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Srdečně Vás zveme na

IV. FARNÍ DEN
neděle 20. června, zámecký park, 14–18 hodin

Program:
Velká soutěž rodin
Vystoupení a scénky
Prezentace Divadla Simsala Bim
Hry, soutěže a dílny pro děti i dospělé
Workshopy pro malé děti
Soutěž „Hod bečkou“
Občerstvení připraveno (výborné cigáry, kofola, pivo, zmrzlina).
Ženy mohou přinést moučník (do parku).
Autobus pojede z Heršpic 13.30, z Hodějic 13.35, z Němčan 13.45 do Slavkova.
Zpět odjezd v 18.00 ze Slavkova.
Těšíme se na Vás
duchovní otcové P. Milan a P. Petr a přípravný tým IV. farního dne
Milí přátelé, přijměte pozvání na IV. Farní den naší slavkovské farnosti, který je pro
nás nabídkou k vzájemnému setkání na jiné rovině, než při bohoslužbách. Farní den
má přispět k prohloubení vzájemných vztahů ve farnosti. Můžeme se navzájem o něco
víc poznat. Můžeme se seznámit s aktivitami, které ve farnosti máme. Příští týden slavíme v církvi Slavnost Těla a Krve Páně. Připomíná nám skutečný rozměr církve –
Kristus se nám dává za pokrm, je přítomen nejen mezi námi, ale i v každém z nás a my
se z toho můžeme radovat.
Přeji nám všem, abychom i tento rozměr radosti zakusili na našem Farním dni.
P. Milan Vavro, farář

Úmysly modlitby živého růžence:
Červen: Za postižené záplavami a za příhodné počasí
Červenec: Za lidi závislé na okultismu, esoterice, léčitelství a pověrách
Srpen:
Za sestru Anežku Věrku Novoměstskou a za požehnání pro její zasvěcený
život s Kristem
Září:
Za vyřešení sexuální výchovy ve školách podle Božího řádu

ŽIVOT FARNOSTI

Služba podávání svatého přijímání a přinášení nemocným
V letošním roce se rozšířil počet podávajících svaté přijímání. Druhý vatikánský koncil
rozšířil účast na svátostné liturgii i na nesvěcené osoby. Tato služba je pomocí knězi při
větším počtu věřících přistupujících k sv. přijímání, mohou však také zahajovat adorace,
konat pobožnosti a přinášet sv. přijímání
nemocným. Mezi „nemocné“ nepatří jen lidé
starší a nemohoucí přijít na nedělní mši svatou. Tuto službu mohou využít všichni (tedy
i mladší věkem s delší neschopenkou, např.
se zlomeninou, po operaci apod.), kteří se
z důvodu nemoci nemohou účastnit nedělní
mše svaté. Během jarních měsíců absolvovalo pět našich farníků kurz „Služba ve far-

nosti“, na základě kterého byli ustanoveni
k službě podávání eucharistie při mši svaté
a nemocným: Ing. Zdeněk Mlčoch,
Ing. Roman Červinka, Miroslav Jeřábek,
Karel Doleček a pro nemocné Jana
Lstibůrková. Děkuji, že po oslovení tuto službu v našem společenství přijali a blahopřeji
k absolvování kurzu.
Telefony podávajících sv. přijímání nemocným:
Jan Fries
723 571 571
Ing. Zdeněk Mlčoch
724 365 723
Ing. Roman Červinka
774 948 425
Miroslav Jeřábek
731 260 333
Karel Doleček
602 416 229
P. Milan Vavro

Jarní výstava
O víkendu 6. a 7. března se v místnostech Pastoračního centra římskokatolické
farnosti (východní křídlo fary) uskutečnila
Jarní výstava, kde jsme mohli nejen shlédnout, ale i koupit velikonoční kraslice, včetně husích, kachních čí obřích pštrosích
vajec. Ženy ocenily šperky z paličkované
krajky, korálků nebo zhotovené drátovací
technikou, mužům se zase líbily odrátované
láhve na slivovičku či lahve na koňak s vloženou paličkovanou krajkou, které jsou velmi žádaným dárkem. Inspiraci pro výzdobu
svých domovů nám nabízela jarní a veliko-

noční aranžmá, ozdoby z drátů a přírodnin.
Děti se mohly potěšit s textilními zajíčky,
ovečkami, kytkami nebo obrázky vyrobenými technikou decoupage podobně jako
šikovné magnetky, praktické pro každou
domácnost. Parádivky si mohly vybrat
z barevné škály malovaných hedvábných
šátků a šálů nebo zvolit originální malovaná
trička. Pevně doufám, že Pavla Tauberová,
Marcela Drápalová a Veronika Jelínková,
které výstavu připravily již podruhé, nebyly
se svojí výstavou ve Slavkově naposled.
Ludmila Nosková

