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Zamyšlení nad sčítáním
nosti společenství, která se nedokážou pro
své letité přátelství rozdělit a přijmout nové
lidi. Ne každý nový člen se uchytí, protože
nemá zkušenost za léta společně prožitých
akcí. A jindy snaha o společenství končí uza-
vřeností „rodinných klanů“, kteří si vystačí
sami pro sebe. V některých farnostech se za
poslední desetiletí podařilo vytvořit pěkné
společenství církve, v jiných je to stále nároč-
né a naráží se na lidské ohledy, pomluvy,
zkostnatělost názorů a neschopnost přijmout
nové formy života církve. Mnoho malých far-
ností se potýká s problémem malého počtu
věřících různého věku, kde není možné najít
své vrstevníky, do většího společenství je to
daleko, nebo se tam z různých důvodů
nejsou schopni zařadit. Starší lidé si dokážou
zařídit, aby se dopravili do města k lékaři a na
nákupy, avšak přijet na mši do vedlejší vesni-
ce je nemožné. 

Otázka druhá: Kdo jsou tedy ti, které jsme
nesečetli?

Jsou to ti, kteří do kostela buďto nepřišli,
nebo tam prostě nechodí. Je stále větší sku-
pina těch, kteří chodí nepravidelně a berou to
na lehkou váhu. Abychom se vyvarovali
moralizování v důrazu na 3. přikázání, spolé-
háme se spíše na jejich duchovní probuzení,
o které se různými způsoby méně nebo více
pokoušíme, ale v mnoha případech jsme bez-
radní. Jak často si kněz klade otázku, proč
některé děti odpadnou po prvním svatém při-
jímání, když je jasné, že rodiče a často už
i prarodiče svou víru nežijí opravdově a dítě
nemá vzor. Je velké procento dětí, které cho-

V neděli 12. října 2014 jsme se účastnili
sčítání návštěvníků bohoslužeb. Již před tím
jsem měl za úkol přednést slovo na poradě
děkanů s biskupem, a vybral jsem si násle-
dující téma. 

Kolik nás bylo a kolik nás je. Můžeme si
položit otázku, kolik nás bude? Zažili jsme
dobu pronásledování církve, kde šly počty
dolů. Těšili jsme se v době získané svobody,
kdy šly počty prudce nahoru. Postupně se
smiřujeme s tím, že jdou počty opět dolů, ale
nastává tříbení a hranice mezi věřícími
i nevěřícími se vyostřuje. Dostáváme se do
doby, kdy je věřící katolík zakotvený v církvi,
nebo víru ztrácí. V mnoha rodinách se už
vytratilo i povědomí víry, roste počet starších
rodičů, kteří si stýskají, že dospělé děti
nechtějí chodit do kostela. 

Kdo jsou tedy ti, které jsme sečetli?
Naše farnosti mají určitý stabilní potenciál

farníků, z nichž většina chodí pravidelně do
kostela. Tvoří je v mnohých farnostech rodiny
s více dětmi. Máme ochotné a schopné laiky,
katechety, modlící se společenství. Další část
věřících si plní svou povinnost, ale k dalším
aktivitám v duchovní oblasti nebo v životě far-
nosti zůstávají pasivní nebo je jejich mírou
minimalismus. Mládež se účastní mnohých
aktivit, ale o duchovní život už nemá takový
zájem. Závěry II. vatikánského koncilu o círk-
vi jako společenství končí v malých a někdy
i velkých farnostech na problému menšiny
aktivních katolíků, kteří vším ve farnosti
hýbou, ale druhé k sobě nepustí, anebo spo-
lupracovat chtějí, ale nejsou zde zase další
ochotní lidé. Jindy nastává problém v uzavře-
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K čemu je seminář dobrý?
Celý program má vést k hlubšímu vztahu

k Duchu svatému a ke společenství církve
a také k větší schopnosti čerpat Boží dary
z Písma svatého. 

Pro koho se koná?
Příležitost budou mít farníci ze Slavkova,

Němčan, Hodějic a Heršpic, kteří touží po
prohloubení svého duchovního života. Pro
všechny věkové kategorie, od VŠ mládeže po
seniory, doporučuji pro střední věk.

Jak a kdy seminář probíhá?
Seminář trvá deset týdnů, od ledna do

března, každý týden je večerní dvouhodinové
setkání (v sobotu nebo v neděli, jak se potom
účastníci domluví).

Jaké podmínky je třeba splnit?
Po zájemcích se nevyžadují žádné mimo-

řádné kvality, každý katolík je zván.
Podmínkou je účast na sobotním setkání a je
potřeba mít denně čas alespoň 20 minut na
četbu Písma svatého.

Kdo seminář povede?
Farář P. Petr Karas z Dolních Bojanovic

u Hodonína spolu se svými farníky. 
Kde se seminář koná?
Koná se na faře ve Slavkově, především

pro místní farníky. Většinou musí zájemci
dojíždět do Brna nebo jiného města.

Tip pro každého z vás: „Seminář obnovy v Duchu Svatém“
Je tam nějaká zkouška?
Během semináře ani v závěru není žádná

zkouška.
Jak se máme hlásit?
Všichni zájemci se mohou předběžně při-

hlásit a informovat u faráře o. Milana do 15.
listopadu 2014.

Nevím, zda se přihlásím, protože nevím, do
čeho jdu?

V rámci semináře bude také úvodní infor-
mativní setkání, kde se můžete rozhodnout,
zda do něj nastoupíte nebo ne. Jedná se
o duchovní obnovu, která není jednorázová,
ale koná se uprostřed všedních dnů, vede
k prohloubení víry, přednášky, sdílení ve sku-
pinách, modlitby, adorace, svědectví, četba
Písma. Obnova vede účastníky nejen k hlub-
šímu prožívání osobní víry, ale i k vytváření
společenství.

Má s obnovou někdo zkušenosti?
Ve Slavkově se v 90. letech účastnilo asi 20

lidí, v roce 2012 dalších 50, mají dobré zku-
šenosti, že z toho dosud čerpají a byla to pro
ně příležitost poznání Boží přítomnosti, velká
pomoc k porozumění jak číst Písmo svaté, jak
se lépe modlit, přijímat svátosti. Já sám jsem
se účastnil v Brně a mohu to potvrdit. Těším
se, že se seminář opět uskuteční.

o. Milan Vavro, farář

dí do náboženství, ale už nepřijdou na boho-
služby. Stejně to platí o části biřmovaných,
kteří se ještě vzchopili k přípravě, ale po při-
jetí svátosti se vrátili do své původní pozice.

Do této skupiny nesečtených by se daly
připočítat oddané manželské páry, které sice
prošly naší přípravou, ale pro své dlouhodo-
bé zakořenění v životě bez praktické víry
zůstávají potom léta mimo život farnosti,
i když se sami nadále považují za věřící. Dále
jsou to pokřtění dospělí, kteří z různých důvo-
dů nezačali po křtu žít s církví. Je zde i skupi-
na rozvedených, kteří se necítí být přijati, stej-
ně jako ti, u kterých došlo k nějakému
nedorozumění s knězem a to bylo příčinou,
že přestali chodit do kostela. Mezi ty, kteří
s námi zůstávají spojeni, jsou staří a nemoc-

ní, o kterých ani nevíme, protože se neodva-
žují pozvat kněze a léta se modlí doma sami.
Nesmíme zapomínat ještě na jednu skupinu,
a to jsou hledající, a dále ti, kteří po mediální
proticírkevní masáži ještě s církví sympatizují. 

Pokud nás kněze i laiky sčítání přivede
k novému zájmu o službu přes všechny těž-
kosti, které zažíváme, bude to dobře. Papež
František nám navíc dává v exhortaci
Evangelii gaudium nové a kritické pohledy na
život současné církve a s tím i nové inspira-
ce k nové evangelizaci.

