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O co Bohu především jde?
Tato otázka, která je nepochybně významná, je zajisté velmi aktuální zvláště v postní
době, do které zanedlouho vstoupíme. Bible,
přesněji řečeno Tóra (Pentateuch) vyjmenovává celkem 613 přikázání, které Bůh nařídil
svému lidu. Každé z těchto přikázání je sdělením o tom, co Bůh od člověka vyžaduje.
Které je však z nich nejdůležitější? Co chce
Bůh od nás v prvé řadě a zcela zásadním
způsobem? O co Bohu především jde? Na
co máme zaměřit pozornost? Kde máme
vynaložit veškeré naše síly a schopnosti?
Poněvadž budeme muset skládat Bohu účty
a poněvadž On bude rozhodovat o kvalitě
našeho života, závisí tedy na odpovědi této
otázky, jak může náš život dosáhnout opravdový a bezpečný smysl. Odpověď na tuto
otázku poskytuje sám Ježíš, Boží Syn, který
staví vedle sebe dvě nerozlučně spojená přikázání: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým
srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a celou svou silou“ (Mk 12,30 = Dt 6,4n)
a „miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mk
12,31 = Lv 19,18).
V případě prvního přikázání vyvstává řada
otázek. Dokázal již nějaký člověk toto přikázání skutečně splnit a milovat Boha takovýmto způsobem? Máme vůbec nějaké
vyhlídky, že toto přikázání někdy splníme?
Kdo může o sobě prohlásit, že Boha takto
miluje, že ho miluje tímto naprostým způsobem? Jak vypadá náš skutečný vztah
k Bohu? Nevyznačuje se náš vztah vůči
Bohu spíše tím, že na něj často zapomínáme, že nám na něj nezbývá čas? Není cha-
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rakterizován náš vztah vůči Bohu spíše nejistotou? Nestává se někdy, že dokonce
i pochybujeme o jeho existenci? Někdo by
mohl též vznést dotaz: Jak se může člověk
přimět k tomu, aby Boha miloval? Je možné
lásku přikázat nebo nařídit? Ježíš tímto přikázáním nevyjadřuje nějaký skutek, který
může být okamžitě vykonán jedním činem.
Je zde spíše vyjádřen celoživotní úkol.
Láska k Bohu má být trvalým zájmem o stále hlubší poznání Boha a též touhou po setkání s ním a po zakoušení jeho přítomnosti.
V druhé části své odpovědi pak Ježíš zdůrazňuje, že láska, kterou my sami máme
k sobě, je měřítkem lásky, kterou máme
milovat svého bližního. Láska k nám samým
je živena sotva nějakými silnými projevy citů
či emocí. Láska k nám samým znamená, že
přijímáme sebe samé se vším, co tvoří naši
osobu, tj. že přijímáme sebe samé s našimi
schopnostmi i omezeními. Tím, že sebe
samé v lásce přijímáme, vyslovujeme rovněž své ano stvořitelské vůli Boží. Láska
k bližnímu má být stejné povahy jako láska
k sobě samému. To znamená, že máme
bližního přijmout v jeho osobitosti, že ho
máme přijmout takového, jaký je. On je stejným způsobem Bohem chtěný a stvořený
jako každý z nás. Láska k bližnímu je tedy
uznáním stvořitelské vůle Boží.
Přeji nám všem, abychom se v našem
životě nechali vést tím, oč Bohu především
jde, a aby tak náš život měl platný a spolehlivý směr.
P. Petr Mareček

Úmysly modlitby živého růžence:
Za dospělé katechumeny a jejich dobrou přípravu ke křtu
Za postižené zemětřesením na Haiti
Za posvěcení kněží a nová kněžská povolání

POMÁHÁME DRUHÝM

Postní almužna
Milé sestry, milí bratři, v postní době – od
17. února (Popeleční středa) do 4. dubna
(Boží hod Velikonoční) – se uskuteční
v brněnské diecézi již druhý ročník akce
nazvané Postní almužna. Věřící si mohou
v tuto dobu vyzvednout skládací papírové
schránky, tzv. „postničky“, k ukládání peněz
(almužny), které svým sebezáporem ušetřili.
Sběr schránek se uskuteční 11. 4. 2010 –
o 2. neděli velikonoční. Postní almužna je

projevem dobrovolné osobní duchovní formace, není to sbírka. Nenahrazuje dar, který
dáváme pravidelně při každé bohoslužbě na
potřeby církve. Úmysly postní almužny jsou
pak uskutečněny prostřednictvím Charity,
která je aktivní službou církve chudým
a potřebným. Děkuji vám za vaše modlitby
a nejrůznější formy pomoci všem, kteří
jakoukoliv formou strádají.
Žehná vám váš biskup Vojtěch

Tříkrálová sbírka 2010
Farní charita děkuje všem,
kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Ve
Slavkově se sbírky zúčastnilo 84 dobrovolníků v 21 skupinkách, vybralo se 105 699 Kč.
V Němčanech vybralo 16 koledníků ve čtyřech skupinkách 15 486 Kč. V Hodějicích
vykoledovalo 13 dospělých a dětí v pěti skupinkách 20 917 Kč. V Heršpicích 12 kolední-

ků ve třech skupinách 15 753 Kč. Celkem ve
farnosti 157 855 Kč (to je o 22 tisíc více, než
loni). Díky štědrým dárcům se vybralo nejvíc
za 10 let trvání sbírky. Poděkování patří také
všem ochotným koledníkům a jejich vedoucím, pomocníkům při organizaci sbírky
i těm, kteří připravili koledníkům občerstvení.
Upřímné Pán Bůh zaplať!