KLAS ve Slavkově
Od listopadu minulého roku probíhá
jedenkrát za 14 dní ve farním sále Klub
aktivních seniorů. Již podeváté jsme se dne
8. března sešly, tentokrát k tématu „Věci
penzijní a sociální“. Nejprve jsme procvičily
dlouhodobou paměť veselými příběhy a tím
se pozitivně naladily. Zamyslely jsme se
nad účelem vyplácení důchodových dávek
a seznámily se s dávkami sociálními, které
vyplácí Úřad práce a Městský úřad ve
Slavkově u Brna. K fyzické pohodě nám přispěly hry s kelímky a kolíčky, cvičení k posílení krční páteře a zpěv lidové písně. Po
citaci příběhu o vlivu návštěvy bohoslužeb
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na naše zdraví jsme se shodly na pravdivosti přísloví „Veselá (klidná, radostná,
čistá, pokorná, vyrovnaná) mysl - půl zdraví“. I když jsme musely vzhledem k pokročilé době část programu vynechat, přece
jen jsme si závěrem sedly kolem rybníčku,
udicí každá vylovila svou „zlatou“ rybku
a přečetla jazykolam, kterým jsme procvičily nejen naše mluvící ústrojí, ale i vůli a vytrvalost, tak potřebné v postní době.
Díky, seniorky, za vaši společnost a trpělivost, díky, sestro Gregorie, za Vaši psychickou „foto“ podporu.
Marie Šujanová
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Hudba po Tridentském koncilu
V sobotu 20. března 2010 proběhla
v sále slavkovské fary přednáška
prof. PhDr. Jiřího Sehnala, CSc. o chrámové hudbě po Tridentském koncilu.
Sešlo se přes 50 frekventantů varhanického kurzu i návštěvníků, kteří přijeli jen kvůli této přednášce. Překvapit mohl jejich
poměrně nízký věkový průměr. Ve výkladu
se přednášející vyrovnal s nelehkým úkolem poučenější posluchače zaujmout a na
druhou stranu neodradit příliš odborným
slovníkem ty, kteří se s tak složitým tématem setkali poprvé. Uvádění obecně historických souvislostí nepřetékalo cizími
výrazy a použité odborné pojmy byly
vysvětlovány. Slova doplňovaly pečlivě
vybrané ukázky hudby, která byla
Tridentským koncilem uznána za vzoro-

vou, až po hudbu oplývající světskými
(tehdy zejména operními a koncertantními) vlivy, která se nakonec stala podnětem
k ceciliánské reformě. Přítomní tak neposlouchali pouhé povídání o hudbě, ale
průběžně se s touto hudbou setkávali.
Potěšitelné bylo i poměrně vysoké procento (patrně zkušenějších) posluchačů,
kteří si mnohé pilně zapisovali. Nikdo
nepřišel zkrátka, začátečníci nemohli
žehrat na náročný výklad, starší praktici si
mnohé osvětlili z jiného úhlu a doplnili si
zajímavé souvislosti.
Díky souhlasu přednášejícího a pohotovosti duchovního správce P. Milana Vavra
byl z celé přednášky pořízen záznam na
DVD, které za cenu poštovného distribuuje kancelář Musica sacra. Petr Hlaváček

Výborná úroveň Katolického týdeníku
Katolický týdeník jsem si kupovala
dříve pouze v kostele. Nejprve jsem jej
prolistovala a podle nadpisů, které mě
zaujaly, jsem si přečetla pouze články
zdánlivě zajímavé a ne moc dlouhé. Asi
před pěti lety mi při společné dovolené
na horách moje kamarádka řekla:
„Maru, věř mi nebo ne, já přečtu
Katolický týdeník úplně celý“. Opravdu
jsem tomu nejprve nevěřila. Ale postupem času jsem jí dala za pravdu. Je to
už třetí rok, kdy mám Katolický týdeník
každou středu v poštovní schránce
a snažím se jej do týdne celý přečíst.
Zjistila jsem, že je zde mnoho zajíma-

vostí z domova i ze zahraničí, vzpomínky pamětníků na léta komunistické perzekuce, rady lékařů pro rodiče i seniory
a krásné články k zamyšlení, které i přes
svou obsáhlost promlouvají až k srdci
člověka. Nechybí ovšem ani promluvy
Benedikta XVI., zprávy o činnosti charitních organizací a přehledy nových knih,
filmů a televizních i rozhlasových pořadů. V dopisech zveřejněných v týdeníku
přibývá chval čtenářů na jeho neustále
se zvyšující úroveň. I já se přidávám
k zástupu příznivců a děkuji za jeho kvalitu.
Marie Šujanová

Využijte příležitostí ke svátosti smíření
před Božím Tělem:
Heršpice: středa
Němčany: středa
Slavkov: čtvrtek
Hodějice pátek
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2. 6. 16.30 – 18.30
2. 6. 19.00 – 20.00
3. 6. 19.00 – 20.00
4. 6. 16.30 – 17.30

Slavnost Těla a Krve Páně nás vybízí,
abychom na ní nebyli jen diváky, ale
účastnili se u stolu Pána Ježíše a přijali
jeho Tělo a Krev při svatém přijímání.
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KULTURA