Je mnoho věcí úspěšných, ze kterých
máme radost. Oproti všemu, v čem si nevíme
rady, nám zní jako záblesky světla Ježíšova
slova: „Já jsem si vás vyvolil“ nebo „Posílám
vás!“ Přijď, Duchu Svatý!

o. Milan Vavro, farář
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Krátká svědectví účastníků duchovní obnovy, kte-
rá se ve Slavkově konala v r. 2012:

„Já bych osobně řekla, na obnovu jsem šla proto, abych se vrátila opět k Bohu, a abych
to tam od někoho slyšela, protože jsem měla ve víře problém a obnova mne vrátila zpátky.“

„Díky obnově jsme mohli vytvořit modlitební skupinu, ve které se dosud scházíme
a v modlitbě se na sebe můžeme obrátit.“

„Mě obnova povzbudila k četbě a rozjímání Písma Svatého.“

Koncert „Na draka“ v sále Domu svaté
rodiny se opravdu vydařil. Celkový výtě-
žek, stejně jako koncert samotný, předčil
všechna očekávání částkou 20 065 Kč! 

Soustředěná a přesvědčivá vystoupení
dětí věku školkového, školního, ale také
našich mladých, měla svižnou moderací
spád, byla pohádkově nápaditá a každého
z přítomných utvrdila o pečlivé přípravě
a lásce k muzicírování. I většinu školko-
vých dětí program zaujal až do konce a to
už je co říct! Na závěr čekalo všechny
účinkující sladké překvapení přímo od
pana draka. Ráda bych se s vámi podělila
o pár řádků ohlasů z řad maminek:

„Chtěla bych moc poděkovat za příjem-
né nedělní odpoledne, za úžasnou atmo-
sféru a profesionální vystoupení všech dětí

a mladých. Moc se nám to líbilo. Večerní
modlitba naších děti byla děkování za
ministrování a vystoupení a šlo cítit, jak
jejich srdce byla naplněna. Mě až vytrysk-
ly slzy – protože jejich dík bylo opravdu
upřímné.“ 

„Koncert byl úžasný. Je opravdu obdi-
vuhodné, že se vám podařilo sehnat tolik
učinkujících a ochotných lidí. To vše zcela
určitě proto, že vás všechny spojuje víra.“

Můžu jen dodat – a proto, že se organi-
zace celé akce ujala naše zkušená a obě-
tavá organizátorka Majka Červinková
s podporou svých blízkých a ve spoluprá-
ci se ZUŠ F. France. Pánu Bohu, Majce
a vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili,
patří upřímný a veliký dík a chvála! 

Sestra Josefa

Výjimečný koncert „na draka“ 

Poděkování – jarmark „na draka“
Rádi bychom poděkovali všem, kteří při-

spěli ke zdárnému průběhu jarmarku „na dra-
ka“ v neděli 4. května 2014. Všem „dodava-
telům“, prodávajícím i nakupujícím. Nápadité
výrobky určené k prodeji na jarmarku připra-
vily děti z KMŠ Karolínka, jejich maminky
a další dobrovolníci. Celkem jsme vydělali
21052 Kč, z toho 3995 byly náklady prodej-
ců. Čistý zisk, který bude použit na dobudo-
vání školkové zahrady, je tedy 17057 Kč!

Je moc prima, že jste přišli
a mohli jsme společně podpo-
řit dobrou věc. Znovu jsme si
ověřili, že když se dá víc
ochotných lidí dohromady, dějí se neuvěři-
telné věci. Měli jsme velkou radost z toho,
kolik lidí mělo chuť přispět, nebo pochválit
naše výrobky. 

Za organizátory 
Lenka Klinkovská a s. Josefa Jarošová

Podanou nataženou rukou dosáhneš nejdál. Do zaťaté pěsti nenabereš ani kapku
vody.

Eduard Martin
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Dne 25. dubna 2014 jsme se s manže-
lem Miroslavem a synem Mirkem spolu
s o. Pavlem Habrovcem a několika jeho
farníky vydali do Říma. Vyjeli jsme už
v pátek, abychom si mohli prohlédnout
římské památky a připravit se na svatoře-
čení. V Římě jsme přenocovali na česko-
italské koleji, vzdálené asi 5 km od
Vatikánu. V sobotu následovala prohlídka
památek, hlavně chrámů a kostelů, nejví-
ce mě nadchlo Koloseum. 

V neděli 27. dubna v brzkých ranních
hodinách jsme vyšli do Vatikánu na
Svatopetrské náměstí, abychom byli co
nejblíže k papeži. Ale tlak poutníků byl tak
veliký, že jsme se museli rozdělit a část
skupinky se vrátila zpět ke Koloseu, kde
byla celoplošná obrazovka a odtud jsme
mohli sledovat celý program svatořečení. 

Mé pocity jsou takové, že nic krásněj -
šího a silného jsem v životě nezažila.
A být v takové blízkosti Svatému otci
Františkovi vnímám jako obrovský dar
a požehnání. Na zpáteční cestě domů

Pouť na svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. do Říma
jsme se zastavili v Rieti u známého kně-
ze, otce Zdenka, abychom u něj přeno-
covali. Jeho farnost je v blízkosti hor, ve
vzdálenosti 90 km od Říma. Oba kněží
zde sloužili mši svatou v italském a čes-
kém jazyce.

Ještě jsme měli možnost zajet se podí-
vat do hor. Přestože zde byl ještě sníh,
neodradilo nás to od rozhodnutí jít nahoru.
Až při té kráse z hor jsem pochopila, proč
měl Jan Pavel II. tak moc rád hory, proč
trávil veškerý svůj čas odpočinku a při
modlitbě právě v horách. Při výstupu na
horu se může člověk více přiblížit Bohu.
Při pohledu z výšky se člověk odreaguje
a očistí od každodenního spěchu dnešní
doby. Chtěla bych moc poděkovat
o. Pavlovi Habrovcovi, že nás vzal s sebou
na pouť a Pánu Bohu za veškerou pomoc
a ochranu na celé naší pouti. Prosím
všechny věřící o modlitby za papeže
Františka, byla na něm vidět tíha jeho
služby. Pane Ježíši, děkuji za vše.

Milada Hrouzková

V neděli 2. června proběhlo druhé utká-
ní v malé kopané ŽENATÍ–SVOBODNÍ.
S ohledem na nestálost počasí byla zvo-
lena velká tělocvična ZŠ Komenského.
Utkání se hrálo na 2x 30 minut a probíha-
lo pod bedlivým dohledem nezávislého
rozhodčího. 

Po úvodním hvizdu se pět hráčů v poli
na každé straně (+ brankáři) pustilo do
boje. Po krátkém tlaku ženatých se zača-
la ukazovat síla svobodných, na kterých
nebyla znát účast na hodové zábavě
v předešlý večer. Do 17. minuty bylo utká-
ní přibližně vyrovnané, když svobodní
měli více ze hry. Sedmnáctou minutou
však odstartovali svobodní lavinu útoků
prvním gólem a poločas skončil poměrem
0:4 v neprospěch ženatých. Ve 45. minu-
tě se ženatým podařilo kosmeticky kori-

Ženatí–svobodní 2014
govat skóre na v tu chvíli přijatelných 1:5.
Gól byl sice z penalty, ale to nám žená-
čům nikterak nekazilo radost. 

Po 50. minutě ale náhle udeřila fotbalo-
vá „svobodná“ vlna tsunami. Závěrečný
hvizd tak ukončil zápas se skóre 1:10.

