růženec
17.30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jindřich Bartoš
18.30 stavovská promluva: jáhen Ladislav Kinc
pondělí – pro ženy
úterý – pro muže
čtvrtek – pro manžele
pátek – pro rodiče
do 20.00 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní
Z programu misijního týdne:
STŘEDA 21. ŘÍJNA
18.15 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou
PÁTEK 23. ŘÍJNA
14.00–16,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Peňáz, P. Dunda)
Při večerní mši sv. v 17.30 společné udělování svátosti nemocných
SOBOTA 24. ŘÍJNA
10.00 – 12,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Hron, P. Bartoš)
15.00 P. Jindřich Bartoš: Hlavní bohoslužba týdne se slavností misijního kříže

18.–24. 10. 2009
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Program lidových misií v Hodějicích
NEDĚLE 18. ŘÍJNA
11.00 zahajovací mše svatá - P. Jindřich Bartoš: Prožívání svátečního dne
13.30 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“
16.00 úvodní promluva - P. Marek Dunda: Duchovní život
PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA–PÁTEK 23. ŘÍJNA
17.00 mše svatá pro děti a mládež – P. Jan Richter – Nik (Obecní úřad)
17.30 promluva – jáhen Ladislav Kinc: Duchovní život
18.00 růženec
18.30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jan Peňáz / P. St. Krátký
19.45 stavovská promluva: P. Jan Peňáz / P. St. Krátký
pondělí – pro ženy
úterý – pro muže
čtvrtek – pro manžele
pátek – pro rodiče
do 20.45 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní
Z programu misijního týdne:
ÚTERÝ 20. ŘÍJNA
19.45 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou
ČTVRTEK 22. ŘÍJNA
16.00–18.00 (P. Bartoš, P. Vavro) a 19.30–20.00 (P. Vavro, P. Plíšek) PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ
ZPOVĚDI

PÁTEK 23. ŘÍJNA
14.00–16.00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Peňáz, P. Dunda)
Při večerní mši sv. v 18,30 společné udělování svátosti nemocných
SOBOTA 24. ŘÍJNA
13.00–15,00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Hron)
17.00 P. Jan Peňáz: Hlavní bohoslužba týdne se slavností misijního kříže
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Program lidových misií v Heršpicích
NEDĚLE 18. ŘÍJNA
11.00 zahajovací mše svatá – P. Marek Dunda
13.30 misijní hra pro děti ,,Hon za klíči k pokladu“
18.00 úvodní promluva – P. Marek Dunda: Duchovní život
PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA–PÁTEK 23. ŘÍJNA
15.30 mše svatá pro děti a mládež – P. Jan Richter – Nik (Obecní úřad)
17.00 růženec
17.30 mše svatá s misijním kázáním – P. Jan Peňáz / P. St. Krátký
18.45 stavovská promluva: P. Jan Peňáz / P. St. Krátký
pondělí – pro ženy
úterý – pro muže
čtvrtek – pro manžele pátek – pro rodiče
do 20.00 adorace před Nejsvětější svátosti oltářní
Z programu misijního týdne:
ÚTERÝ 20. ŘÍJNA
18.45 KAJÍCÍ PROCESÍ – svíčky a pochodně s sebou
ČTVRTEK 22. ŘÍJNA
16.00–17.30 (P. Peňáz) a 18.30–20.00 (P. Peňáz, P. Richter) PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI
PÁTEK 23. ŘÍJNA
14.00 – 16.00 PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI (P. Peňáz, P. Dunda)
Při večerní mši sv. v 17.30 společné udělování svátosti nemocných
SOBOTA 24. ŘÍJNA
15.00 P. Marek Dunda: Hlavní bohoslužba týdne se slavností misijního kříže

18.–24. 10. 2009
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Stručné představení misionářů
Tak kdo to k nám přijede? To je asi otázka mnohých z vás. Když přijde někdo nový, je slušnost se představit. Tedy, misijní tým dalších spolupracovníků povedou kněží a jáhni:
• P. Jindřich Bartoš (54) – Znojmo – kostel
sv. Mikuláše, děkan znojemský a vranovský,
hlavní misionář a kazatel. Bude k dispozici
i pro delší rozhovory a zpovědi, k řešení složitých situací. Je vhodné se domluvit předem (mobil 603 290 082, e-mail jindrichbartos@seznam.cz).
• P. Jan Peňáz (58) – farář ve Křtinách
u Brna, předseda Matice velehradské. Po
domluvě je připraven pro řešení složitějších
problémů (mobil 736 529 221, e-mail
penaz.vm@seznam.cz).
• P. Stanislav Krátký (87) – Mikulov na
Moravě, probošt mikulovské kapituly.
Ochoten pomoci řešit i složité situace.
• Milan Plíšek (41) – Vranov nad Dyjí,
víceděkan
děkanství
vranovského
a znojemského, farář ve Starém Petříně,
Šafově, Stálkách, Bítově, Chvalaticích
a Lubnici. Má na starost akce pro děti, katecheze ve školách, návštěvy nemocných,
vdov a vdovců spojené s udělováním svátostí, zpovídání (mobil 723 693 455, e-mail
mipli@seznam.cz).
• P. Marek Dunda (41) – Vranov nad Dyjí,
moderátor týmu, farář ve Vranově, Lančově,
Štítarech a Olbramkostele. Koordinátor lidových misií, má na starost akce pro mládež,
zpovídání a celou organizaci - včetně dlouhodobé přípravy misií (mobil 731 402 742,
e-mail marek@fatym.com).
• P. Jan Richter, zvaný o. Nik (38) –
kaplan ve Vranově nad Dyjí. Žehnání
domů, přednášky ve školách, akce pro děti,
zpovídání, ochoten poradit v oblasti sekt
(mobil
731
402
743,
e-mail
richterjan@seznam.cz).
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• František Řezníček (56) – jáhen ve
Vranově nad Dyjí. Žehnání domů, asistence
při bohoslužbách, ochoten navštívit ty, kdo
mají zájem o rozhovor (e-mail
vranov@fatym.com).
• Ladislav Kinc (50) – trvalý jáhen
v Rovečném. Bude mít stavovské a další
promluvy. Připraven povzbudit manžele
a rodiče. Na požádání navštíví v rodinách
(mobil 606 948 970, e-mail kinc@biskupstvi.cz).
Kromě duchovních přijede do vaší farnosti i několik laických spolupracovníků z řad
FATYMu. Ti budou mít na starost další služby související s hladkým průběhem lidových
misií.