Varhanní koncert Jana Šprty
V neděli 9. května v 16.30 hodin se
v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově
u Brna uskutečnil varhanní koncert Jana
Šprty. Jméno tohoto mladého umělce je
slavkovské veřejnosti dostatečně známo,
poněvadž zde koncertoval i v letech minulých. Ždánický rodák Jan Šprta pochází
z hudební rodiny – jeho tatínek, absolvent
brněnské konzervatoře, působí jako varhaník ve Ždánicích a blízkých Lovčicích.
Právě otcovo hudební formování od útlého
dětství mělo na mladého Jana nemalý vliv.
Dne 29. dubna 2010 měl Jan Šprta, coby
posluchač 6. ročníku Konzervatoře Brno
(pod vedením MgA. Petra Kolaře), v brněnské katedrále mimořádně úspěšný absolventský koncert, který zaujal i slavkovského děkana P. Milana Vavra. Proto se ve
Slavkově realizoval koncert s podobným
programem.
Na začátku koncertu přivítal interpreta
i všechny přítomné Reverendus Dominus
Milan Vavro, který následně přečetl průvodní slovo k jednotlivým skladbám. Jako
první zaznělo Preludium Es dur, BWV 552,
největšího tvůrce varhanních kompozic
v období baroka, Johanna Sebastiana
Bacha (1685–1750). Preludium Es dur
autor napsal v Lipsku a zamýšlel ji jako
úvodní skladbu tzv. 3. dílu klavírního cvičení (Lipské chorály). Závěrečnou skladbou
této chorální sbírky je fuga Es dur.
Preludium Es dur je poslední Bachova
skladba volné formy.

Následně byla interpretována Fantazie
a fuga na B-A-C-H, op. 46 německého
skladatele, varhaníka a pedagoga Maxe
Regera (1873–1916). Max Reger je autorem více než 150 skladeb. Tak jako i jiní
autoři, byl fascinován dílem J. S. Bacha,
a proto v roce 1900 zkomponoval skladbu,
jejíž jádro tvoří kryptogram příjmení tohoto
velikána – čili tetrachord tónů B-A-C-H.
Poslední skladbou koncertu byla
V. Symphonie f moll, op. 42, jejímž autorem
je francouzský varhaník a skladatel
Charles-Marie
Widor
(1845–1937).
Symphonie f moll je pátou z deseti varhanních symfonií, které Widor složil. Skladba
má tyto části: Allegro vivace, Allegro cantabile, Andantino quassi allegretto, Adagio
a Toccata, která byla důstojnou tečkou
tohoto svěžího koncertu.
Závěrem nutno konstatovat, že Jan Šprta dle očekávání zaujal nejen výběrem skladeb či obdivuhodnou interpretací, ale
i nápaditou registrací. Jan Šprta dovedl
slavkovské dvoumanuálové varhany pneumatické traktury s 31 registry firmy
Dřevopodnik města Brna, op. 85 z roku
1989 krásně rozeznít, což posluchači
odměnili mohutným aplausem. Interpretovi
poté pogratuloval i pan děkan Milan Vavro
a popřál mnoho dalších studijních úspěchů
na univerzitě ve Vídni. Lze si jen přát, aby
se varhanní koncerty Jana Šprty ve
Slavkově u Brna staly každoroční tradicí.
Karol Frydrych

Když jsi přišel na svět, plakal jsi, zatímco kol tebe se radovali. Uspořádej věc tak, aby
– až budeš opouštět svět, všichni plakali a jen ty se usmíváš.
Říkal sebevědomě: „Co mám v srdci, to mně nikdo nevezme. Neměl tam opravdu
nic.“
Mluví se stále o něčem, čemu chytří dávno rozumějí a hlupákům je to jedno.
Troška dobroty člověka k člověku je víc než všecka láska k lidstvu.
o. Josef Dobiáš, Holubice
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LIDOVÉ MISIE

Ještě jednou o Lidových misiích…
Rozhovor s o. Milanem Vavrem o LM
vedla pro potřeby Fatymu Petra Kučerová.
Jaké dojmy máte po misiích?
Je za námi akce velkého duchovního
významu, která zatím neskončila, ve smyslu – co bylo zaseto, bude dozrávat delší
dobu. Například máme po letech 7 dospělých katechumenů ve věku kolem 30 let. Tři
byli letos pokřtěni, čtyři noví se nyní přihlásili. Je to důkaz, že Boží milost působí
i jiným směrem, oni totiž na misiích nebyli
přítomni. Farníci na misie vzpomínají jako
na důležitou událost spojenou se zkušeností týdenního záběru v duchovním životě.
Co Vás překvapilo a co jste vůbec
nečekal?
Překvapil mě přístup farníků, že vzali
misie vážně a účastnili se s vírou denního
programu. Nepřekvapilo mě, že nepřišly
davy dalších nových lidí, spíše se potvrdilo, že je zde trvalý okruh věřících, i když na
Vánoce přijde o něco více lidí do kostela.
Vůbec jsem nečekal zázrak uzdravení těžce nemocného člověka v závěrečný den
misií.
Co Vám v souvislosti s misiemi udělalo radost?
Že byla farnost schopná vzít za svou
účast na duchovní akci tohoto rozměru,
protože aktivity spojené s duchovním
životem bývají méně navštěvované.
Radostné byly také mše svaté pro děti
a mládež, které byly samostatně
a povzbudivá byla účast mužů na stavovské promluvě včetně následných diskuzí.
Jak byste zhodnotil žehnání domů
a misionářskou návštěvu ve školách?