Po skončení jsme si ještě dali soutěž
v penaltách, kdy jen díky závěrečné
neproměněné penaltě ženáčů (střela
skončila na tyčce) zvítězili svobodní 4:3.
Závěrečné úsměvy a přátelský stisk rukou
byly spokojenou tečkou za pěkně proži-
tým odpolednem. V šatně jsme ještě
s mladými kluky probírali, koho budeme
muset pro příští rok oženit a posílit tak
naše řady. No uvidíme příště.

Za všechny aktéry poražený ale spoko-
jený s tím, že to ve zdraví přežil, ženáč

Pavel Galata.
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V neděli 15. června 2014 se za hojné
účasti konal v zahradě u sester vedle kláš-
tera již šestý farní den. Přišli jsme se setkat
navzájem. Během celého farního dne probí-
hal dobročinný jarmark v rámci projektu „Je
to na draka“. Kdo se chtěl pochlubit kuchař-
ským uměním, zapojil se do Soutěže o nej-
lepší pomazánku. Svůj vzorek s přiloženým
receptem přineslo 19 kuchtíků. Po vystou-
pení dětí KMŠ a vyhlášení výsledků soutěže
na draka nastalo oficiální otevření zahrady
a o. Milan novou zahradu KMŠ požehnal. 

VI. farní den
Následoval blok soutěží pro všechny

věkové kategorie (program pro děti ve
školkové zahradě, hod bečkou, kvíz o far-
nosti). Po 17. hodině následovalo ne zcela
pochopené vystoupení „La Syntetika“
vyjadřující boj mezi dobrem a zlem na moti-
vy Louskáček. Nejdéle trvající spolčo
„Hugo a spol.“ aneb co se zpívalo, když
jsme byli náctiletí uvedlo společenství
manželů. Následovala scénka ministrantů
a vyhlášení nejlepší pomazánky s výsledky
soutěží. Redakce

Na letošní Farní den si spolčo manželů
připravilo koláž z rytmických písní. Hugo,
Žanek, Amálka, Kovča, a další, to je kdysi
mládežnické spolčo, které vzniklo ve slav-
kovské farnosti v první polovině 70. let
minulého století, přežilo pád totality, přeži-
lo nástup postmodernizmu, přežilo zlom
tisíciletí a schází se dodnes jako společen-
ství starších manželů. Bez nadsázky lze
říct, že z ratolestí členů tohoto spolča vze-
šla všechna pozdější a dosavadní spolča
mládeže, a tak se stalo, že v naší farnosti
máme zastoupeny všechny věkové kate-
gorie, což se v jiných farnostech vidí málo.
Spolčo se schází 1x za 14 dní v domác-
nostech svých členů. Schází se ke společ-
né modlitbě, momentálně k modlitbě nad
Písmem svatým, po níž následuje agapé
a „pokec“.

Na letošní Farní den si spolčo připravilo
koláž z rytmických písní, které se zpívali
v době, kdy oni byli „náctiletí“. Možná vás
zaujme melodičnost a živost písní, které se
kdysi zpívaly nejen na spolču a na pěších
poutích, ale i při mši nebo u táboráku.

Ludmila Nosková

Dodatky: „Nevím, jestli se už dnes doká-
že někdo mladší vžít do situace, že když se
nás sešlo víc, než několik dvojic, nemohli
jsme například boty nechávat před bytem
a riskovat hlášení pozorných sousedů.
Stejně tak hlasitý zpěv nepřipadal v úvahu.

Nejdéle se scházející spolčo farnosti
Pokud se účastnil např. † P. Josef Daněk,
museli jsme se chovat tak nenápadně, aby
nevzal za své jeho státní souhlas nebo
(v lepším případě) nebyl přeložen do
pohraničí. PH

Psal se rok 1977, já měla čerstvě po
maturitě a naše rodina se z pohraničí při-
stěhovala do Slavkova. Tenkrát mě přišel
Mirek Janoušek ještě se dvěma mládežní-
ky pozvat do spolča. Nezapomenu nikdy
na ten den, kdy se nás tísnilo v pokoji
u Jury Hrabovského kolem 30 mládežníků,
pak přišel kaplan Honza Daněk, přezdívaný
„Borec“ a já poprvé uslyšela solidní a uvě-
řitelný výklad o stvoření světa, zpívalo se,
nálada byla úchvatná, srandy kopec, vtipů
ze soutěže o zlatou mříž něurekom.
Rozcházeli jsme se po dvojicích, protože
totalitní přisluhovači a bonzáci měli oči
všude a Borec stejně jako další kaplani,
kteří přišli po něm a vedli naše spolčo, ris-
kovali státní souhlas, případně kriminál.
Vzpomínám, že jednou se jich během roku
vystřídalo ve farnosti hned několik, včetně
o. Vojtěcha, našeho současného biskupa.
Mimochodem křestní píseň „Buď Bohu slá-
va, dík a čest“, která se nyní zpívá při křest-
ních nedělích, nás učil při kytaře zpívat prá-
vě Vojtěch Cikrle. Já osobně vděčím
tomuto spolču za to, že jsem neodpadla od
víry, ale díky Bohu naopak ji našla a upev-
nila. LN
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Delegace Slavkova se účastnila v Darney
na pietním aktu ke 100. výročí vypuknutí 1.
světové války.

V tomto letním období si připomínáme
100. výročí vypuknutí 1. světové války,  která
začala 28. července 1914, kdy Rakousko-
Uhersko po atentátu (28. června 1914) srb-

Darney 2014
ského radikála Gavrila Principa na arcivévo-
du a následníka trůnu Ferdinanda d’Este
vyhlásilo válku Srbsku. Více jak čtyřletý kon-
flikt si ve světě vyžádal kolem 10 milionů mrt-
vých, 8 milionů pohřešovaných a 20 milionů
zraněných. V řadách naší císařské armády
a československých legií padlo téměř 150

• Balkánská pomazánka
(1. místo Fit pomazánky) 
200 g balkánského sýra, 1 pomazánkové

máslo, sůl, 1 stroužek česneku (nemusí
být), sušená rajčata v olivovém oleji

Pomazánkové máslo smícháme
s nadrobno nakrájeným balkánským
sýrem, přidáme nadrobno nakrájená suše-
ná rajčata (minimálně 6 ks). Přidáme 1 PL
lžíci oleje z rajčat, 1 rozmačkaný česnek,
trochu soli a promícháme. Mohou se při-
dat i nakrájené olivy.
• Brokolicová s mandlemi

(2. místo Fit pomazánky)
1 brokolice, 80 g jáhel (zasucha), 1 cibu-

le, 2 ČL lahůdkového droždí (sypký prá-
šek), olivový olej, sůl, tamari-japonská
sojová omáčka, hrst mandlí, pažitka

Jáhly uvaříme v osolené vodě. Brokolici
vhodíme do vroucí osolené vody a vaříme
10 minut. Cibulku nakrájíme na kostičky
a osmažíme dozlatova na pánvi. Vypneme
vařič a přidáme droždí. Brokolici slijeme
a smícháme s cibulkou a uvařenými jáhla-
mi. Ponorným mixérem rozmixujeme
dohladka. Dochutíme tamari, je-li třeba.
Mandle si spaříme, oloupeme a nasekáme
na větší kousky. Vmícháme do pomazán-
ky. Sypeme pažitkou.
• Sýrovo-mrkvová pomazánka

(3. místo Fit pomazánky)
150 g eidamu, 1 mrkev, ½ malého cele-

ru, 150 g lučiny, 5 lžic zakysané smetany,
sůl, pažitka

Vše najemno nastrouhat a zamíchat.