FATYM – co to je?
FATYM je zkratka ze
slov farní tým. Jde o takový
experiment v řídce obydlené pohraniční oblasti na
Znojemsku. Oba farní týmy (Vranov
a Přímětice-Bítov) mají na starosti dohromady celkem 21 farností v pásu 55 x 15 km
převážně podél hranice s Rakouskem na
západ od Znojma. Bydlíme na celkem šesti
farách: ve Vranově nad Dyjí, ve Štítarech,
v Lančově, ve Stálkách, v Jeníkově a ve
Znojmě-Příměticích (jde o severozápadní
předměstí Znojma). Kromě šesti kněží a jednoho jáhna patří do farních týmů ještě několik pastoračních asistentů a 9 katechetek,
které patří do našeho společenství a na rok
nebo i déle nám pomáhají.
Kromě duchovní správy ve svěřených farnostech se staráme o provoz centra pro mládež ve Vranově n. Dyjí, pobyty pro děti
a mládež na dalších našich farách, letní
tábory a chaloupky, exercicie (duchovní cvičení) pro mládež i dospělé, Tiskový apošto-
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lát FATYMu – máme tiskárnu a tiskneme
brožurky, které potom za příspěvek na tisk
dále nabízíme (některé vezmeme i s sebou
na misie do Slavkova), projekt internetové
knihovny křesťanské literatury www.knihovna.net. a internetovou televizi www.TV MIS.cz. Podílíme se na vydávání časopisu
pro novou evangelizaci Milujte se! – více na
www.milujte.se.
Další informace o FATYMu je možno
najít na internetové adrese www.fatym.com.
P. Pavel Zahradníček, FATYM Přímětice

Tiskový apoštolát FATYMu
Společenství FATYM,
které lidové misie vede, má
svou tiskárnu a tiskne knihy
a brožury, které mají přispět
k duchovnímu povzbuzení
všech, ke kterým se dostanou. Jsou velmi
levné (jen za příspěvek na materiál 2–20 Kč),
čtivé a s řadou duchovních impulsů, které
vedou čtenáře k přemýšlení nad hlubšími
hodnotami. Postupně budou některé výtisky
v kostele nabídnuty. Budeme jen rádi, když
se dostanou k co nejširšímu okruhu čtenářů.
Ve snaze zpřístupnit duchovní literaturu co
nejvíce lidem jsou úplné texty našich knih
i na internetu (www.fatym.com), kde si je
můžete nejdříve sami přečíst a pak objednat
ve více kusech k rozdávání svým známým,
sousedům, nemocným, spolupracovníkům…
Hodně titulů, jako například poutavý cestopis „Pouť do Říma od A do Z“ nebo
„Desatero“, je napsáno tak, aby zaujaly i širší okruh čtenářů.
P. Jan Richter (o. Nik)

Dřívější misie
Odpověď na to, co jsou misie, najdete jinde v tomto zpravodaji, ale tady bych rád
vysvětlil, jak jsme se k nim dostali. Farní tým
(FATYM) má jednu ze svých zásad: věnovat
se důležitým činnostem, kterými se jiní zatím
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dostatečně nezabývají. Proto jsme se například začali starat o farnost Jeníkov
u Duchcova, kde už delší dobu žádný kněz
nepůsobil. Dále jsme si před několika lety
pořídili tiskárnu a vydali už víc než sto publikací s duchovní tematikou srozumitelnou
široké vrstvě čtenářů. Pravidelně pořádáme
pěší poutě na Velehrad, do Mariazell a na
další poutní místa.
Před třinácti lety přišel otec Pavel
Zahradníček s myšlenkou, že by nebylo
špatné zkusit udělat lidové misie.
Prozkoumali jsme staré materiály, jakým
způsobem lidové misie probíhaly před
nástupem totality, poučili jsme se v cizině
a pak jsme začali... Byli jsme překvapeni.
I když naše společnost vypadá dost ateistická, přesto lidé cítí, že svůj život chtějí postavit na základních křesťanských hodnotách
(pravda, věrnost, seriózní jednání, spravedlnost, soucit se strádajícími). Mnohdy se setkáváme i s lidmi, kteří v sobě mají bolest
nebo otázku, kterou by chtěli řešit s někým,
ke komu by mohli mít důvěru. My kněží
jsme už při lidových misiích vyslechli stovky lidských příběhů zpovědí. Někdy se otevřely velmi staré bolesti, které byly jako hnisající vřed. Misie jsou příležitostí otevřít se
také víc Pánu Bohu a duchovním hodnotám.
o. Marek