Ze strany kněží to byla velká oběť, ze
strany obyvatel se projevilo, že Slavkov je
město a lidé jsou vyhraněnější, asi 40 %
bylo odmítnutí požehnání. Na vesnicích to
bylo trochu lepší, ale náš kraj není víře tak
nakloněný.
Doporučil byste lidové misie jiným
farnostem?
Ano, je to dobrý impuls, je však třeba
přípravy s promyšlením vhodného způsobu na daném místě a také mít plán, jak
výsledku misií využít v budoucnosti života
farnosti.
Jak by Vaše farnost nyní mohla na
lidové misie navázat?
Navážeme obnovou misií za rok a chceme v této obnově každý rok pokračovat.
Misiemi se farníci přesvědčili, že je dobré
konat duchovní obnovu farnosti a je možné si na ní najít čas. Farních obnov se přes
různá pozvání a nabídky účastnilo jen
kolem stovky lidí, nyní po misiích si můžeme dovolit pozvat farníky každým rokem
a v každé obci, protože už mají s duchovní obnovou zkušenost. Ví, na co jdou.
Jak jste Vy osobně celý týden prožíval? Byl náročný?
Prožíval jsem jej velmi hekticky. Byly to
jedny z největších misií, které Fatym konal
a přesto, že bylo mnoho věcí domluvených a předem zařízených a během misií
byly služby rozděleny, přibylo denně
několik nových úkolů k řešení a zajištění
pro mne. Při tom jsem se účastnil jedné
mše sv. s promluvou denně a k tomu jsem
navštívil aspoň na chvíli každé shromáždění, takže jsem měl přehled o celém dění
na každém místě.

Obnova Lidových misií 15.–17. října
Milí farníci, v říjnu proběhne obnova lidových misií. O co jde? Pokračování misií –
duchovní obnova farnosti v menším měřítku. Již předem vás povzbuzuji, udělejte si v tomto víkendu čas, abyste se mohli účastnit promluv a mší svatých. Věřím, že máte většinou
kladné zážitky a že se letos misií opět zúčastníte.
otec Milan
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ČTENÁŘSKÝ TIP

Obtížné oddíly knih Mojžíšových
Dnešním tipem pro čtení prakticky navážu
na teoretické úvahy o ekumenizmu z předchozího čísla Urbánku: ráda bych totiž upozornila na knihu, kterou v roce 2007 vydalo
Karmelitánské nakladatelství, k vydání připravilo Pastorační středisko Pražského arcibiskupství a jejíž autory jsou profesor Jan
Heller (1925 – 2008), evangelický teolog,
biblista a religionista a docent Martin Prudký
(1960), vedoucí katedry Starého zákona na
Evangelické teologické fakultě UK v Praze.
Vznik knihy
Jak v úvodu vysvětluje profesor Heller,
knihu připravil na žádost studentů Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy, kterým
od roku 2002 přednášel o výpravných knihách Starého zákona. Studenti mu navrhli,
aby výklad nejobtížnějších statí sepsal jako
doplněk ke skriptům. A protože se (jistě)
správně domníval, že by zřetelně a srozumitelně formulované výklady postavené na
odborné práci s původním zněním biblického textu mohli zajímat i laické čtenáře,
sestavil ve spolupráci s docentem Prudkým
(ten přispěl třemi statěmi) tuto publikaci.
Cíl knihy a struktura výkladu
Odcituji z úvodu: „Zkušenost ukazuje, že
jak přemýšliví studenti, tak i laičtí čtenáři
Písma mívají obtíže s týmiž oddíly Písma.
Jsou to především ta místa, jež naše doba
vnímá jako „krutá a nemravná“ a jež se zdají být v rozporu láskyplným poselstvím evangelia a s požadovanou čistotou života
Božího svědka… Kromě toho je v Bibli,
zejména ve Starém zákoně, také řada míst,
která ke čtenářům mlčí – například výčty
jmen, rodokmeny, popisy obřadních míst či