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Milé sestry, milí bratři, milé děti, začátkem letošního roku proběhl již desátý, jubilejní ročník Tříkrálové sbírky. V loňském roce věnovali dárci na území brněnské diecéze bezmála 15
milionů korun a podpořili tak více než sto projektů na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. K celkové sumě letošní sbírky bude v nejbližší době připočten ještě výnos z dárcovských SMS a dalších forem finančních darů. Na území brněnské diecéze se letos do sbírky
zapojilo přes tři tisíce skupinek koledníků, kterým bych rád aspoň touto formou poděkoval.
Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na
cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se
nenechali odradit nevlídným počasím ani nevlídným přijetím. Vám organizátorům děkuji za
čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také
vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. V naší diecézi výtěžek sbírky opět podpoří řadu aktivit a projektů pomáhajícím lidem v nouzi.
V modlitbě vás provází váš biskup Vojtěch
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Štědrost a šetrnost
K této úvaze mne přivedla jednak každoroční charitní Tříkrálová sbírka, jednak mimořádná sbírka darů pro naše bližní postižené lednovým ničivým zemětřesením na ostrově
Haiti. Písmo svaté nám vydává jasné svědectví o štědrém Bohu. To on nám udílí množství
dobrých darů k životu – veškerou úrodu na
polích, nepřeberné množství rostlinstva
a posléze i živočichů jako potravu. Zpívá
o tom Žalm 104 nebo hned první kapitola první Mojžíšovy (Genesis). Nesčetné jsou ovšem
také další skutky Hospodinovy, jimiž způsobuje záchranu a štědře udílí i odpuštění. Takto
štědrého Boha nám představuje i Ježíš. Svým
sycením zástupů či proměněním vody ve víno
na svatbě v Káni Galilejské, prokazováním
skutků milosrdenství a pravomocným vyhlašováním odpuštění. A nakonec nám Ježíš,
v němž vstoupilo do světa Království Boží,
dává i sám sebe, když byl odmítnut a posléze
sprovozen ze světa nejhorším způsobem, jaký
v té době znali – ukřižováním. Ta vlastní štědrá pomoc, to je Boží tajemství, dílo Ducha
svatého. To samo o sobě je Boží práce. Jsou
ale situace, které přitom Pán Bůh svěřuje nám
lidem, aby se v Boží záchranné akci uplatnilo
to, čemu říkáme lidský faktor. A tak stejně jako
i u jiných ctností, tak i u štědrosti je takto ctné
lidské chování odrazem Božího jednání či
„napodobování“ Krista. Povzbuzování k naší
štědrosti proto v Písmu svatém nechybí.
Nejde však o žádné příkazy typu „musíš“, ale
o výraz naší radosti nad mnohými obdarováními z Boží strany. Štědrost lidí je odpovědí na

rozpoznanou štědrost Boží (viz 2. Korintským,
8. a 9. kapitola: Výzva ke sbírce pro
Jeruzalém). V konkrétním případě se štědrost
kupř. při nějaké sbírce stává možností pomáhat těm, kdo jsou v nouzi, a tím zároveň velmi
účinným misijním nástrojem. Ano, pomoc člověku – docela obyčejná pomoc druhému, kdy
posuneme toho druhého k pravému lidství –
může být a nezřídka skutečně bývá i pomocí
k víře. A co šetrnost, lze vůbec skloubit štědrost a šetrnost ? Takovou otázku si klademe
právě teď, v době hospodářské krize, kdy
jsme nabádáni k šetrnosti. Šetrnost však především není lakota a štědrost není rozhazovačnost. Jsou lidi, kteří žijí střídmě, ale je – li
potřeba, dovedou být na správném místě velice štědří. Šetrnost vychází z toho, že si člověk
váží věcí, přírody, práce druhých i vlastní práce. Štědrost je umění dělit se a radovat z toho,
že nejen já mám užitek ze své práce, že nejen
já mohu užívat radostí života, Božích darů.
Šetrnost a marnotratnost skloubit nelze.
Skloubení šetrnosti a štědrosti je možné,
dokonce žádoucí. Dostali jsme vše, i svůj
vlastní život. To jediné co můžeme dělat, je
život chránit a dělit se o to, co k životu máme.
A věřit, že když budu zítra strádat, někdo mi
pomůže. Šetřit znamená odmítnout to, co je
nadbytečné, aby každý měl právo na to
základní. Také ovšem neplýtvat tím, co nepatří pouze mně, ale i budoucím generacím:
voda, vzduch, země, elektrická energie a jiné
zdroje života.
JUDr. Miloslav Honek