Bůh pro případ nouze
Člověk vyhledává Boha jen jako
,,záchranku“ v situacích, kdy selhávají lidské prostředky. V takovém vztahu však
mnohdy chybí důvěra, namísto ní nastupuje
obchod: ,,Jestliže to dobře dopadne, slibuji,
že...“ ,,Když se budu modlit, očekávám,
že...“ A jestliže Bůh takto nefunguje, ztrácíme o něj zájem.
Ale ve skutečnosti: Bůh je Otec i Přítel
zároveň. Chce nést naše bolesti
a problémy, ale nejen to. Bůh touží po důvěrném
vztahu – takovém, jaký bývá jen mezi otcem
nebo matkou a dítětem, mezi přáteli, manželi.

9
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Týkají se misie jen Afriky?
Co to jsou misie?
je jím Bůh. Nabídl nám své odpuštění a své
Když se řekne misie, vybaví se nám snad
přátelství a posílá nás, abychom je šířili
exotika dalekých krajin, palmy, černoši a indál… Každý má své místo v jeho plánu lásdiáni. A přitom jsou misie něco, co se týká
ky, i ten, kdo jej ještě nezná…
celé Církve.
P. Pavel Zahradníček
Latinské slovo „missio“ znamená „poslání“. Ježíš Kristus,
Moc jim ty misie v tom Slavkově
Bůh, který se stává člověkem (od
nezáviď! Jáhen František vypadá
tohoto významného okamžiku dědost starý a tuhý a otec Marek
jin, jeho narození, počítáme náš
je zase trapně hubený.
letopočet), dává na kříži svůj život
za naše hříchy, třetí den vstává
svou božskou mocí z hrobu a otevírá i nám cestu k věčnému životu
v Božím přátelství. A nám, kteří
jsme toto přátelství přijali (to se
děje ve svátosti křtu), dává poslání
(missio) přispívat k jeho šíření.
Máte někoho, kdo Vám důvěřuje, kdo s vámi počítá? Zcela jistě

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.
Ř 1,16
„Opravdu nestačí působit zdáním dobrého a čestného člověka; je
třeba jím skutečně být. A dobrý a čestný je ten, kdo nezakrývá
sám sebou světlo Boží, nevynáší sebe, nýbrž nechává skrze sebe
prosvítat Boha.“
(Benedikt XVI., Stará Boleslav 28. 9. 2009)

Pro zasmání z misií v Africe:
Představený misionářského
řádu se loučí se skupinkou mladých kněží. Mají jít do pralesa
a nést víru domorodcům, u nichž
se předpokládá kanibalismus.

10

„A jedno si dobře pamatujte,“
říká otec generál na konci své promluvy, „žádné unáhlené jednání!
Nechci mít v řádu mučedníky, po
kterých nezůstanou žádné ostatky!“

18.–24. 10. 2009
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Potřebujeme misie?
Co má společného věřící a nevěřící?
Nepotřebují evangelizovat!
Tato věta, kterou jsem nedávno slyšel, mě
vedla k zamyšlení nad blížícími se misiemi.
Nevěřící člověk spoléhá hlavně sám na sebe.
Má svoje morální zásady. Sám si určuje co je
dobré a špatné. Boha nepotřebuje, ani se
nesnaží Ho hledat. Nesetkal se s Ním.
Naopak věřící člověk si uvědomuje, že
tento svět má svého Stvořitele, že náš život
není ohraničen narozením a smrtí, a tak hledá
hlubší smysl života. Svou víru může žít různým způsobem. Viditelně i skrytě. Jako jednotlivec, nebo společenství. Samozřejmě tu
mohou vznikat velké rozdíly, které jsou druhými lidmi přijímány různě. Kladně i záporně.
Být věřící, neznamená být také dokonalý. Dnešní člověk vidí vše kriticky a těžko
nalézá pozitivní hodnoty. Přesto každý v sobě
má tu nenaplněnou touhu po dobru, spravedlnosti, po pravé lásce a radosti.
B. Pascal kdysi napsal: „Bůh buď je,
nebo není. Jenže k čemu se přikloníme?
Rozum tu nemůže o ničem rozhodnout.

18.–24. 10. 2009

Pomocí důkazů nemůžeme vyloučit ani jedno
z obojího.“ Na zisk i na ztrátu jsou stejné
vyhlídky. Pokud člověk vsadí - uzná, že Bůh
existuje, bude věrný, čestný, skromný, vděčný,
dobročinný, bude utlumovat své vášně, bude
upřímný a opravdový přítel…. Co zlého se mu
může stát? Co může ztratit? Výhrou je nekonečně šťastný život. V obráceném případě,
když člověk nevěří, nebo dokonce odmítá
pravdu a dobro, prohraje svůj život. Ztrácí věčnost života a štěstí.
Člověk je nucen hrát a bylo by pošetilé
nedat svůj život v sázku. Porovnejme tedy
tyto dva případy: vyhrajete-li, vyhrajete
všechno, prohrajete-li, neprohrajete nic.
Vsaďte tedy na to, že Bůh je, a neváhejte.
Při misiích jde o to přinést radostnou zvěst
o Ježíši Kristu. O jeho lásce ke každému člověku. On přišel, aby nás osvobodil z otroctví
zla a hříchu. Je stále přítomný uprostřed své
církve. Slíbil, že opět přijde.
Náš slavkovský kostel je zasvěcen tomuto
velkému tajemství Vzkříšení Páně, a tak se
nebojme využít této nabídky a přijměte
pozvání na setkání s Ním.
M.L.
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Jak probíhá žehnání domů a bytů
K misiím patří i žehnání domů
a bytů. O co jde? Ve dnech 12. až
14. října kněží navštíví jednotlivé
domácnosti a nabídnou požehnání.
Pomodlí se žehnací modlitbu za
všechny, kdo přebývají v tomto
domě nebo bytě. Žehnání znamená vyprošování dobra. Následuje pokropení svěcenou vodou. Dále předá potvrzení o žehnání
domu. Je vhodné, aby se žehnací modlitby
zúčastnili všichni, kdo jsou zrovna doma.