kultických předmětů, jichž se už dávno neužívá, a podobně.“
Právě těmito místy se autoři knihy zabývají
(namátkou: Opilý Noe, Lotova volba sodomského „ráje“, Dcery Lotovy a plody zoufalství,
Ukradení bůžkové, Velikonoční beránek, Oběť
podávání či mávání, Národy Kanaanu…).
Všechny výklady mají jednotný půdorys.
V úvodu se věnují dobovým rysům, jazykovým
obratům, opisují zvyky a představy dané
doby, dějinnou a kulturní souvislost. Konkrétní
biblický text je uveden do kontextu – tj. vykládá se s přihlédnutím k předchozím i následujícím pasážím příslušné biblické kapitoly,
a také vzhledem k originálu (někdy ve srovnání s různými českými překlady). Výklad je
doplněn poznámkovým aparátem s odkazy
na literaturu, která se příslušným tématem
zabývá podrobněji. Jak ale připomíná profesor Heller, vykladač Písma „nesmí zapomenout, že všechno, co je v Písmu psáno, bylo
napsáno k našemu naučení… to znamená,
že… by neměl zůstat jen u srozumitelného
rozboru neprůhledného místa, nýbrž by se
měl pokusit dovést čtenáře či posluchače
k duchovnímu povzbuzení“. Odborný výklad
je tedy vždy završen shrnutím a aktuálním
poselstvím pro dnešní čtenáře.
Proč doporučuji?
Protože jsem přesvědčena, že pro růst ve
víře je velmi důležité každodenní osobní čtení Bible, při kterém může tato kniha posloužit
jako mimořádně užitečná pomůcka.
Jan Heller, Martin Prudký: Obtížné oddíly
knih Mojžíšových. 2. vydání, Kostelní Vydří,
Karmelitánské nakladatelství,2007.
Renáta Bláhová

Filmové zpracování
Vendulky a 11 trpaslíků
V dubnu se odehrály reprízy úspěšné
pohádky „Vendulka a 11 trpaslíků“, která
se nyní stává amatérsky zpracovanou filmovou inscenací. Natáčení proběhlo
v sobotu 24. dubna na chalupě a v lese
a 13. května na zámku ve Slavkově.
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Křivé svědectví
V souvislosti s návrhem nového trestního
zákoníku, který mimo jiné vypustil některé
trestné činy, se uvažovalo také o vypuštění
paragrafu postihujícího křivé svědectví
o jednotlivci i o státním orgánu. Mělo se tak
vypustit z trestního kodexu ustanovení, které má základ v Desateru Božích přikázání:
„Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“ (2. Mojžíšova, Exodus, kap. 20, v. 16).
Říkal jsem si: Že by ho už nebylo zapotřebí? Už jsou všichni lidé včetně politiků na
všech úrovních, podnikatelů a podobných
sociálních veličin tak dokonalí, že žádné křivé svědectví nevydávají? Z bohatých každodenních zkušeností však dobře víme, že
tomu tak není. Druhá možnost je, že křivé
svědectví v podobě pomluvy, polopravdy
naše společnost za řadu let do sebe tak
vstřebala, že se to už jeví normální. Proč
obhajovat a ochraňovat člověka? Vždyť ten
hlasitější, rafinovanější, výmluvnější a vlivnější s množstvím známostí vítězí.
Nově poznáváme, jak je Desatero Božích
přikázání stále aktuálnější nejen pro Židy
a křesťany. Má význam i pro sekulární stát,
i když mu některé „paragrafy“, zvláště z té
první desky, už nic neříkají nebo mění
význam. Mnozí lidé by některá přikázání
označili za fundamentalistická, která už
nemají dnes co říct. Takže proč je neodepsat jako nějaké „náboženské symboly“.
Přece již i jeden den odpočinku začíná být
problém. Mnozí zaměstnanci, zvláště v soukromé sféře, by o tom mohli vyprávět.
V naší společnosti zápasíme více či méně
úspěšně, často i neúspěšně také s jinými
přikázáními jako třeba nezabiješ, nepokradeš. Bojuje se u soudu i s křivým svědec-

tvím, které nám zatím i světské zákony
zakazují. Přikázání „Nevydáš křivé svědectví“ se i původně pojí se soudním procesem.
Ve Starém zákoně platilo právo svědčit.
Svědek byl takříkajíc jazýčkem na vahách
spravedlnosti. O svědkovu výpověď se pak
nakonec opíral i rozsudek a z něj plynoucí
důsledky. Proto se jakékoliv křivé svědectví
tak prudce odmítalo. Vyřčená nebo napsaná
slova vyjadřující myšlenku buď pravdivou,
nepravdivou nebo často něco mezi obojím,
ať už o jednotlivci nebo nějakém etniku,
o celé zemi. Třeba by různé konflikty mezi
lidmi, národy, zeměmi, křesťany, Židy, muslimy a jinými nekřesťany vypadaly jinak,
snad by se jim dalo i předcházet, kdyby
nebyla vydávána všelijaká pokřivená svědectví, která mohou být předzvěstí konfliktů
s vážnými a pak těžko řešitelnými následky
spojenými s utrpením a smrtí mnoha lidí.
Vydávat křivé svědectví také znamená
říkat víc než musíme, aniž bychom vždy
věděli, co říkáme. Víme o druhých lidech
leccos, co není zrovna trestné ani jinak
chvályhodné. Máme však právo, abychom
to rozšiřovali? Nemáme druhé svlékat
pomluvami. Měl bych říct co vím opravdu
jen tehdy, když je to bezpodmínečně nutné.
Jinak raději řekněme o tom druhém něco
hezkého.
Je jen dobře, že nakonec „křivé svědectví“ z trestního zákona vypuštěno nebylo.
Světský zákon je sice jen lidské dílo. Má svá
úskalí a zdaleka vše neřeší, sám o sobě nic
nepřivádí k dokonalosti. Je ale lepší, když
zákon je, než když není. Stále platí: Lex
dura, sed lex – tvrdý zákon, ale zákon.
JUDr. Miloslav Honek