Jarní svátky vánoční
Na letošní jarní svátky vánoční (vždyť na
Štědrý večer bylo kolem plus deseti stupňů) si
slavkovský sbor Gloria pod vedením Petra
Hlaváčka připravil II. pastýřskou mši vánoční
od Františka Kolaříka, kterou přednesl se všemi jejími částmi. O půlnoční mši na Štědrý
večer a dopoledne na Boží hod vánoční
k tomu ještě přidal Pastorelu od J. J. Ignáce
Linka.
Na varhany sbor doprovodila Věra
Dostálová, která půlnoční mši zakončila sólo-
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vým varhanním partem od Černohorského,
aby dětem i dospělým u jesliček dodala tu pravou vánoční náladu. Vánoční nálada byla však
nejen mezi posluchači, ale i u zpěváků a muzikantů. Proč ne? Vždyť se dílo podařilo – alespoň soudě podle ohlasů od posluchačů...
Sen o Vánocích bílých se letos dokonale
a rychle rozplynul a všichni si museli venku
dávat pořádný pozor, aby se na cestách
vyhnuli všem kalužím a podobným nástrahám.
Z webu www.veslavkove.cz Ladislav Jedlička
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Sbírka pro Haiti
Pomoc pro zemětřesením zasažené
Haiti posílají lidé z celého světa. Do celostátní sbírky, kterou vyhlásila Charita České Republiky, se zapojili také ve slavkovském děkanátu. „Jen ve slavkovské
farnosti jsme vybrali téměř devětasedmdesát tisíc korun,“ prohlásil děkan Milan
Vavro. Sbírka se konala při nedělní bohoslužbě v kostelích. Ve Slavkově u Brna
věnovali věřící šestapadesát tisíc korun,
v Němčanech šest tisíc, v Hodějicích osm
tisíc a v Heršpicích pět tisíc. „Sbírka se
konala v celém děkanství, ale vybrané
částky ještě nemám k dispozici,“ uvedl
Vavro. Lidé, kteří nepřišli na nedělní bohoslužbu, budou mít ještě možnost přispět
při jiné příležitosti. Divadelní seskupení
Simsala Bim sehrálo obnovenou reprízu

komedie Jak se zbavit Alberta. Výtěžek hry
organizátoři věnují právě na konto sbírky
pro Haiti. Jednu benefiční hru již soubor ve
Slavkově odehrál. A to premiéru pohádky
Vendulka a 11 trpaslíků. „Na tomto představení se vybraly čtyři tisíce korun,“ doplnil Vavro. Sbírka pro Haiti se koná na
celém území republiky. Nejprve se Charita
chce soustředit na okamžitou pomoc trpícím, tedy na dodávky pitné vody, jídla
a vybudování dočasného přístřeší. Poté
chce pomoct s obnovou domů, infrastruktury, zavlažovacích systémů. Součástí
pomoci má být podpora zdrojů obživy. Při
ničivém zemětřesení na Haiti zahynulo,
podle některých odhadů, až dvě stě tisíc
lidí.
Zdroj: Vyškovský deník 29. 1. 2010

Sbírka na Haiti
Sbírka na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti pořádaná v kostelích naší farnosti vynesla: ve Slavkově 55.874,- Kč, v Němčanech 6.050,- Kč, v Hodějicích 8.058,- Kč,
v Heršpicích 4.850,- Kč. Benefiční představení divadla 4.128,- Kč. Celkem: 78.960,- Kč.
K tomu byla sbírka na ekumenických bohoslužbách 1.822,- Kč. Dárcům děkujeme.

Vendulka a 11 „přerostlých“ trpaslíků
V sobotu 23. 1. 2010 se uskutečnila
úspěšná premiéra pohádky „Vendulka a 11
trpaslíků“ Toto představení bylo sehráno
jako benefiční a výtěžek z dobrovolných
příspěvků ve výši 4128 Kč byl odeslán na
účet 35-1868350237/0100, který u Komerční banky otevřela Charita ČR na
pomoc Haiti. Hned na druhý den, v neděli
24. ledna se setkala se s velkým ohlasem
i 1. repríza. Pohádku secvičilo dohromady
pět starších Simsalabimáků společně s 11
mladšími Simsaláčaty. Na začátku nácviku
velcí herci ještě hodně „přečuhovali“ nad
malými. Ovšem během ročního nácviku se
některým Simsaláčatům podařilo vyrůst
z velikosti trpaslíka, a dokonce i z velikosti
hobita. Takže poslední šance pro tuto
pohádku nastala právě teď, za další rok už
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bychom mohli tak akorát zahrát pohádku
„11 čahounů a malá Vendulka“. Jó, rostou,
rostou nám ti naši drobečkové! Ještě prozradím, že pohádka se stala prvním režijním
počinem dvou Simsalabimáků, a to
Magdalény Melicharové a Adama Šimoníka, kteří si také střihli role královny
Brunhildy a jejího bodyguarda Aušuse. Celé
představení bylo odehráno pod technickou
taktovkou paní Jany Zrebné, která se od
září loňského roku ujala vedení Simsaláčat.
A na závěr mohu jen prozradit, že už je
nachystán nový pohádkový repertoár jak
pro malé, tak pro velké. Mají se oni i vy na
co těšit. Kouzelný svět pohádek je přece
nádherný, ne? Přijďte, nudit se nebudete.
Do farního divadla Simsala Bim vás zve
Ludmila Nosková
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UDÁLO SE V DĚKANSTVÍ