Pomazánková soutěž z farního dne

• Krabí pomazánka
(1. místo ostatní pomazánky)
1 krabí tyčinky; 1 svazek jarní cibulky,

1 vařené vejce, 10 dkg strouhaného eida-
mu, 3 PL majolky, 1 pomazánkové máslo,
3 trojúhelníky taveného sýra, 2 PL Ramy,
sůl, pepř, 1 PL citronové šťávy

Tyčinky nastrouháme nahrubo, přistrou-
háme vejce, najemno nakrájenou cibulku
a nastrouhaný sýr. Pomazánkové máslo,
Ramu a majolku utřeme dohladka a spojí-
me s ostatními surovinami. Dochutíme solí,
pepřem a citronovou šťávou.
• Domácí játrová paštika

(2. místo ostatní pomazánky)
500 g kuřecích jater, trocha másla na

osmažení jater, 200 ml vína, 200 ml smeta-
ny, 2 jarní cibule, provensálské koření, sůl

Na másle osmažíme játra, pak přidáme
nakrájenou cibuli, posypeme kořením,
osolíme a zalijeme vínem – povaříme asi
10–15 minut. Po vychlazení rozsekáme
sekáčkem a přilijeme smetanu. Necháme
vychladit v lednici. Zdobíme čerstvými
bylinkami a rajčaty.
• Pomazánka s křenem

(3. místo ostatní pomazánky)
200 g pomazánkového másla, 150 g

taveného sýra, 50 g vlašských ořechů, křen
nastrouhaný najemno, sůl, trošku mléka,
pomeranč na ozdobení

Sýry rozmícháme s máslem a troškou
mléka, přidáme křen a nahrubo nasekané
ořechy. Osolíme. Dobrá je na plátcích veky
nebo toustu. Zdobíme dílky pomeranče.

Pomazánková soutěž měla svůj úspěch a byl to dobrý nápad. Přinášíme recepty – ať
vám chutná!



7Urbánek 3/2014

UDÁLO SE VE FARNOSTI

tisíc obyvatel českých zemí. Pomníky v mno-
ha městech i vesnicích jsou svědky toho, jak
tragická válka to pro nás byla. Je na nich
mnohem více jmen než na pomnících připo-
mínajících naše oběti v době druhé světové
války. O důležitosti tohoto období v historii
našeho města svědčí také dlouhý soupis
jmen padlých občanů ze Slavkova u Brna
uveřejněný v Slavkovském zpravodaji. Je
zřejmé, že i Slavkov by si pomník obětem
této války zasloužil.

Ve dnech 28. a 29. června se delegace
našeho města vedená členkou rady ing. Jed -
lič kovou a skupina našich dobrovolných
hasičů zúčastnili v našem družebním fran-
couzském městečku Darney slavnostního
shromáždění při příležitosti 100 let od zahá-
jení 1. světové války a 96. výročí shromáždě-
ní šesti tisíc československých legionářů ve
výcvikovém táboru „Kléber“ na okraji Darney,
na kterém dne 30. června 1918 tehdejší fran-
couzský prezident Poincaré za účast
Dr. Edvarda Beneše a M. R. Štefánika jako
první státník v Evropě uznal jménem Francie
právo Čechoslováků na samostatný stát.
Tento den je v České republice také oficiálně
oslavován jako Den armády.

V sobotu v pozdních večerních hodinách
bylo slavnostně rozsvíceno nově instalova-
né osvětlení památníku na návrší Kléber,
v němž dominují barvy bílého, červeného
a modrého světla, tedy základní barvy na
české, slovenské a francouzské vlajce.
Poté si účastníci akce prohlédli v městském
sále obsáhlou putovní výstavu o letech
1914 až 1918, kterou jsme s sebou přivezli.
Na 24 panelech velmi názorně a poutavě
popisuje události tohoto období. Výstava
byla v Darney dobře hodnocena přítomný-
mi návštěvníky a zejména vojenskými
odborníky.

V neděli dopoledne odsloužil náš děkan
P. Milan Vavro česko-francouzskou mši ve
vedlejší malé vesničce Relanges v gotic-
kém chrámu sv. Petra a Pavla z 18. století,
jehož románská část pochází z let 994 až
1049. Přítomnými věřícími byla mše velmi
dobře přijata, o čemž svědčila srdečná
atmosféra v celém jejím průběhu. 

Hned poté jsme se zúčastnili hlavního
slavnostního ceremoniálu u památníku
Kléber v Darney. Před mnoha diváky,
nastoupenými čestnými jednotkami české
a francouzské armády, hasičů z Darney a ze
Slavkova o významu tohoto místa i celé 1.
světové války hovořili ve svých projevech
starosta Darney, velvyslanci ČR a SR ve
Francii i přítomní vysocí vojenští představi-
telé všech tří armád. Památku zesnulých
válečných obětí uctil modlitbou za padlé
také P. M. Vavro. Na závěr shromáždění
zazpíval česky místní sbor oblíbenou
Masarykovu píseň „Teče voda, teče…“.

Vřelé přijetí naší delegace představiteli
družebního města Darney bylo znatelné na
každém kroku. Nejen od jejich nového sta-
rosty Yvese Desvernese s manželkou, ale
i od nedávno v Praze ministrem zahraničí
ČR oceněného neúnavného 86letého
nestora družby Darney – Slavkov pana
André Poirota a od dalších jejich spolupra-
covníků. Zabezpečili nám též exkurzi do
výrobny bonbonů v Darney, návštěvu
muzea piva a pivovarnictví v bývalém pivo-
varu v de Ville sur Illon a prohlídku muzea
skla v Hennezelu, neboť kdysi dávno v této
oblasti působili čeští skláři.

Na závěrečném večerním nedělním set-
kání zazněly také moravské, slovenské,
francouzské i jiné světové melodie v podá-
ní člena naší delegace a tam vypůjčených
houslí. Jak konstatovali naši hostitelé –
hudba sbližuje národy. 

P.S.: Po návratu slavkovské delegace
z Francie přišla z radnice v Darney e-mailo-
vá zpráva, z níž vyjímáme: „…Dovolte mi,
abych jménem radnice za vše a všem
poděkoval. Věřím, že pan farář byl spokojen
z účasti na pobožnosti v Relanges a také
u památníku. Jeho vystoupení byla exce-
lentní a všichni účastníci je ocenili. Svým
jménem a jménem všech, kteří se zúčastni-
li závěrečného nedělního večera, velmi
děkujeme …i za kvalitní houslové vystou-
pení. Všichni přítomní, kteří doposud
neznají citění a duši Slovanů, byli okouzle-
ni. Bylo to super.“ 

Ing. L. Jedlička, člen delegace
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Během pobytu nás doprovázel pan
Come, který zastává funkci akolyty. Po
smrti pana faráře Simoniniho koná všechny
funkce kolem kostela a farního života, pro-
tože farář v Darney již nesídlí. Dojíždí kněz
z jiné farnosti, má na starost celkem 16
kostelů. Mše svaté jsou v neděli střídavě
v okolních kostelích, v Darney mívá pan
Come bohoslužby slova. Sám ve svých 81
letech velmi čilý. Jako původním povolá-
ním hodinář se věnuje také údržbě věžních
hodin, které zcela rekonstruoval. 

Fara je nyní nově opravená a probíhají
v ní katecheze dětí, přípravy na svátosti
a páteční zkouška sboru, který doprovází
každou mši svatou – a to vždy v jiném kos-
tele. Má asi 30 členů a styl kostelních písní
je jiný než u nás, spíše jsou to zpěvy s opa-
kovanými refrény a antifonami. Mše svatá,
kterou jsme spolu prožili, byla navštívena

Něco k setkání s farností v Darney

Šmoulézní dovolená rodin
…Spolčo Vrba ze Slavkova zase někam

vyráží, ožívají staré fary, opuštěná nádra-
ží…

Těmito slovy začínala v mládí hymna
našeho společenství. Od té doby uplynulo
několik let, vdaly jsme se, oženili, měli děti.
Některé rodiny se odstěhovaly, některé při-
stěhovaly. Stalo se z nás společenství
rodin. Na letošní prázdniny jsme se po
mnoha letech domluvili na společné dovo-
lené. Mělo nás být pět rodin a v průběhu
týdne se přidat ještě tři další a otec Milan.
Cílem byla Valašská Bystřice – nejdelší
vesnice v republice, kde lišky a jeleni
dávají dobrou noc (doslova). Chalupa na
konci světa, v lese, kde si děti mohly kři-
čet, jak chtěly a nikomu to nevadilo. 