Život křesťana nespočívá v tom, že dělá neobyčejné věci, ale v tom, že dělá obyčejné věci neobyčejně.
Biblické hospody sloužily tomu, aby tam člověk byl doma, když cestoval. Později
sloužily hospody k tomu, aby člověk nebyl doma, když necestoval.
o. Josef Dobiáš, Holubice
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Fotografie z pouti do Turína k turínskému plátnu
ve dnech 16.–20. května
V letošním roce je mimořádně vystaveno Turínské plátno – pohřební plátno, které na
sobě nese otisky Kristova těla. Po několika desetiletích jsme mohli osobně tuto relikvii
shlédnout. Navštívili jsme také Padovu, Cool Don Bosco, Veronu a Benátky.

Všem mým milým nedokonalým přátelům....
V Číně měl jeden nosič vody dvě velké
hliněné nádoby. Visely na obou koncích
klacku, který nosil na krku. V jedné nádobě
byla prasklina a proti tomu ta druhá byla
dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na
konci dlouhé nosičovy cesty od potoka až
k jeho domovu zbyla v prasklé nádobě
vždy jen polovina vody.
Celé dva roky to tak chodilo, nosič donesl každý den domů jen jeden a půl nádoby
vody. Dokonalá nádoba byla pyšná na svůj
výkon, vždyť přinesla pokaždé všechnu
vodu. Zato chudáček prasklá nádoba se
styděla za svoji nedokonalost a cítila se
uboze, že je schopná jen polovičního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila prasklá
nádoba u potoku nosiče: „Stydím se, moc
mě mrzí, že prasklinou vyteče cestou domů
tolik vody.“ Ale nosič jí odpověděl: „Všimla
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sis, že kytky rostou jen na tvojí straně
chodníku a ne na straně druhé? To proto,
že jsem vždy věděl o tvém nedostatku a na
tuto stranu cesty jsem rozséval semena
květin. To ty jsi je každý den zalévala, když
jsme se vraceli od potoka domů. Dva roky
trhám tyto krásné květiny, abych si jimi
ozdobil svůj stůl. Kdybys nebyla taková
jaká jsi, tak by tato krása nemohla prozářit
můj domov. Všichni máme své osobité
chyby. Všichni jsme prasklé hliněné nádoby. Právě tyto praskliny a chyby, které jsou
v každém z nás, dělají náš život tak zajímavým a vzácným. Jen musíme umět každého přijmout takového jaký je, a vidět v něm
to dobré. Přejeme krásný čas všem prasklým hliněným nádobám – všem svým přátelům. A ty dokonalé prosíme o toleranci.
Čínská moudrost, o. Josef Dobiáš, Holubice
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Výlet dětí z náboženství
Děti, v úterý 22. června se opět vydáme
na výlet. Tentokrát do okolí Znojma, kde
jsem byl knězem předtím, než jsem přišel
do Slavkova. Navštívíme znojemskou
vyhlídku u rotundy a podzemní chodby,
projdeme se v Podyjí k řece Dyji, prohlédneme si zajímavý pevnostní kostel

v Hnánicích, ve kterém jsou studny.
Odjezd autobusu bude ze Slavkova v 7,30
h a návrat kolem 19. h. Přihlášky budou
v náboženství, je třeba se přihlásit
a donést 100,- Kč. Dostanete jízdenku,
abychom věděli, kolik vás pojede.
Těší se otec Milan

Dovolená pro rodiny
v klášteře v Hoješíně v blízkosti Sečské přehrady s programem pro děti se koná v termínu 10.–17. 7. 2010. Bližší informace pro zájemce u p. Miloše Jindřicha: 544 220 027.