Setkání mládeže slavkovského děkanství
se konalo ve Slavkově v Domě Svaté
Rodiny 6. února 2010 na téma: „MOST Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Mt 12,7).
Na úvod jsme se seznámili hrou podle
prvního písmene našeho křestního jména.
Také jsme se rozdělili podle farností a sdělili si, v jakých společenstvích ve farnosti se
scházíme. Otec Milan Vavro promítl film
o návštěvě Svatého otce u nás z pohledu
slavkovské farnosti. Otec Josef Maincl měl
zamyšlení nad obětí v Novém a Starém
zákoně. Přestávka byla možností si popoví-

dat. Potom jsme promítali film Most, který
byl pro nás silným momentem a znázorněním, co je to oběť. Ve skupinkách jsme uvažovali o oběti v našem životě. Téma vyvrcholilo eucharistickou adorací. Po další
přestávce následoval blok pozvání a film
slavkovských ministrantů „Ještěř útočí“
(Ještěř je správný název filmu, který vznikl
překlepem v titulcích filmu). Celým odpolednem nás provázela kvalitní hudbou
a zpěvem křesťanských písní schola
z Drnovic a Nemojan.
Redakce

Až příště budeš mít pocit, že s tebou Bůh
nic nesvede, vzpomeň si, že:
Abraham byl příliš starý
Sára byla neplodná
Izák byl přehnaně důvěřivý
Jákob byl úskočný
Lea byla ošklivá
Josef Egyptský prožil těžkou šikanu
Mojžíš měl zráňo z dětství a byl agresivní
Gedeon měl strach a chtěl utéct
Rachab byla prostitutka
Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí
David měl na kontě cizoložství a úkladnou vraždu
Jonáš utekl před Hospodinem
Noe se občas opil do němoty
Noemi byla vdova
Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi
Jan Křtitel byl bezdomovec a pojídal hmyz
Panna Maria místy nechápala, jak to Pán Bůh myslel
Ježiš v pubertě utekl rodičům a ještě se divil, co mají za problém
Učedníci usínali při modlitbě
Petr se vytahoval, a pak zapřel Krista
Marta byla tak trochu workoholička
Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční
Marie Magdaléna byla prostitutka, a ještě k tomu posedlá
Samařská žena byla několikrát rozvedena a žila „na hromádce“
Zacheus byl malý a zakomplexovaný a živil se daňovými podvody
Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst
Timotej míval žaludeční potíže
První svatořečený byl lotr po pravici
Tak se nelekni, kdyby Pán počítal i s Tebou!
I kvůli Tobě vstal z mrtvých!
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ČTENÁŘSKÝ TIP