Byli jsme šťastni, že se většině podařilo
odjet, že nikdo neonemocněl. Celý týden
probíhala šmoulí etapová hra o záchranu
Taťky Šmouly, kterého unesl zlý čaroděj
Gargamel. Byli jsme rozděleni na šmoulí
rody: Šprýmaři, Kutilové, Siláci, Mlsouni
a Koumáci. Vymysleli jsme originální pokři-
ky a zpívali šmoulí hymnu. Nejčastější otáz-

ka od dětí v průběhu týdne zněla: „Kdy už
uvidíme Gargamela??“. Podnikali jsme
různé výlety, navštívili jsme rožnovský skan-
zen a dokonce jsme vyšplhali na Radhošť
ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. Ve středu za
námi dorazil otec Milan, který mezi nás
ihned zapadl, pozvedl duchovní úroveň
celé akce a také zazářil v roli uvězněného
Taťky Šmouly. Casting na roli Gargamela
vyhrál tatínek od Kutilů a byl opravdu pře-
svědčivý. Mimo vlastních dětí vyděsil při
závěrečné etapovce i mnoho dospělých.

A protože žádná dobrá věc se neobejde
bez úskalí, nebyli jsme ani my ušetřeni.
Postihla nás zákeřná střevní viróza nezná-
mého původu, které padlo (a dosud padá)
za oběť nemálo dětí i dospělých. Proto se
také tři rodiny, které měly dorazit později,
rozhodly, že mezi nás nepřijedou. Nelze se
tomu divit, ale my co jsme tam byli, jsme
moc rádi, že jsme spolu vytrvali v dobrém
i „zlém“. Díky všem šmoulům a šmoulatům
za celý týden, hlavně za jejich statečnost,
obětavost a optimismus.

Za všechny šmouly máma od Koumáků

asi 90 věřícími, z toho bylo 30 členů sboru.
Vyzval jsem přítomné, aby se přihlásili, kdo
je místní – kolem 20 věřících bylo z vesni-
ce, ostatní na mši přijeli. Sdělil jsem, že
u nás máme bohoslužby v neděli v každé
vesnici, dostatek kněží nás ještě tolik jako
u nich netíží.

S panem Comem jsme potom prožili dvě
hodiny, během kterých mi ukázal další kapli,
svoji domácí dílnu a hřbitov. Francouzsky
neumím, tak naše konverzace probíhala spí-
še posunky, ale rozuměli jsme si. Kněží ve
Francii je málo, ve vedlejším městě
Contrexeville jsou dva kněží a mají na sta-
rost 55 kostelů. Kněžím pomáhají laici, při
vedení bohoslužeb i katechezích. A ptáte
se, jak proběhla česko-francouzská mše
svatá? Byla česky, jen několik vět během ní
bylo ve francouzštině, foneticky přepsané,
abych to zvládl. O. Milan Vavro
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KCHO 2014
Někteří už možná z nadpisu poznali, oč

se jedná, ale pro ty, kteří tuto zkratku vidí
poprvé, se jedná o Katolickou charisma-
tickou konferenci, která se i letos uskuteč-
nila na brněnském výstavišti v termínu
9.–13. července 2014. Letošním mottem
bylo: „Pane, nauč nás modlit se“ (Lk 11,1).
Jako každý rok bylo zahájení mší svatou
na Petrově, kterou sloužil brněnský biskup
Vojtěch Cikrle. Další dny byl program zapl-
něn chválami, různými přednáškami, sou-
kromou adorací, mší svatou nebo i pose-
zením u cimbálové muziky, či koštu vín. 

Slavkovská mládež se letos podílela na

organizaci a dobrém chodu celé této
masivní akce poprvé, avšak myslím, že se
to všem líbilo. Organizační práce bylo všu-
de dost, ale když byla náhodou chvíle
pauzy, i my jsme si mohli poslechnout
v pavilónu povzbuzující a směrodatné
přednášky, které v nás zanechaly určité
poznání. 

Myslím, že se určitě vyplatí na konferen-
ci přijet, ať už na celou dobu trvání nebo
jediný den intenzivně strávený v Boží pří-
tomnosti. (P.S. Termín další KCHK: 8.–12.
7. 2015)

Jindřich Galata

Ve Slavkově jsme se rozloučili s rodiči
a prarodiči a celí natěšení naskákali do
autobusu. Nikdo neví, co se stalo, jisté ale
je, že když jsme z autobusu vystoupili,
ocitli jsme se ve středověku, konkrétně
v roce 1095. I ti, kteří již dávno opustili
školní lavice, nejspíš tuší, že právě v tom-
to roce papež Urban II. rozhodl o pomoci
poutníkům putujícím do Jeruzaléma před
Turky. Shromážděním a vedením vojska
křížové výpravy pověřil papež vévodu
Raymonda z Toulouse. Každý z nás bojov-

Farní tábor 2014 „Křižáci“ 
níků byl příslušníkem jednoho z řádů
(Betlemité, Lazariáni, Štěpanité, Řád rytířů
z Montesy, Avižští rytíři, Livonští rytíři,
Maltéští rytíři a Řád meče). Jak jsme se
blížili k Jeruzalému, zlepšovaly se naše
dovednosti. Každý mohl plnit různé hod-
nosti a tím se naučit nebo dozvědět něco
nového. Po cestě na nás čekala různá
nebezpečí, jako loupežníci nebo Turci,
avšak cestu jsme přestáli a dokonce jsme
v Jeruzalémě našli turecký poklad.

Hana Mlčochová

V neděli 3. srpna ráno jsme se všichni
ministranti shromáždili na vlakovém ná -
draží plni očekávání. Když jsme dorazili
do Kuřimi, strhl se prudký déšť, který trval
několik hodin. Nezbylo nám nic jiného,
než se do tábora přepravit auty.

Po příjezdu jsme si vybrali stany
a vybalili jsme se. Potom přestalo pršet
a vedoucí nás vzali na procházku a při
návratu rozdělili do skupinek. Skupinky
byly elfové, lidé a trpaslíci. Tyto skupinky
se spolu snažily zabít Kedara I, zlého krá-
le, který chtěl získat vládu nad městem

Ministrantský tábor
San Gori. Celý tábor jsme měli množství
etapových her. V našem volném čase
jsme mohli plnit různé hodnosti, za které
byla naše rasa odměněna. V polovině
tábora nás přijel navštívit přepad.
Tentokrát jsme se do zneškodnění zapoji-
li i my. Byla to pro nás úplně nová zkuše-
nost a velká zábava. Nakonec vyhráli těs-
ně elfové, po nich přišli lidé a se ztrátou
trpaslíci.

Moc děkujeme vedoucím a panu faráři
za organizaci a těšíme se na příště. 