Katolická charismatická konference
7.–11. 7. 2010 se na brněnském výstavišti uskuteční dvacátáprvní katolická charismatická konference. Máme pro Vás
radostnou zprávu neboť pozvání přijal a do
Brna přijede francouzský kněz Jacques
Philippe, známý exercitátor i autor několika knih z komunity Blahoslavenství. Dále
potvrdili účast P. Vojtěch Kodet, P. Aleš
Opatrný, Katka Lachmanová, P. Tomáš
Holub, P. Bogdan Stepien, Marie
Svatošová a další. (z webu www.konference.cho.cz)

Konference je jednou z velmi zdařilých
akcí, které se účastní několik tisíc věřících.
Oslovující přednášky doprovázené chvílemi
modlitby i doprovodných programů jsou
velmi povzbuzující pro víru člověka dnešní
doby. Využijme této možnosti, kdy je konference v posledních letech pořádána v Brně.
Je možné tam být i s dětmi, pro rodiny
s malými dětmi je vyhrazený prostor, větší
děti mají svoji konferenci, neboli oddělený
hrací a duchovní program. Program bude
na www stránkách farnosti.
otec Milan

Pozvání na prázdniny v klášteře
Školské sestry Naší Paní ze Slavkova srdečně zvou děvčata od 1. do 5. třídy na prázdniny v klášteře v termínu 9. – 12. 8. 2010. Součástí programu budou hry, sport, zpěv, příběhy, práce… děvčata se můžou těšit na společenství, modlitbu a nové přátelé. Přihlášky
je možné vyzvednout nejlépe elektronicky na adrese www.skolskesestry.cz pod záložkou
AKCE, příp. osobně v klášteře a vyplněné odeslat do 25. 6. Finanční příspěvek činí 300,Kč a počet míst je omezen, proto zájemci, ať se hlásí co nejdříve!
Školské sestry

X. pěší pouť na Velehrad
Společenství cyrilometodějských poutníků srdečně zve na pěší pouť na velehrad
s úmyslem na poděkování za poselství
evangelia a s prosbou za obnovení víry
v našem národě. Putujeme od pondělí 16.
8. do soboty 21. 8. 2010. Ze Slavkova se
vychází ve čtvrtek 19. 8. v 8,00 od kostela.
Pouť vrcholí v sobotu 21. 8. v poledne mší
sv. v bazilice. Přejeme si, aby tato pouť
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byla jako tenkrát v Betlémě „RADOST PRO
VŠECHEN LID“ (Lk 2,10), pro poutníky i pro
ty, kdo se s nimi setkají. U koho se hlásit:
P. Jan Peňáz, 679 05 Křtiny 72, 736 529 221,
www.poutnik-jan.cz, P. Marek Dunda,
67103 Vranov n. Dyjí 20, 515 296 384,
www.fatym.com
Bližší informace na www.fatym.com
a v ohláškách.
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Pouť ke Svatým schodům
V neděli 21. března se konala farní pouť
k Minoritům v Brně. Nejdříve jsme si prohlédli Loretu, poté byla mše svatá, při které
zpíval sbor Gloria. Následovala pobožnost
na Svatých schodech (kde jsou ukryty
ostatky světců), obnova manželských slibů
a požehnání rodinám v Loretě.
Někteří si pak prohlédli kryptu. Svaté
schody – jedná se o 28 schodů z pretoria
Piláta Pontského, za jeho prefektury

v Jeruzalémě, které byly posvěceny
Kristovou krví při jeho umučení. Dle středověké tradice je měla roku 326 převézt
z Jeruzaléma do Říma svatá Helena, císařovna a matka Konstantina Velikého.
Svaté schody v Římě se těšily od samého
počátku veliké vážnosti. Proto byla podle
římského vzoru budována podobná místa
rozjímání o utrpení Páně. A to jsou i Svaté
schody u Minoritů.
Miroslav Jeřábek

Zveme vás na koncert
F. Mendelssohn-Bartholdy

ELIÁŠ
neděle 13. 6. kostel na Špitálce v 19.00 (výběr sborových částí, klavírní doprovod)

Smíšený pěvecký sbor RASTISLAV Blansko
Dirigent: Jaroslav Martinásek
Vypravěč: Jana Farkašová
Soprán: Pavlína Švestková
Klavír: Jan Král (docent JAMU Brno)
Vstupné dobrovolné
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Skrze svátost křtu se znovu
narodili:
Alžběta Pitáková ze Slavkova
*2010, pokřtěna 10. 04. 2010
Ing. Pavla Marie Blackmore ze Slavkova
*1976, pokřtěna 03. 04. 2010
Joza Radim František z Pauly z Rousínova
*1977, pokřtěn 03. 04. 2010
Ing. Richard Hubert Zukal ze Slavkova
*1979, pokřtěn 03. 04. 2010
Šimon Sotolář ze Slavkova
*2010, pokřtěn 11. 04. 2010
Tobiáš Petr Horna ze Slavkova
*2009, pokřtěn 11. 04. 2010
Filip Neri Šaněk ze Slavkova
*2010, pokřtěn 11. 04. 2010
Kateřina Anna Gulová z Bučovic
*2009, pokřtěna 11. 04. 2010
Julie Marie Fialová ze Slavkova
*2010, pokřtěna 11. 04. 2010
Eliška Marie Holzerová z Vyškova
*2010, pokřtěna 09. 05. 2010

Do svátosti manželství vstoupili:
Michal Hájek z Chotějovic
a Lenka Moravčíková z Brna
oddáni: 15. 05. 2010