Dekret o ekumenismu „Unitatis Redintegratio“
(aneb Ekumenismus – není se čeho bát)
K dnešnímu čtenářskému tipu mne inspirovalo ekumenické modlitební setkání, které se uskutečnilo 18. ledna 2009 v modlitebně Českobratrské církve evangelické ve
Slavkově, konkrétně (mám - li být upřímná)
překvapivě nízký počet účastníků.
Vyvolává snad ekumenické hnutí stále
nedůvěru a určité rozpaky? Myslím, že
v této souvislosti by bylo dobré připomenout dekret 2. vatikánského koncilu o ekumenismu všem, kdo jej už četli, a upozornit
na něj ty, které by mohl zajímat.
Struktura dokumentu
Tento „krátký výklad podmínek pro praktické provádění ekumenické práce
a zásad, podle kterých se má řídit“ obsahuje kromě předmluvy tři kapitoly:
Katolické
zásady
o
ekumenismu,
Uskutečňování ekumenismu a církve
a Církevní společnosti oddělené od římského apoštolského stolce.
Rozdělení církve a vztah k odloučeným
společenstvím
Dokument připomíná, že v církvi už od
samého začátku vznikaly určité roztržky
(viz např. 1. Kor 11,18 – 19), které ostře
káral a odsuzoval apoštol Pavel. V pozdějších stoletích docházelo k rozsáhlejším
rozporům a od plného společenství katolické církve se odloučily větší společenství. Podle koncilního dokumentu „toto
rozdělení však zřejmě odporuje Kristově
vůli, je pohoršením světu a poškozuje svatou věc hlásání evangelia všemu stvoření“.
Zároveň se ale připomíná: „Ti však, kdo se
nyní rodí v takových společnostech
a dosahují v nich víry v Krista, nemohou
být viněni z hříchu odloučení a katolická
církev k nim přistupuje s bratrskou úctou
a láskou. Neboť ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství
s katolickou církví, i když ne dokonalém.
Je pravda, že mezi nimi a katolickou církví jsou rozpory různého druhu jak v oblas-
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ti víry a někdy i kázně, tak ohledně struktury církve, takže plnému církevnímu společenství stojí v cestě nemalé překážky,
někdy dosti vážné, o jejichž odstranění se
snaží ekumenické hnutí. Nicméně však
jsou vírou ve křtu ospravedlněni a přivtěleni ke Kristu, proto jim právem náleží čestné označení křesťanů a synové katolické
církve je oprávněně uznávají za bratry
v Pánu.“
Definice ekumenického hnutí a postoj
věřících katolické církve
„Ekumenickým hnutím“ se podle tohoto
koncilního dokumentu rozumějí „jednání
a podniky, které vznikají podle různých
potřeb církve a časových okolností a jsou
zaměřeny k podporování jednoty křesťanů“. Může to být dialog odborníků, ale
také například společná modlitba. „Když
toto všechno věřící katolické církve konají
rozumně a trpělivě pod dohledem svých
pastýřů, přispívají k uskutečňování spravedlnosti a pravdy, svornosti a spolupráce,
bratrské lásky a jednoty, aby touto cestou
byly ponenáhlu překonány překážky bránící dokonalému církevnímu sjednocení...“
A na jiném místě: „...tento posvátný sněm
vybízí všechny katolické věřící, aby pochopili znamení doby a horlivě se účastnili
ekumenického díla.“
Přínos ekumenismu
„Nesmíme také nechat bez povšimnutí,
že cokoli milost Ducha svatého působí
v odloučených bratřích, může sloužit i nám
k poučení,“ připomíná koncilní dokument
a pokračuje „všechno totiž, co je opravdu
křesťanské, se nikdy nepříčí pravým hodnotám víry, ale naopak může vždy pomáhat k dokonalejšímu pochopení tajemství
Krista a církve.“ Ekumenická setkání
mohou náš život víry v mnohém obohatit:
poznáme lásku jiných křesťanských společenství k Božímu slovu, jejich nadšení pro
evangelizaci, snahu o život podle desate-
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ra, vzájemnou pomoc ve sborech atd. Toto
poznání pomůže našemu vlastnímu růstu:
„Vždyť touha po jednotě vychází a uzrává
z obnovy mysli, ze sebezáporu a ze svobodně tryskající lásky... Neboť ačkoli má
katolická církev celé bohatství Bohem zjevené pravdy a všechny prostředky milosti,
přece její členové z nich nežijí s takovou
horlivostí, jak by měli, takže se tvář církve
jeví méně zářivá bratřím od nás odloučeným i celému světu, a tím se brzdí růst
Božího království... Ať si všichni věřící
křesťané uvědomí, že budou tím lépe pod-

porovat, ba uskutečňovat jednotu křesťanů, čím čistší život podle evangelia se
budou snažit vést. Neboť čím těsnější
bude společenství, které je sjednocuje
s Otcem, Slovem a Duchem, tím hlouběji
a snadněji budou schopni rozvíjet vzájemné bratrství.“
Dokumenty 2. vatikánského koncilu
v češtině najdete například v nabídce
Karmelitánského nakladatelství nebo na
internetové adrese
http://seraphin.vatican.va/
Renáta Bláhová

Biskup prosí o odezvy z papežské návštěvy
Milé sestry, milí bratři, v loňském roce,
27. září 2009, prožila brněnské diecéze
historickou událost – poprvé od jejího
založení v roce 1777 ji navštívil Petrův
nástupce. Bohoslužbu se Svatým otcem
Benediktem XVI. prožilo na tuřanském
letišti více než 120 000 poutníků z naší
vlasti i ze zahraničí. Bezprostředně po
skončení akce přicházely na biskupství
stovky děkovných zpráv, které odrážely
spokojnost účastníků s organizací i průběhem akce. Byl bych rád, kdyby byly
zaznamenány příběhy, k nimž dala návštěva Svatého otce v našich životech či
v našich rodinách impuls. Prosím tedy ty
z vás, kterým návštěva Svatého otce
Benedikta XVI. v Brně, resp. v České
republice přispěla k nějaké události v životě vlastním nebo v životě vašich blízkých,
abyste mi o tom napsali. Nemyslím tím
nějakou formu poděkování. Mám na mysli opravdu životní příběh, vyprávění nebo

svědectví inspirované přípravou, organizací i samotnou návštěvou Svatého otce
Benedikta XVI. u nás. Své příspěvky
můžete posílat do 31. 5. 2010 poštou
nebo e-mailem. Děkuji.
Žehná váš biskup Vojtěch
Příspěvky je možné zasílat e – mailem na
adresu: papezvbrne@biskupstvi.cz nebo
poštou: Biskupství brněnské – sekretariát
Petrov 8 Brno 601 43.

Povolání ke kněžství
Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitbu. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku
a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství do 25. března 2010. Každý den se za vás a za vaše
zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch
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POZVÁNÍ / MATRIKY

Farní poutní zájezd k Turínskému plátnu
V letošním roce bude mimořádně vystaveno Turínské plátno – pohřební plátno, které na sobě nese otisky Kristova těla. Naše
slavkovská farnost pořádá 16.–20. 5. 2010
zájezd, při kterém můžeme, mimo jiné, tuto
relikvii osobně shlédnout.
Odjezd je plánován 16. 5. večer, návrat
20. 5. 2010 odpoledne.
Program:
17. 5. návštěva Padovy (mše sv. v kostele sv. Antonína), prohlídka historického

centra města a církevních památek. Poté
návštěva Verony a následné ubytování
v Torinu. 18. 5. prohlídka Torina: salesiánské centrum, mše sv., prohlídka Turínského
plátna, návštěva muzea Dona Bosca. 19. 5.
přejezd do Benátek + prohlídka. 20. 5. noční přejezd do Mariazell, návrat domů kolem
16. hod. Cena zájezdu je 4200,- Kč, zájemci hlaste se u paní Hrdové (t. č.:
736 125 770). Přednost mají farníci ze slavkovské farnosti.