Fero a Čahoun
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Letos naše spolčo Maňana vyrazilo
objevovat krásy Šumavy. Protože nás
z původního počtu kvůli nemocem zůstalo
pouze šest mládežníků a pan farář, naloži-
li jsme se v neděli 17. srpna do jedné
dodávky a vyrazili směr Petrovice
u Sušice. Ubytovali jsme se na místní faře
a odtud vyráželi na své výlety do okolí.
A co všechno že jsme si stihli za ten týden
prohlédnout? Hrady Kašperk a Velhartice,
rašeliniště na Jezerní slati, prameny Vltavy,
Černé a Čertovo jezero, kostel svatého
Vintíře v Dobré Vodě (kde mají skleněný
oltář), Zaječí kapličku, Klatovy s jezuitským
kostelem svatého Ignáce, malé poutní
místo v Čeleticích, pomník Jana Sladkého
Koziny a jeho rodný domek v Újezdu, krás-
né šumavské roubenky, malé vesnické tvr-

Šumava 2014
ze a mnoho dalšího. V Kvildě jsme ochut-
nali šumavskou specialitu – borůvkové
knedlíky. Otec Milan za náš pobyt nasbíral
velké množství hub, které ve čtvrtek zava-
řoval až do půl třetí v noci. Na skok jsme
se podívali i do Německa do poutního kos-
tela v Neukirchenu. A přestože nás za náš
týdenní pobyt stačili dvakrát zastavit poli-
cejní kontroly (z toho jedna německá), vše
proběhlo v nejlepším pořádku a my se
mohli v sobotu 23. srpna vydat na zpáteč-
ní cestu. Udělali jsme ještě krátkou zastáv-
ku v Písku, kde nás Klinkovští provedli his-
torickým centrem a kolem čtvrté hodiny
jsme už dorazili do Slavkova. Všem se
nám naše letošní spolčoakce líbila a už se
těšíme na příští rok. 

Kristýna Hrabovská

Ve dnech 18.–23. srpna 2014 strávilo
sedm členů spolča AVG spolu s doprovo-
dem o. Marečka a manželů Palečkových
pět nezapomenutelných dní na faře
v Hovězí. 

Počasí nás chtělo zaskočit deštěm
a zimou, ale my jsme se nedali. Každý den
jsme vyráželi na túry, při nichž jsme zdola-

AVG v Beskydech
li nejvyšší vrcholy Beskyd. A protože nás
ani náročné výstupy nezmohly, měli jsme
i večer energii na společné hry. Tímto
bychom také chtěli poděkovat
o. Marečkovi a manželům Palečkovým za
jejich péči. Pobyt jsme si velmi užili a těší-
me se na další společné akce!

spolčo AVG

Osm odvážlivců (včetně otce Milana) si
dalo na poslední týden prázdnin nelehký
úkol: objevit krásy balkánského poloostro-
va, nalézt ve slunném Řecku kamarádku
a bezpečně ji dovézt domů.

Všechno začalo v neděli 24. srpna, kdy
jsme se nasoukali do jediné dodávky
naložené našimi zavazadly až po strop,
načerpali pohonné hmoty značky Diesel
verva a s vervou jsme se vydali na cestu.
A cesta to byla opravdu dlouhá:
Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Make -
donie – tam byla naše první zastávka. Dva
dny jsme byli ubytováni na faře v Ochridu,
kde nás vřele přijal otec Oliver, místní řec-

Výprava za sluncem a krásami Balkánu 2014
kokatolický kněz. Zde jsme započali naši
cestu po stopách svatých Sedmi -
početníků (Cyrila, Metoděje, Go razda,
Klimenta, Nauma, Sávy a Ange lára), kteří
hlásali víru nejen na Moravě, ale právě
také zde na Balkánu.

Navštívili jsme obnovenou baziliku sv.
Klimenta, kde jsou uloženy jeho ostatky
a hrob sv. Nauma, u kterého jsme mohli
poslouchat tlukot světcova srdce. Naučili
jsme se rozumět stavbě pravoslavných
chrámů a freskám vymalovaným na jejich
stěnách. Koupali jsme se v krásném
ochridském jezeře, obdivovali krásu hor na
skalní vyhlídce a na loďce si vyjeli na pro-
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hlídku vyvěrajících pramenů… Makedonie
byla tak nádherná!

Ve středu jsme přejeli do Albánie, krás-
né, ale velmi chudé země. V Beratu jsme
navštívili kostel s ostatky sv. Gorazda
a Angelára a poznali ,,giro“ – večerní pro-
menády v ulicích. V Apolonii jsme obdivo-
vali vykopávky z doby římské. Přespávali
jsme různě: v kempech nebo jen tak v pří-
rodě pod stany. Jednou jsme přespali
v olivovém háji, kde jsme si připadali jako
v Getsemanské zahradě. Ve městě
Gjirokastra jsme našli pohostinné ubyto-
vání u paní Jenovéfy, která sice kromě
slov ,,no problem“ neuměla vůbec anglic-
ky, ale s vlídností nás přijala pod svoji stře-
chu. Chtěli jsme poznat také místní kuchy-
ni, a proto jsme ochutnali pečené ryby,
byrek (lístkové těsto se sýrem), shapkat
(pečivo s kopřivami) nebo raki (místní sli-
vovici).

Do Řecka jsme dorazili v sobotu.
Největší zážitek máme z návštěvy skalních

klášterů v Meteoře. Tyto stavby v nás
vzbuzovaly bázeň i obdiv a prohlídka dvou
z nich, kláštera Proměnění a Varlaamu,
tento dojem ještě umocnila. Nedělní
odpoledne jsme strávili v Soluni a tady
jsme se také konečně setkali s naší kama-
rádkou Jaruškou, která se připojila k naší
výpravě. Nezapomenutelné bylo koupání
v moři na poloostrově Chalkidiki, prohlíd-
ka vězení sv. Pavla ve Filipech nebo obno-
vování křestních slibů při ponořování se
do řeky, ve které byla pokřtěna první evro-
panka, svatá Lydie.

Zažili jsme nejen krásnou dovolenou, ale
i duchovní pouť. Poznali jsme srdečné lidi
a divokou přírodu, máme spoustu nezapo-
menutelných zážitků. I když byla naše ces-
ta často nebezpečná, s Boží pomocí se
nám nic nestalo a všichni jsme se šťastně
vrátili domů. A proto díky Bohu za ochranu
a otci Milanovi za pevné nervy a odvahu
vydat se s námi na takovou cestu! 

Tereza Paterová

Druhou sobotu v září se každým rokem
schází v Žarošicích věřící, aby spolu osla-
vili Zlatou sobotu. Zvláštností Zlaté sobo-
ty je na rozdíl od jiných žarošických poutí
průvod se sochami Panny Marie, které
nesou krojovaní zvláště ze Slovácka i růz-
ných částí Moravy (a nejenom z ní, přijíždí
například i Slováci). 

Stejně jako loni nechyběli ani letos kro-
jovaní ze Slavkova. Pouť jsme si trochu
usnadnili tím, že jsme jeli auty. Ono ujít
v kroji a s Pannou Marií víc než 15 km pěš-
ky by vyžadovalo několik velbloudů.
Do eskorty Panny Marie se letos zapojili
Jana Šilerová, David Svoboda, Terka
Čechová, Vít Knotek, Marta Šujanová,
Martin Knotek, Marie Hrabovská a Pavel
Šujan. 

Po složité proceduře oblékání krojů
u milé rodiny Plachých, jíž vděčíme za to,
že jsme se měli, kde obléci, konečně
s mírným zpožděním vyrážíme. Přede mší

Žarošice
je v programu poklona Panně Marii a při-
nášení zelených věnečků na oltář. Vzniká
dlouhá řada mladých, kteří chtějí dát svo-
je věnečky Panně Marii. Mši svatou letos
sloužil dokonce sám kardinál Dominik
Duka. Po mši svaté se řadíme se sochami
za zpěvu mariánské písně do průvodu.
Ten pak prochází žarošickým náměstím
a vrací se zpět na nádvoří kostela. Obloha
během mše potemněla, náměstí tedy
osvětlují jen pouliční lampy a světla osvět-
lující sochy Panny Marie. Na četné dotazy
babiček odpovídáme, že jsme ze Slav -
kova u Brna. Na oplátku se dozvídáme, že
průvod letos čítá krásných 29 soch.
Po průvodu je slavnost završena adorací.
Panna Maria si Zlatou sobotu až do kon-
ce hlídá. Mraky, které nás měly podle
předpovědí kvalitně zlít, jen několikrát
kápnou a raději se přesunou zalít morav-
ská pole.