V duchu se připojí k modlitbě
kněze. Prosí se v ní, aby všichni
zde žijící získali požehnání ke
konání dobra a překonávali všechno, co je rozděluje a vede ke zlému. Bůh dává větší sílu rozhodovat se pro dobro a vytrvat v něm a snadněji
překonávají zlo. Pokud se někdo v požehnaném domě modlí, zvyšuje se účinnost
požehnání.
o. Nik

Kolik energie a času věnují lidé svým kariérám, chtějí být dobrými
vynálezci, umělci, ekonomy, lékaři, politiky… Ale málokterý z nich
obětuje alespoň špetku toho velikánského snažení, aby se stal
dobrým člověkem.

O požehnání
Bůh je pramenem a počátkem všeho
požehnání pro lidi.
On jediný je nejvýš dobrý, a všechno, co
stvořil, je dobré. Když se modlíme a říkáme
Bohu, že je požehnaný, tak ho tím uctíváme, hlásáme jeho slávu a vzdáváme mu
díky.
Lidé žehnají ve jménu Božím.
Již ve Starém zákoně Bůh pověřil lidi,
aby vzýváním jeho jména udělovali požehnání a v jeho jménu jím zahrnovali jiné
lidi a stvořené věci. Požehnáním Bůh slibuje lidem pomoc a uděluje svou dobrotu.
Když žehnají lidé ve jménu Božím druhým,
např. kněží lidem nebo rodiče dětem,
vyprošují jim tím Boží pomoc a ochranu
před zlem.
Žehnáním domu nebo bytu prosíme

Boha, aby nás znovu obdaroval svou přízní, vírou v něho a laskavým jednáním
k druhým. Tím, že je člověk hříšný, se
vzdaluje hříchem od dobra a od Boha.
Hříšným jednáním je také poznamenáno
místo, kde žijeme. Proto se žehnají také
místa, která mají vztah k lidskému životu,
zvláště domy a byty.
Žehnání není magický úkon, vztahující
se na věc nebo místo, ale především je to
modlitba za lidi, kteří v tom domě žijí.
Opakem požehnání je prokletí, neboli
přání něčeho zlého druhém člověku. Někdy
se stává, že lidé pociťují působení zla na
místě, kde se dříve stalo nějaké zlo, a tak
zde prosíme o zlomení působení zlého.
K tomu je však potřebná také ochota obnovit vztah k Bohu.

Jak lze žít trvale z hloubky?
Všechno, co děláš, dělej cele, opravdově a s láskou!
12
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Kristus zjevuje, kdo je a jaký je Bůh
Království, které Ježíš přináší, je království Boží. Ježíš sám zjevuje, kdo tento Bůh
je a nazývá ho důvěrně Otcem.
Bůh, jak vysvítá především v podobenstvích, se zcela otvírá bídě a utrpení každého člověka: je milující Otec, plný soucitu,
odpouští a poskytuje zdarma milost, o niž
prosíme.

Svatý Jan nám říká, že ,,Bůh je láska“.
Proto je každý člověk zván ,,k obrácení“
a k tomu, aby ,,věřil“ v milosrdnou Boží lásku, kterou Bůh pro něho má: království
poroste v té míře, nakolik se člověk naučí
důvěřovat Bohu a obracet se k němu jako
k Otci, současně však musí usilovat o to, aby
plnil Boží vůli.
Jan Pavel II.

V Boha důvěřuji a nebudu se bát, co mi může udělat člověk?
Bože, jsem ti zavázán sliby, přinesu ti děkovnou oběť, že jsi
vysvobodil můj život ze smrti, mé nohy z pádu, abych kráčel
před Bohem ve světle živých.
Bible, Žalm 56, 13-14

Heslo misií
Heslem misií ve Slavkově je: „K misiím
se připojím, dobro v sobě probudím!“
Některé děti znají toto heslo dokonce jako
písničku. Vystihuje podstatu misií. Myslí se
tím probudit v sobě dobro a nechat je, aby
ovládalo všechna naše rozhodnutí a činy.
Někdo by mohl namítnout, že je dost dobrý
a že mu toho není zapotřebí. Myslím si
však, že každý z nás tuší, kde by mohlo
jeho ,,lepší já“ ještě zvítězit. Často jsme už
v jakýchsi vyjetých kolejích a sami sobě
i jiným namlouváme, že takoví jsme a už to
lepší být nemůže. A přesto sami tušíme, že
je možné být milejší na nejbližší, slušnější
k těm, kdo sami nemají sílu být vůči nám
lepší. Někdo možná čeká na příležitost, kdy
se vzdá nějakého zlozvyku nebo začne
dělat něco dobrého, ale stále to odkládá.
Jiný možná tuší, že by měl udělat nějaký