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:
Jaroslava Zavadilová ze Slavkova
* 1945, † 02. 02. 2010
Karel Stárek ze Slavkova
* 1955, † 16. 02. 2010
Emilie Vykouřilová z Vyškova
† 24. 02. 2010
Alenka Pačesová ze Slavkova
* 1930, † 25. 02. 2010
Ivana Starová z Nových Hvězdlic
*1950, † 01. 03. 2010
Jiřina Navrátilová ze Slavkova
*1932, † 19. 03. 2010
Lubor Stareček z Havířova
*1946, † 23. 03. 2010
Marie Vránová z Hodějic
*1933, † 30. 03. 2010
Antonín Ševela z Hodějic
† 04. 04. 2010

Sebastián Šaněk ze Slavkova
*2010, pokřtěn 09. 05. 2010

Irena Rossiová ze Slavkova
* 1914, † 06. 04. 2010

Markéta Ščuglíková ze Starého Hrozenkova
*2009, pokřtěna 09. 05. 2010

Miroslav Řehoř ze Slavkova
*1940, † 12. 04. 2010

Patrik Nováček z Němčan
*2009, pokřtěn 16. 05. 2010
Jan Banďouch z Němčan
*2010, pokřtěn 16. 05. 2010
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Alois Kučera ze Slavkova
*1949, † 24. 04. 2010
Marie Moučková ze Slavkova
*1926, † 30. 04. 2010
Milan Janík ze Slavkova
*1949, † 09. 05. 2010
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PROGRAM ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 hodin.
ČERVEN
Mše sv. v penzionu čtvrtek 3. 6. v 8.00.
Svátost smíření před Božím Tělem:
Heršpice: středa 2. 6. 16.30 – 18.30
Němčany: středa 2. 6. 19.00 – 20.00
Slavkov: čtvrtek 3. 6. kostel 19.00 – 20.00
Hodějice pátek 4.6. 16.30 – 17.30
Návštěvy nemocných ve čtvrtek 3. 6.
Němčany a Hodějice, v pátek 4. 6.
Slavkov.
Slavnost Božího Těla a první sv. přijímání,
Slavkov, neděle 6. 6. v 8.30.
Koncert Oratorium Eliáš, PS Rastislav,
neděle 13. 6. v 19.00 kostel Špitálka.
Žehnání automobilů a řidičů, neděle 20. 6.
po každé mši svaté před kostelem.
IV. farní den na zámku, neděle 20. 6. program v zámeckém parku od 14.00 do
18.00.
Výlet dětí z náboženství, úterý 22. 6.
Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce, 24. 6.
v 18.00 závěrečná mše sv. pro děti.
ČERVENEC
Návštěvy nemocných ve čtvrtek 1. 7.
Němčany a Hodějice, v pátek 2. 7.
Slavkov.
V srpnu se návštěvy nemocných nekonají.
Farní tábor v Rakoveckém údolí 2. - 12. 7.
Katolická charismatická konference
v Brně na výstavišti 7.–11. 7.
SRPEN
Prázdniny v klášteře pro děvčata 1.–5. třídy, 9.–12. 8.

Úřední hodiny na faře:
Kontakt:

Slavnost Panny Marie Nanebevzaté,
neděle 15. 8.
Pěší pouť na Velehrad 19. – 21. 8.
Řeholní sliby sestry Anežky (Věry
Novoměstské ze Slavkova), Praha, sobota
21.8. pojede autobus.
Hody v Hodějicích, neděle 29. 8. mše sv.
v 11.00 h.
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad
Sázavou, sobota 28. 8.
ZÁŘÍ
Návštěvy nemocných ve čtvrtek 2. 9.
Němčany a Hodějice, v pátek 3. 9.
Slavkov.
10. výročí posvěcení kostela sv. Matouše
v Heršpicích, neděle 5. 9. v 15.00 h mši sv.
slouží P. Pavel Kryl, od 16.00 setkání farníků a kněží v obecním sále.
Patrocinium na Lutrštéku, středa 15. 9.
v 18,30 mše sv. (17,30 – 18,30 zpověď)
Pouť na Lutrštéku, neděle 19. 9. mše sv.
8.00, 9.00 a 10.30 h.
Hody v Heršpicích, neděle 26. 9. mše sv.
v 11.00 h
ŘÍJEN
SIS - Slavkovská iniciativa smíření 1. a 2.
10.
Pouť mužů z děkanství, 9. 10. (místo se
projednává, bude oznámeno).
Obnova Lidových misií 15. - 17. 10.
Farní pouť do Křtin na závěr obnovy LM
17. 10. k 800. výročí poutního místa
Křtiny.

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 3/2010. Vyšlo 30. května 2010.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Slavkov u Brna.
Uzávěrka příštího čísla 20. srpna 2010.
Příspěvky – nejlépe zašlete mailem na adresu: petrasankova@seznam.cz nebo na faru

Sponzorský tisk: OLPRINT, Jaroslav Olejko, Šlapanice
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