Marie Hrabovská
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Při našich cestách se občas stane, že
jsme ve správný čas na správném místě.
Stejně tak se nám letos poštěstilo
v Bretani, kdy jsme večer po deštivém dni
dorazili na mys Pointe du Van. Zdáli k nám
doléhala zvláštní hudba, která nás po skal-
natém pobřeží přivedla až ke kapli Saint
They. V průvodci jsme se dočetli, že tu
bývá mše jednou za rok a podle vývěsky
zrovna zítra, v neděli, bude slavnostní
poutní mše. Úžasné! 

Místní před chvílí dokončili poslední pří-
pravy poutního místa a ve velkém stanu
ještě sedí několik starších lidí a dolaďují
poslední organizační detaily. Manžel opra-
šuje svoji napůl zapomenutou školní zna-
lost francouzštiny a dává se s nimi do řeči,
abychom si informace ověřili. Čeká nás
ještě jeden nevšední zážitek. Po celoden-
ním nevlídném počasí se mraky protrhly
a po 22 hodině na chvíli vykouklo slunce
zapadající do moře. Tento úkaz vylákal
několik lidí a všichni konsternovaně vzhlíží
k obloze. 

Druhý den, před začátkem mše svaté,
pan farář potřásl všem přítomným rukou
a prohodil s nimi pár slov. S námi si moc
nepopovídal, ale přesto jeho uvítání bylo
velmi milé. Smáli jsme se, že kdyby
podobné uvítání chtěl zavést náš otec
Milan, musel by začít minimálně půl hodi-
ny předem. Nejkrásnější z celé mše (proto-
že jsme vůbec nerozuměli) byly zpěvy
v bretonštině i francouzštině a zejména
střídání mužských a ženských hlasů při

Zážitky z prázdnin v Bretani
vyznání víry. Bretonština je stále živý jazyk
a tak mše svaté Bretonci, kteří jsou větši-
nou katolíci, slaví často ve své řeči.

Odpoledne mělo být ještě procesí k moři
s modlitbami za utonulé námořníky, ale
bohužel jsme se už nemohli zdržet. Moře
zde mělo mnoho obětí, protože rybolov byl
zde jednou z mála možností obživy.

V bretaňském vnitrozemí se v mnoha
vesnicích nachází tzv. farní dvorce (enclos
paroissiaux). Celý komplex většinou tvoří
kostel se hřbitovem obehnaný kamennou
zdí, kam se vchází triumfální branou.
Uvnitř se nachází také kalvárie – kamenné
zobrazení křížové cesty. Mistři sochaři
vytesali příběhy Krista do kamene, aby tak
názorně vzdělávali věřící, je to jakási „bib-
le chudých“. Dále ve farní ohradě nemůže
chybět kostnice, sakristie a zvonice. Farní
ohrady jsou jedinečnou ukázkou bretaň-
ského lidového sochařství a také bretaň-
ského přístupu ke katolické víře. Byly
budovány na důkaz poctivé víry v Boha
a také v touze vesničanů předčit sousední
ves krásou své vlastní vybudované farní
ohrady. 

V Bretani nás velmi překvapilo, že
všechny kostely (většinou gotického slohu)
byly volně přístupné návštěvníkům, a to
i přes jejich viditelně vzácné zařízení
a výzdobu. Díky starobylému zařízení
a krásné výzdobě lidových umělců měly
zvláštní atmosféru a přímo vybízely ke zti-
šení a modlitbě.

Pavlína Mlčochová

Noví ministranti
Od neděle 4. května je ve Slavkově

o osm ministrantů více. Nejen své černo-
bílé obleky, ale také požehnání ke službě,
přijali při ranní mši svaté. Po slibu,
ve kterém vyjádřili ochotu jít do minist-
rantské služby ve všední dny ráno, na
pohřby i svatby, se oblékli do „minist-
rantského“.

Dále jsme prožili
Olympiáda v Soči – beseda

Setkání Klasu 12. května 2014 na faře na
téma „Olympiáda v Soči“ obohatil
návštěvník olympijských her besedou
s promítáním o. Oldřich Chocholáč.

Missa in C Antonia Lottiho
Pěvecký sbor Gloria uvedl při ranní mši

o 6. neděli velikonoční 25. května 2014 mši

UDÁLO SE VE FARNOSTI
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C-dur (tzv. Studentskou) benátského auto-
ra Antonia Lottiho (1667–1740).

Svatourbanské hody 2014
Hlavním celebrantem byl náš rodák

o. Oldřich Chocholáč, od jehož primice
uplynulo letos deset let.

Farní divadlo: Strašidlo z Canterville 
Farní divadlo Simsala Bim uvedlo v květnu

představení Strašidlo z Canterville, které
nastudovalo na motivy známé povídky
Oskara Wilda. Příběh nás zavádí na zámek
Canterville, kde již 400 let úspěšně straší
nešťastný duch sira Simona Cantervilla, a to
až do okamžiku, kdy se do rodového sídla
Cantervillů nastěhuje povedená rodinka ame-
rického vyslance Hirama Otise, která notně
zacloumá s pozicí cantervillského strašidla. 

Kněžské svěcení a primice
o. Ladislava Banďoucha

Historickou událostí bylo v našem far-
ním kostele první kněžské svěcení, které

udělil jáhnovi Ladislavovi Banďouchovi,
SDB, v sobotu 14. června 2014 pražský
pomocný biskup, salezián Mons. Karel
Herbst, SDB. Primice se konala před kaplí
P. Marie v Hruškách 22. června 2014.

Pouť na Lutrštéku
Pouť k Panně Marii Bolestné na

Lutrštéku v neděli 21. září 2014 vedl
P. Pavel Habrovec. V letech 1997–1999
působil jako kaplan ve Slavkově, později
v Radešínské Svratce a nyní v Radostíně
nad Oslavou.

5. výročí od návštěvy Benedikta XVI.
Před 5. lety, 27. září 2009, požehnal

Benedikt XVI. Misijní kříž, který byl posta-
ven v době konání Lidových misií
ve Slavkově. O letošní slavnosti sv.
Václava přijal v Římě emeritní papež
Benedikt XVI. na audienci oficiální čes-
kou delegaci vedenou kardinálem
Miloslavem Vlkem.

Když stáří přichází a den se nachýlil,
ty, Bože, buď nám oporou a zdrojem nových sil.
I v stáří pokvete a plody ponese,
kdo v Bohu má své kořeny a k němu přimkne
se.

Je chyba vzdychat jen a mládí litovat.
Kdo chápe život jako dar, i stáří přijme rád.
Víc nežli vzpomínek si ceňme raději,
že Bůh nám výhled otvírá a dává naději.

Jak prožít zbylé dny, ty, Pane, nauč nás,
ať pravou moudrost poznáme, než vyprší
náš čas.
A daruj laskavě nám pevnou jistotu,
že v životě i ve smrti jsi, Bože, stále tu.

V mládí nám připadá, že stáří je odděle-
ná, velmi vzdálená kapitola života, která se
nás příliš netýká. Možná až za nějaký čas,
teď ještě máme jiné starosti. Uběhne pár
let a ranní vstávání začíná jít ztuha, naše
kolena a schody – to nějak nejde dohro-
mady. Návody na výrobcích už nepřečte-
me ani s brýlemi, i když to nutně nemusí

Stáří je naše budoucnost
(K Mezinárodnímu dni seniorů – 1. říjen)

být jen vada našeho zraku. A také zvonek
u dveří bytu jako by bylo dřív nějak lépe
slyšet. Ale stále ještě si nechceme připus-
tit, že se přiblížilo stáří a my bychom měli
myslet na to, kde a jak ho budeme proží-
vat. Vystoupáme ještě za pár let schody ke
svému bytu? Dostaneme se do vany?
A také z ní?