krok blíž k Pánu Bohu, ale říká si: „Až přijde vhodný čas.“ A právě misie jsou dobou,
kdy misionáři prosí všechny, aby v sobě
probudili dobro, které mají v srdci, a připojili se k tomuto základnímu úmyslu misií.
Asi nepůjde všechno hned. Ale chceme
poprosit všechny čtenáře tohoto zpravodaje
a všechny obyvatele slavkovské farnosti,
aby se nad tím zamysleli, dobro v sobě probudili a už ho nenechali usnout.
Doufám, že si nikdo nebude vysvětlovat
můj článeček tak, že v této farnosti žijí lidé,
v nichž dobro pouze spí. Tuším, že to tak
není. Avšak každý z nás máme v sobě ještě
rezervy. Zvu všechny lidi dobré vůle, aby si
toto heslo misií nejen přečetli, ale uvedli jej
i trvale do svého života.
K misiím se připojím, dobro v sobě probudím!
o. Marek

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi,
jejichž duch je zdeptán.
Bible, Žalm 34,19
18.–24. 10. 2009

13

FARNÍ ZPRAVODAJ K LIDOVÝM MISIÍM VE FARNOSTI SLAVKOV U BRNA

Zamířit k cíli – humorně i vážně
o smyslu lidových misií
„Dědečku, zajdi do obchodu a kup tam
rohlíky a mléko,“ říká babička a podává
mu peněženku se slovy: „Nezapomeň, že
máš koupit dvě věci - rohlíky a mléko!“ Za
půl hodiny se dědeček vrací a v ruce třímá
kartáček na zuby. Babička se zlobí, jak je
zapomnětlivý: „Vždyť jsem ti říkala, že
máš koupit dvě věci. Jak to, žes nekoupil
taky zubní pastu?“
Nechci se tímto vtipem dotknout žádného ze starších ani z mladších lidí, kteří trpí
nemocí, při níž sice nic nebolí, ale člověk
se mnoho nachodí. I já sám zapomínám…
Čím větší shon, tím víc se zapomíná.
A protože se kolem nás spěchá stále usilovněji, nedivím se té hrozné zapomnětlivosti i v nejdůležitějších věcech. Lidé
zapomenou, kam vlastně jdou. Nemají čas
myslet na to, zda má život nějaký cíl. Jsou
jako ty děti, které se po cestě do školky
zastaví u každého kvítečku, a maminka je
musí pořád pohánět, aby tam vůbec došly.
Je proto potřeba si stále připomínat, kam
že máme dojít, kde že je náš životní cíl,
abychom se nenechali zlákat krásou květin
na cestě nebo dokonce reklamních panelů
podél ní a neztroskotali u nich.
Je potřeba si stále připomínat, že široké
a pohodlné cesty vedou k cíli, který Pán
Ježíš nazývá záhubou. Je potřeba udělat
něco proti té hrozné životní skleróze. Když

se zapomene na cíl života, ztratí se i jeho
smysl, nezná se pak ani jeho cena. Až příliš se to podobá tomu, co tak často vidíme
a sledujeme kolem sebe.
Prakticky se to projevuje tím, že rodiče
zapomenou, jak při křtu svých dětí slibovali křesťanskou výchovu. Manželé zapomenou na svou první lásku i na to, jak slibovali, že spolu ponesou všechno dobré
i zlé a při prvních nesnázích mají chuť jít
tou pohodlnější cestou. Mladí zapomenou
na to, k čemu je vedli rodiče, někdy
dokonce úplně zapomenou, že by jim měli
vrátit jejich péči. Lidé zapomenou na kostel, na přikázání, na své svědomí, na svou
lidskost.
Jednou z možností, v katolické církvi
osvědčených, jsou lidové misie. Do farnosti jsou posláni kazatelé, aby všem připomněli právě smysl a cíl jejich života
a cenu, kterou mají před Bohem. Jak pěkně říká otec Marek Dunda, který je už vedl
na více místech, misie jsou na to, abychom
se všichni přiblížili k Bohu. Ti, kteří ho
znají, aby ho poznali ještě více a ti, kteří
jsou zatím daleko, aby po nich byli aspoň
o trochu blíž. Proto jsou misie příležitostí
pro každého. Prosím všechny, kterým
záleží na misiích, aby se za jejich úspěch
modlili.
P. Jan Peňáz, farář ve Křtinách

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Bible, Žalm 37,5
Každodenní poučení, před Bohem nic skryté není!
KDO PŘIJÍMÁ S LÁSKOU KRISTA,
ŠŤASTNOU BUDOUCNOST SI CHYSTÁ.
14
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„Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk,
když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání...
Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.“
(Benedikt XVI. 27. 9. 2009 v Brně)