Mateřské a rodinné centrum PRAMÍNEK, o.s.
Pramínek, jak už jsme informovali v minulém čísle, najdete ve Slavkově u Brna, na ulici Malinovského 280, v prostorách Domu
Svaté Rodiny ( budova MŠ Zvídálek, vchod
vpravo, 2. patro, zvoňte, prosím, na velkou
třídu). Od února 2010 je změna programu:
úterky od 15.30 do 17 hod. patří výtvarná
a rukodělné dílničce a veršovaným rozcvičkám. Pátky od 9.30 do 11.30 hudebním
a rytmickým hrátkám, zábavné angličtině
zpěvem a hrou. Pramínek je tu pro rodiče

a děti od kojeneckého do předškolního
věku. Jednotlivé vstupné činí 40,- Kč.
Můžete se také stát členem Pramínku a získat tak za 400,- Kč vstup od února 2010 do
30. 6. 2010 na jakékoliv dny. S sebou je
potřeba mít: jídlo, pití, přezůvky. Současně
nabízíme v Pramínku pro aktivní maminky
možnost seberealizace, kreativního naplnění
mateřské a rodičovské dovolené. Ty z vás,
kdo máte zájem, přijďte do Pramínku.
Těšíme se na vás!
Pavla Blackmore

MATRIKY

Skrze svátost křtu se znovu
narodili:
Jonáš Josef Florian ze Slavkova
*2009, pokřtěn 31. 01. 2010
Kristýna Marková ze Slavkova
*2009, pokřtěna 31. 01. 2010
Viktorie Marie Šulcová z Tučap
*2009, pokřtěna 31. 01. 2010
Vanesa Marie Červinková
*2009, pokřtěna 31. 01. 2010

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:
Marie Chaloupková z Hodějic
*1932, † 07. 01. 2010
Marie Týnovská ze Slavkova
*1929, † 16. 01. 2010
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Marie Vávrová ze Slavkova
*1925, † 16. 01. 2010
Zdenka Filipová ze Slavkova
*1931, † 16. 01. 2010
Zdenka Červinková z Brna
*1929, † 16. 01. 2010
Aloisie Lokajová z Hodějic
*1929, † 22. 01. 2010
Stanislav Střeštík z Vážan nad Litavou
*1930, † 24. 01. 2010
Anežka Nedomová ze Slavkova
*1914, † 25. 01. 2010
Josef Antoš z Heršpic
*1936, † 25. 01. 2010
Božena Kočovská z Němčan
*1931, † 02. 02. 2010
Jaroslava Zavadilová
*1945, † 02. 02. 2010
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Modlitba ve stáří
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě
před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mě náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,
ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval.
Zdá se, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat
- ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže.
Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé,
když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost
a menší jistotu, když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar,
abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane říkám: bojím se stáří.
Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými.
Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mně, tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej řídíš ty.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející,
ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
Sv. František Saleský, 1567

Ztratil jsi peněženku či důležité doklady?
Jistě se vrátíš cestou po níž jsi šel
s jiskřičkou naděje, že poctivý nálezce se
přihlásí a ztracené odevzdá. Ztratil jsi
důvěru v člověka, který ti byl blízký anebo
kterého sis vážil a on tě zklamal ? Co
můžeš udělat teď? Musíš se přece také
vrátit a hledat. Nejprve začít u sebe
a zkoumat, zda - li ty sám nejsi příčinou
onoho zklamání. Jsi si jist, že ty jsi nebyl
první, kdo zklamal? Jak často tkví příčina
tvého pocitu zklamání v tobě samém – ve
tvé slabosti, v tvé nedůvěře, v tvém vlastním zklamání. Pochop a znovu začni s ním
bez předsudků a s důvěřivým srdcem.
Nedokážeš to ? Pak jsi ztratil to nejdůleži-
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tější ve svém životě: Boha – svou víru
v něho, protože kdo má rád Boha, má rád
i člověka. Zastav se, vrať se! Poznáš, že ne
ty jsi ztratil Boha, nýbrž že ty jsi se ztratil
Bohu – pro svou pýchu a sobectví, pro
svůj chlad a lhostejnost, pro své pohodlí –
pro svůj hřích. V tobě je vina. Obrať se
a naprav ji, protože Bůh touží po tvém
návratu. Nehraje si s tebou na schovávanou. Chce, abys ho našel v Ježíši Kristu
i ve tvých bližních. Jsou jen dva druhy lidí:
jedni jsou spravedliví a věří, že jsou hříšníci, druzí jsou hříšní a věří, že jsou spravedliví.
P. Josef Dobiáš z Holubic
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Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY

Z jednání Ekonomické rady farnosti Slavkov
12. ledna 2010, přítomni : P. Vavro, pí.
Slováčková, p. Jedlička, p. Galata,
p. Fries, p. Mlčoch
1. Kontrola objektů – kontrola , závady,
opravy.
2. Brigády – navrženo svépomocí opravit: okno v prostoru nad oratořemi
a vyčištění prostoru od holubího trusu,
snosit z půdy prkna a vybouranou stavební suť, vyčištění sklepa fary a odstranění přebytečné zeminy, na Špitálce
vybourání staré podlahy a její náhrada
dřevěnou.
3. Mřížka od oltáře z farního kostela je
přes 20 let ve skladě – najít řešení (vrátit
k oltáři, umístit jinde, nabídnout).
4. Inventarizace – ve Slavkově zhodnotit jak koresponduje s reálným stavem,
v kostelích na obcích, které jsou po opravách a došlo k zásadním změnám, znovu
zinventarizovat.
5. Fara Nížkovice je pronajímána pro
pobyty mládeže, v roce 2009 více než 20
akcí, má na starost Pavel Hlaváček.
6. EON – informace o možnosti slevy.
7. Termosnímky objektů - nabídka RWE
na pořízení termosnímků, kde uniká
z budov teplo, třeba zjistit jejich cenu.
8. Prodej zemědělských pozemků za
ulicí Tyršova na základě doporučení ER

odmítnut.
9. Pomníček na parcele 3771/62: na
základě podané žádosti farnost vysloví
souhlas s umístěním pomníčku pro oběť
autonehody.
10. Zpovědnice - byla zahájena výroba
zpovědnic v bočních „vchodech“ farního
kostela.
11. Nástěnky pod kůrem - budou zhotoveny nástěnky do prostoru pod kůrem,
které mají umožnit např. zveřejňování
informací a nabídku časopisů.
12. Police na kancionály v kapli - bude
zhotovena, aby nemusely být dále skladovány na oknech.
13. Sedačky v některých lavicích netopí
– připomínka, v některých lavicích je zkušebně nainstalované alternativní topení, je
třeba ho zkoušet a vyhodnotit.
14. Revize elektrorozvodů – po opravách kostelů je nutné provést revize elektroinstalace.
15. Křížová cesta na Urbánek – původní návrh nebyl na biskupství schválen. Je
potřeba oslovit další architekty.
16.Elektrofonické varhany do kaple
Slavkov - návrh zakoupit do kaple elektrofonické varhany jako náhradu za harmonium byl odsouhlasen.
Zapsal: Z. Mlčoch

Z jednání Pastorační rady farnosti Slavkov
14. ledna 2010, přítomni: O. Milan,
J. Tesák, Z. Schneiderová, M. Lstibůrek,
J. Paleček, M. Červinková, P. Hlaváček,
J. Lstibůrková, S. Gregorie, J. Hrabovská, M. Šaněk, L. Nosková.
1. Plán akcí na rok 2010, sestavit farní
kaledář
2. Pastorační asistentka pro farnost Jana
Lstibůrková od 1. 7. 2009, pracovní místo
zřizuje Biskupství brněnské. V úředních
hodinách i mimo ně, pokud je přítomna na
faře, vyřizuje záležitosti jménem faráře.
3. Všechny termíny mimořádných akcí
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pořádaných na faře je třeba včas oznamovat o. Milanovi nebo pastorační asistence J. Lstibůrkové.
4. Řád provozu pastorační části.
Domluvit schůzku všech, kdo pastorační
část fary využívají.
5. Domluvit koncert scholy.
6. Prohlídka hodin na Silvestra 2010 rozšířit čas prohlídky, ještě o dopoledne,
pro velkou návštěvnost.
7. Návrh výjezdu farní rady do Brna na
Noc kostelů, v pátek 28. 5.
8. Farní den 20. června, neděle odpo-
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ledne. Termín je předběžně domluven.
Podrobnější program a téma se bude připravovat na příští farní radě v úterý 23. 2.
po mši.
9. Sbírka na Haiti navržena na neděli 24.
ledna.
10. Navrženo konat eucharistické adorace spojené se svátostí smíření každý
čtvrtek ve večerních hodinách. Je možné

zapojení jednotlivých společenství farnosti.
11. Požadavek mše svaté pro mládež 1
x za měsíc v sále Domu Svaté rodiny.
Hledá se termín.
12. Požadavek mše svaté pro děti 1x za
měsíc v sále Domu svaté rodiny. Uvažuje
se o vhodném termínu.
Zapsala: L. Nosková

Zájezd do Rakouska a jižních Čech, červen 2009, poutní místo Kájov, poutníci s biskupem Pavlem Posádem

Z jednání Farní rady Němčany
13. ledna 2010, přítomni: P. Vavro,
O. Svoboda, J. Formánek, F. Pavézka, M.
Jindřich, M. Hromková, B. Svobodová.
1. Přehled financování 2009, dluh zůstává 262 tis.
2. Plán oprav kostela sv. Antonína,
dokončení fasády v roce 2010 - omítky,
odvlhčení, dveře sakristie, nátěr Keim.
3. Rozpočet na rok 2010 je 509 tis. Kč.
Požádat o dotace JMK, ORP Slavkov,
Obec Němčany.
4. Posvěcení kostela a oltáře bude možné v říjnu, pokud budou dotace. Stanoven
pátek 22.10. v 17 h, pozván o. biskup
Vojtěch Cikrle, po slavnosti společné setkání farníků s biskupem.
5. Potřeba zateplení klenby kostela,
zvláště části s dřevenou klenbou. Lze brigádně na jaře, potřeba úklid půdy a zhotovit lávky k chůzi po půdě nad izolací.
6. Provoz topení v kostele – regulaci
topení má na starost O. Svoboda.