18.–24. 10. 2009
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Kající procesí
Prvním vrcholem lidových misií je kající
procesí. Ve Slavkově a v Němčanech bude
ve středu 21. 10., v Hodějicích a v Heršpicích v úterý 20. 10. Bývá zvykem, že při
lidových misiích se mají lidé zamyslet nad
tím, co kazí kvalitu jejich života. To, co se
na první pohled může zdát jako nejhorší,
nemusí být zlé. Skutečným zlem jsou hříchy
– např. nenávist, neodpuštění, msta, nedodržení slibu, zanedbávání vztahu k nejbližším,
narušování rodinného pokoje, neláska mezi
lidmi, sobectví a chamtivost, která někdy
jde až za hrob. Ve výčtu těchto a podobných
hříchů bychom mohli ještě dál pokračovat.
Každý z nás už byl určitě některou z těchto
hrozných skutečností zasažen. Po pravdě
jistě musíme přiznat, že i my jsme svými
hříchy přispěli k šíření zla ve světě.
Rostoucí zlo přináší své „ovoce“. Kde se
člověk vědomě nezřekne zla, nezaujme

postoj kajícnosti a nesnaží se odčinit to, co
způsobil, tam se zlo stále rozrůstá. Při lidových misiích by se aspoň někteří měli vědomě rozhodnout, že přetnou tento řetězec zla
a znovu vezmou věci za správný konec.
Při kajícím procesí půjdeme od kostela
průvodem k jednomu z křížů a budeme
u něj odprošovat za hříchy, které se udály
ve Slavkově a v obcích od posledních lidových misií (a to už je pěkných pár desítek
let). Budeme odprošovat jménem svým
i jménem těch, kteří už nejsou mezi živými
anebo se z různých důvodů průvodu nezúčastní. I oni přispěli svým podílem
a svým hříchem. Nastávající šero znázorňuje tmu hříchu, která se vkrádá do tohoto
světa. Přineste si s sebou, prosím, svíce
a pochodně. Během cesty se budou zpívat
starobylé kající žalmy z Bible.
Milan Plíšek

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
Bible, Galaťanům 5,22 - 23

Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě
od všeho, čeho jsem se bál.
Bible, Žalm 34,5

Pozvání k stavovským promluvám pro muže,
ženy, rodiče a manžely
V programu lidových misií se objevuje
pozvání na stavovské promluvy. Jakých stavů se týkají tyto promluvy? Našeho základního povolání, to je být dobrým křesťanem –
dítětem Božím. Každý z nás je jiný, cesta
k Bohu je pro každého jiná, ale životní úko-
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ly máme společné nebo podobné – jiná je
cesta muže, ženy, rodičů a manželů. Na
tyto čtyři stavy jsou zaměřeny promluvy,
které začínají v pondělí, úterý a ve čtvrtek
vždy po večerní mši svaté a na které Vás
zveme.
jáhen Ladislav Kinc
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Co je svátost smíření
Je jasné, že kněží nejsou zázračné bytosti, které znají odpovědi na všechny otázky.
Ve svátosti smíření (svaté zpovědi) jde ještě o něco jiného, než vyřešení situace.
Především je zde nabízeno zvláštní občerstvení, jinde nedosažitelné. Prostým slovem kněze se zde rozpouštějí kořeny zla
a smutku, které ohrožují náš život.
Odpuštění hříchů je něco, co může unikat
našim pocitům, co ale přesto může zcela
nečekaně a postupně nasměrovat náš život
směrem k radosti. Obyčejné vyznání chyb,
prostá lítost a obyčejný kněz mohou otevřít cestu k „nevýslovné radosti“.
Snad každý hledá odpovědi na určité pro-

blémy, které jeho život znejišťují. Jak může
v tomto hledání pomoci kněz? Je zjištěno,
že i ten největší odborník na duchovní život
je obvykle bezradný, má-li poradit sám
sobě. Potřebujeme slyšet názor druhého
člověka. U kněze je jisté, že si naše problémy nechá pro sebe, že nám poradí z pohledu hlubšího, než je světská psychologie
a že je pravděpodobně v řešení podobných
otázek zkušenější než jiní lidé.
Svatá zpověď, zkrátka „svátost smíření“,
nás otvírá nás Bohu, který je štěstím našeho života a upravuje náš postoj k němu
i k lidem.
otec Leo Zerhau

Ty jsi Pane dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi
nejvýš milosrdný.
Bible, Žalm 86, 5

Příprava ke svaté zpovědi po letech
Pomůckou pro zamyšlení při přípravě na
svátost smíření mohou být tyto body:
• počítal jsem ve svém životě s Bohem?
(pravidelná modlitba)
• prožíval jsem správně neděli? (neúčast na
bohoslužbách, práce v neděli)
• jaké vztahy jsem měl s rodiči? (dokud žili)
• vychovával jsem křesťansky své děti?
• ublížil jsem někomu, nezničil jsem klíčící
život (potrat), pomáhal jsem vždy druhým, poškozoval jsem si zdraví? (kouření,
alkohol, drogy)

• byl jsem nevěrný v manželství, žiji v manželství uzavřeném před církví?
• nepřispěl jsem k rozpadu cizího manželství, co čtu a na co se dívám v televizi,
nevedu nemravné řeči?
• kradl jsem, získal jsem majetek nepoctivým způsobem? (i ze společného)
• ublížil jsem lží, pomluvou, podváděl
jsem?
Další pojednání o svátosti smíření najdete v Kancionálu (modrý zpěvník v kostele)
na straně 67.

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Pane?
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň.
Bible, Žalm 130, 3 - 4
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Na místě Kristově vás vyzýváme:
nechte se smířit s Bohem!
Bible, 2 Korinťanům 5,19 - 20
18.–24. 10. 2009
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Misijní kříž

Misijní kříž z r. 1935 u slavkovského kostela, který byl zřejmě pro svou sešlost
odstraněn při opravách fasády v 70. letech
a o jeho osudu nevíme.

Misijní kříž jako znamení naší spásy nás
provází misiemi a je po celou dobu vystavený v kostele u oltáře a jeho postavení je
vyvrcholením misijního týdne. Je památkou na letošní misie a nese letopočet 2009
i rok 1935, připomínku posledních lidových misií.
Nový slavkovský kříž je z dubového dřeva výšky 2,2 metru a bude postavený na
kamenném podstavci z božanovského pískovce výšky 80 cm. Je pojatý jako sochařské dílo. Navrhl jej výtvarník Milivoj
Husák z Lelekovic a realizoval jej sochař
Vladimír Matoušek z Brna.

Odvážení kříže k požehnání na tuřanské letiště

On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom
byli mrtvi hříchům a žili spravedlivě.
Bible, 1 Petr 2,24
18
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Svatý otec Benedikt XVI. požehnal misijní kříž
Při návštěvě Brna 27. září 2009 papež
Benedikt XVI. spolu se základními kameny
nových církevních staveb požehnal i slavkovský misijní kříž a zároveň požehnal
všem, kteří se budou misií účastnit. Získali
jsme tak duchovní dar – požehnání pro
misie, ale také svým způsobem jedinečnou
památku požehnanou papežem, jako vzpomínku na jeho návštěvu v našem kraji.
„Občas s jistou nostalgií zjistíme, že rytmus moderního života má snahu setřít
některé stopy minulosti bohaté na víru. Je
důležité naopak neztratit ze zřetele ideál,
který vyjadřovaly tradiční zvyky, a především by mělo být udržováno duchovní
dědictví vašich předků, aby bylo nejen
zachováno, ale aby i odpovídalo potřebám
dnešní doby.“
„Moji milovaní, je pro mě velikou radostí být dnes s vámi zde v Brně, v srdci
Moravy. Prosím vás všechny o vzpomínku
v modlitbě, tak jako já vás ujišťuji svou
duchovní blízkostí. Nechť vás všemohoucí
Bůh zahrne hojnými nebeskými milostmi
a požehnáním!“
(Benedikt XVI., Brno 27. 9. 2009)
P. Mgr. Milan Vavro, farář

18.–24. 10. 2009
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Čím žije římskokatolická farnost
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele v neděli v 8.30 a v 18.00, v úterý v 18.00
bohoslužba pro děti, ve čtvrtek v 7.00,
v pátek v 18.00 a v sobotu v 7.30. Nedělní
bohoslužby v Němčanech v 9.45, v Hodějicích a v Heršpicích v 11.00 h.
Duchovní akce během roku
Bohoslužeb během roku – 900 mší sv.,
25 křtů, 15 svateb, 45 pohřbů, svátost smíření, přípravy na přijetí svátostí, návštěvy
nemocných doma nebo v nemocnici.
Ekumenické bohoslužby, Dny smíření,
duchovní obnovy u Školských sester, postní veřejná modlitba křížové cesty na
Urbánek a večerním městem Slavkovem,
obnovené pěší poutě na Velehrad a do Žarošic, poutní tuzemské i zahraniční zájezdy,
letní výlet s dětmi, tematické bohoslužby
pro děti.
Vzdělávání ve víře
Na faře a ve školách náboženství pro 80
dětí, příprava na biřmování pro mládež,
křesťanská třída MŠ a křesťanská nauka pro
předškolní děti Školských sester, pohovory
o víře pro rodiče před udělením křtu dětí
nebo pro snoubence.
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Skupiny věřících
Společenství dospělých, rodin a mládeže,
Pěvecký sbor Gloria, schola a scholička,
ministranti, úklidová skupina.
Aktivity věřících
Pro děti a mládež tradiční karneval, prázdninový tábor, víkendové a prázdninové pobyty a brigády na opravách farních objektů.
Farní charita
Tříkrálová sbírka ve městě, několik desítek dárců na 16 projektů Charity, sbírky na
různé účely, Adopce na dálku.
Opravy církevních budov
Opraveno celkem šest kostelů – farní
Vzkříšení Páně a sv. Jana Křtitele ve
Slavkově, sv. Antonína a P. Marie Bolestné
na Lutrštéku v Němčanech, sv. Bartoloměje
v Hodějicích a sv. Matouše v Heršpicích.
Ustanovena Ekonomická a Pastorační rada
farnosti.
Kulturní programy
Koncerty duchovní hudby, přednášky,
prohlídky hodin, půdy a zvonů, divadlo
„Simsala Bim“, farní časopis Urbánek,
internetové stránky www.farnostslavkov.cz
P. Mgr. Milan Vavro, farář

18.–24. 10. 2009
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Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý člověk
ze zlého pokladu vynáší zlé.
Bible, Matouš 12, 35
18.–24. 10. 2009
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Lidové misie z pohledu historie

Misijní obrázek
Upomínka na Lidové misie ve
Slavkově 1935, které pořádali redemptoristé. Tužkou dopsáno 1935
1/1, tzn. 1. ledna.