Urbánek 2/2010

7. Dokončit nábytek v sakristii (p.
Jindřich).
8. Dokončit opravu rozvaděče a spínačů, hodiny zvonů dát do sakristie (fa
Lhotský).
9. „Studánka“ u kapličky na Lutrštéku
získala v soutěži 1. místo a je ve špatném
stavu. Byl osloven výtvarník Milivoj Husák
ke zpracování návrhu.
10. Návrh prodeje pozemku u hřbitova
Obci Němčany, rada dává předběžný souhlas, TA pí Lokajová zajistí podklady.
11. Lípa u sakristie poškozuje zdivo, jaké
řešení? Stanovisko zajistí TA pí Lokajová.
12. Nabídnout starou zpovědnici
z Lutrštéku k dispozici zájemcům.
13. Farní den bude ve Slavkově 20. 6.,
zapojení Němčan.
14. Na konec prázdnin by na Lutrštéku
mohl být program pro děti.
15. Pozvat kazatele na pouť 19. září.
Zapsal M. Vavro
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PROGRAM FARNOSTI V ROCE 2010
ÚNOR
14. 2. Karneval dětí, 14.30 DSR.
Křížové cesty ve Slavkově, postní neděle
17.15 h.
BŘEZEN
4. 3. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8,00.
4. 3. Svátost smíření a adorace, 19,00 –
20,00 kostel.
4.- 5. 3. Návštěvy nemocných.
6. a 7. 3. Jarní výstava kraslic P. Tauberová, M. Drápalová, fara
19. 3. Slavnost sv. Josefa, pátek 18.00,
farní kostel.
21. 3. Loretánská pouť rodin k Minoritům
v Brně s obnovou manželských slibů,
začátek 15,00.
25. 3. Slavnost Zvěstování Páně, čtvrtek
18.00, farní kostel.
26. 3. Starozákonní velikonoční večeře,
pátek 19,00 na faře.
27. 3. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.
28. 3. Květná neděle – křížová cesta na
Urbánek v 15.00.
DUBEN
1. 4. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv.
2. 4. Velký pátek, 18.00 obřady, 21.00 křížová cesta městem.
3. 4. Vigilie se křty dospělých, 20.30 farní
kostel.
4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
9. 4. Den modlitby farnosti za kněžský
seminář.

10. 4. Jak rozlišit své životní povolání,
obnova pro mládež, sobota 9.00 fara.
17.–18. 4. Vendulka a 11 trpaslíků.
24. 4. Divadlo Járy Pokojského –
Cimrman „Lijavec“, sobota 19.00 fara.
KVĚTEN
8. 5. Pouť mládeže do Křtin
9. 5. Varhanní koncert Jana Šprty, 16.30
farní kostel.
13. – 21. 5. Svatodušní novéna na Špitálce, denně.
22. 5. Svatodušní vigilie – setkání všech
společenství ve farnosti, 20.00 na Špitálce.
16. – 20. 5. Zájezd do Turína, Benátek
a Padovy.
23. 5. Pouť na Urbánku, 17.00 křížová
cesta, 18.00 mše sv.
28. 5. Noc kostelů v Brně.
29.–30. 5. Dny Slavkova a Svatourbanské
hody
30. 5. Svatourbanské hody, 11.00 mše sv.
ČERVEN
6. 6. Těla a Krve Páně a I. sv. přijímání
Slavkov, 8,30 mše sv. a průvod Božího
Těla.
20. 6. Čtvrtý farní den, 14.00 na zámku.
22. 6. Výlet dětí z náboženství.
24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce,
18.00 závěrečná mše sv. pro děti.
v neděli v červnu Koncert PS Rastislav –
F.M. Bartholdy, Oratorium Eliáš, Špitálka.

Pravidelné bohoslužby Slavkov
neděle 8.30 a 18.00, úterý bohoslužba pro děti 18.00, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota 7.30.

Úřední hodiny na faře:
Kontakt:

středa 9.30–12.00 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12.00
Tel.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

URBÁNEK Časopis farního společenství ve Slavkově u Brna, Němčanech, Hodějicích,
Heršpicích. Ročník XIII, číslo 2/2010. Vyšlo 14. února 2010.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna.
Uzávěrka příštího čísla 1. června 2010.
Příspěvky – nejlépe zašlete mailem na adresu: petrasankova@seznam.cz nebo na faru

Sponzorský tisk: OLPRINT, Jaroslav Olejko, Šlapanice
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