V naší zemi sehrály lidové misie velmi
důležitou úlohu. Pravidelně bývaly téměř
v každé farnosti už od 17. století. Vedením
lidových misií se zabývali především jezuité, ale také redemptoristé, kteří se této činnosti věnují opět v současnosti. Díky lidovým misiím se mnoho lidí vrátilo k životu
s církví a mnozí prostřednictvím misií
mohli obnovit svoji horlivost pro šíření
dobra. Rozmezí mezi opakováním jednotlivých misií bývalo 5 až 15 roků. Jako
památka zůstal misijní kříž s letopočtem,
kdy se lidové misie ve farnosti konaly.
Misie nejsou pouze českou záležitostí, ale
jsou spjaty s životem církve na celém světě.
Po druhé světové válce proběhly lidové
misie v mnoha farnostech. Poslední záznamy na misijních křížích nacházíme z let
1947 -1948. Od té doby se u nás misie
konat nesměly. Po pádu totality se možnost
k jejich pořádání opět otevřela, ale podmínky v naší společnosti byly už zcela jiné
a původní způsoby používané před více než
50 lety se ukázaly být málo účinné.
Postupně se hledala cesta, jak znovu uvést
v našich podmínkách lidové misie do života. Misionáři našli svoje originální cesty,
a proto mohou misie vypadat v podání různých řeholních společenství odlišně. Jedno
však mají vždy společné. Misie jsou dobou
mimořádných příležitostí pro farnost,
a všem, kdo zde žijí, se nabízí možnost
otevřít se víře a Bohu samému.
P. Mgr. Milan Vavro, farář

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.
Ř 1,16
Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel
do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
Bible, Jan 1,10-11
22
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Z farní kroniky: Svaté misie ve Slavkově 1935
ní misijního kříže vždy se slavnostním
Vhodný čas pro misie byl začátek novékázáním. Velká účast věřících prozrazuje
ho roku 1935. Misie byly také potřebné
oblibu a zájem o tyto slavnosti.
jako příprava k prohloubení náboženského
života. Na misie byly farníci pozvaní a přiCo se týká účasti na kázáních, může
pravovaní předem zvláštními letáky s misijpodepsaný farář s potěšením konstatovat, že
ním programem, které se rozbyly velmi četně navštěvovány.
dávaly dům od domu ve všech
Naději na obnovu náboženského
třech přifařených obcích. Svaté
života ve farnosti nabízela zmímisie
konali
otcové
něná cvičení pro jednotlivé staRedemptoristé, přesně podle
vy, kterých se zúčastňovalo
stanoveného řádu rozvinutého
mnoho věřících. Největší účast
na 11 dní. Úvahové promluvy
byla při stavovském cvičení žen,
byly přesně podle programu
ale také počet zúčastněných
dvě denně, první ráno a druhá
mužů a chlapců byla obdivuvečer. Doba mezi nimi byla
hodná a překvapující. Celkově
vyplněna promluvami k jedje možné zhodnotit, že se sv.
notlivým stavům – k ženám,
misie vydařily i přesto, že lidé,
dívkám, chlapcům a mužům.
kterým by misie mohly být
V době sv. misií bylo vykoopravdu požehnáním, na ně
náno 3500 svatých zpovědí.
nereagovali.
Této možnosti využili i mnozí,
kteří po řadu let žili neusmíření Mons. Václav Uhýrek
V roce 1935 zapsal do farní
s Bohem a do kostela nechodili. K svatému
kroniky Hausprotokoll vom 1882: Mons.
přijímání přistoupilo 6000 věřících, což je
Václav Uhýrek, děkan a farář slavkovský,
velké množství. Při misiích byly pořádány
nar. 24. 9. 1856 Nechvalín, † 3. 12. 1941
slavnosti k Božskému Srdci Páně, k Panně
Slavkov, pohřben ve Slavkově, farářem ve
Marii, za duše v očistci a slavnost posvěceSlavkově 1894–1941.

Kdybychom zapomněli na jméno svého Boha, kdybychom vztáhli
své ruce k cizímu bohu, nebyl by na to Bůh přišel? Vždyť on zná
tajnosti srdce!
Bible, Žalm 44,20

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kdo nám během přípravy lidových misií ve
Slavkově u Brna, Němčanech, Hodějicích a Heršpicích vyšli vstříc. Jistě se nepodaří všechny vyjmenovat, ale zvlášť chceme poděkovat vstřícnému přístupu farnosti a ostatním
dobrým lidem. Bez jejich pomoci by celá příprava misií nemohla být úspěšná. Všem našim
dobrodincům chceme vyprošovat Boží požehnání. Ať se vám daří vše dobré.
Za FATYM P. Marek Dunda

18.–24. 10. 2009
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Pro věřící z jiných křesťanských církví
jsou v otázkách víry k dispozici kazatelé a faráři:
Českobratrská církev evangelická
Heršpice 117, 684 01 Slavkov u Brna
farářka Mgr. Th. Jarmila Řezníčková
mobil: 723 552 900
Církev adventistů sedmého dne
modlitebna Lidická ul. Slavkov u Brna
kazatel BTh. Libor Škrla
Olomoucká 43, 618 00 Brno
tel.: 548 216 829
mobil: 775 789 034

Církev československá husitská
Jiráskova 959
684 01 Slavkov u Brna
farář Mgr. Milan Vostřel
mobil: 774 520 726
tel.: 544 220 889
Křesťanský sbor Heršpice u Slavkova
Heršpice 165
684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 222 731

Modlitba za lidové misie
Duchu Svatý, Stvořiteli,
ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky,
abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.
Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary.
Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce na dar Božího slova, vysvoboď nás
z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou.
Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život.
Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí.
Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu.
Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici:
Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení
a tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. AMEN.
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný
plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní
i v hodinu smrti naší. – Amen.
Tento zpravodaj k lidovým misiím vydala pro vlastní potřebu v září L.P. 2009 Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
vedená farářem P. Milanem Vavro a FATYM Vranov nad Dyjí a Přímětice – Bítov při příležitosti lidových misií od 18. do
24. října 2009. Distribuováno do všech domácností ve farnosti. Neprodejné! www. farnostslavkov.cz www.fatym.com
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