Demografický vývoj ukazuje, že v roce
2050 budou senioři nad 65 let tvořit skoro
třetinu všech obyvatel. Prodlužující se věk
naznačuje, že v nedaleké budoucnosti
bude žít v naší zemi téměř milion seniorů
ve věku nad 80 let! Dnešní čtyřicátníci
a padesátníci si málo uvědomují, že jsou to
vlastně oni – za pár roků…

Mnohé z věcí příštích člověk neovlivní,
neboť jsou – naštěstí – v rukou jiných, pev-
nějších než lidských. Na některé věci se
však moudře připravit lze, zvláště když
Bůh bude naší oporou a my budeme dbát
na jeho slovo.

JUDr. Miloslav Honek
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VARHANÍCI

Pád komunismu dal podnět k novým poči-
nům: zřízení Varhanické školy při Brněnském
biskupství v roce 1991 (od 1. února 1993 byla
převedena do sítě státních škol a nyní nese
název Základní umělecká škola se zaměřením
na církevní hudbu), založení Musica sacra –
Jednoty na zvelebení církevní hudby na
Moravě a Kabinetu duchovní hudby na
Janáčkově akademii múzických umění o rok
později, týdenním kurzům gregoriánského
chorálu o prázdninách 1992 a 1994, budo-
vání archivu hudebnin a databáze varhaní-
ků, připravení Kvalifikace kantorů, vydávání
Zpravodaje Musica sacra, varhanních prelu-
dií... Měsíční instruktáže varhaníků se v roce
1994 změnily na dvouleté varhanické kurzy
zakončené zkouškami, pořádala je v budo-
vě Varhanické školy (Brno, Smetanova 14)
Musica sacra. 

Přes výše uvedené, existenci Církevní
konzervatoře v Opavě a Konzervatoře
Evangelické akademie v Olomouci jsou
regiony, kde chrámoví varhaníci chybí.
Navíc z některých míst je vzdálenost do
edukačního centra natolik vzdálená, že de
facto vylučuje na výuce účast. Proto Musica
sacra přišla s iniciativou pořádat ve vytipo-
vaných regionech školení pro varhaníky.
Nejprve proběhly týdenní letní školení,
dvouleté kurzy ve Znojmě (1996–1998),
Boskovicích (2001–2003), pak tříleté kurzy
v Hustopečích (1/2003–12/2005), Znojmě
(10/2003–6/2006), Radešínské Svratce
(1/2007–0/2009) (okres Žďár na Sázavou),
Slavkově u Brna (10/2009–6/2012) a Třebíči
(od 10/2012). 

Úpadek hudby na kůrech v období totali-
ty (1948–1989) se snažila také napravit
hudební sekce arcidiecézní liturgické komi-
se v Olomouci, která pořádala kurzy pro
varhaníky, sbormistry a členy schol (1980-
1989). V průběhu posledních let se realizo-
valy dvouleté kurzy pro chrámové hudební-
ky v Praze, Plzni, Olomouci, tříletý v Opavě,
Společnost pro duchovní hudbu v Praze od
roku 2004 realizuje Convivium – letní školy
duchovní hudby, etc.

Příspěvek k výchově varhaníků (3. díl)
A jaká je v současnosti situace s erudicí

chrámových hudebníků ve Slavkově u Brna?
Na kůru kostela Vzkříšení Páně působí druž-
stvo varhanic – každá z nich má kvalifikační
osvědčení kantora, které platí ve všech die-
cézích ČR (viz Acta curiae episcopalis
Brunensis, 1996, č. 10): Olga Frydrychová
a Věra Dostálová z Heršpic, získaly per par-
tes kvalifikace C2 a C1 v rámci studia na
ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu
v Brně; Veronika Andrlová, Eva Červinková,
Jana Dolečková, Elena Knotková a Markéta
Šemorová mají – coby absolventky tříletého
kurzu pro chrámové varhaníky Musica sacra
ve Slavkově u Brna (2009–2012) – kvalifikaci
D. Jejich předchůdce – Stanislav Vymazal
(1935–2013) byl držitelem kvalifikace B2.
Bez zajímavosti jistě není, že v době totality
tajně vyškolil dvacet šest varhaníků! Po
nabytí svobody učil Václava Vymazala a Víta
Koukala (organistu v Pozořicích), hře na var-
hany v rámci slavkovské ZUŠ. Varhanní
oddělení měla ale i ZUŠ ve Vyškově, kde
pedagogicky působil ředitel Antonín Jíša,
rodák z Malých Žíňan. 

Co dodat na závěr? Několik výše uvede-
ných poznámek o historii vzdělávání varhaní-
ků si nikterak neklade za cíl pojednat o této
problematice úplným a vyčerpávajícím způso-
bem – akcent byl primárně dán na Brněnskou
diecézi, vazby na Slavkov u Brna a jeho blízké
okolí. Varhaníci měli (a stále mají) stěžejní
podíl na kulturním dění v obcích. Mnozí půso-
bili i jako sbormistři či dirigenti instrumentál-
ních těles s působností mimo kostel, jejich pří-
nos však žel dodnes nebyl doceněn. Byť se
po Sametové revoluci pro zvýšení úrovně
chrámové hudby udělalo mnohé, mezi pravou
vzdělaností a hudebním provozem namnoze
zeje propast. Je nasnadě, že v některých regi-
onech stojíme před prací zdaleka nikoliv
dokončenou, ale leckdy sotva započatou. 

Rád bych touto cestou poděkoval PhDr.
Petru Hlaváčkovi, Stanislavu Vymazalovi,
Dagmar Lotrekové a Miroslavu Svobodovi
za cenné podněty a informace.

Karol Frydrych
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OPRAVY

V letech 2013 a 2014 proběhla oprava
střechy kaple sv. Jana Křtitele se špitálem
ve Slavkově u Brna na ulici Špitálská.

Práce byla prováděny firmou OK Pyrus
s.r.o. z Brna. Protože se jedná o památko-
vě chráněné objekty, tak práce probíhaly
za dozoru zástupců památkové péče.
Kaple i špitál se nacházejí v městské
památkové zóně, díky čemuž bylo možno
požádat o dotaci na obnovu kulturní
památky z ministerstva kultury – z progra-
mu Regenerace městské památkové zóny
a z rozpočtu města Slavkov u Brna. Řím-
skokatolická farnost jako vlastník objektů
kaple a špitálu nebyla schopna z vlastních
prostředků akci zrealizovat a podpory

Dokončení opravy střechy kaple sv. Jana Křtitele
se špitálem

poskytované ministerstvem kultury a měs-
tem Slavkov u Brna si velmi váží.

Na střechách byla nově položena tašková
krytina z bobrovek, bylo provedeno nové laťo-
vání a opravy poškozených prvků krovu. Klen -
by nad kostelem byly vyčištěny od stavební
suti z minulých let. Střechy kopulí a klempíř-
ské prvky byly opatřeny novým nátěrem.

Celkové náklady na opravu činily
1 186 609 Kč. Z toho příspěvek z programu
regenerace MPZ 784 000 Kč, příspěvek
z rozpočtu města Slavkov u Brna 232 000
Kč, vlastní podíl Řk. farnosti Slavkov u Brna
170 109 Kč.

Ing. Pavel Galata, manažer stavebních
investic slavkovského děkanství

Slavkov farní kostel, fara, Špitálka
Co se nám letos podařilo:
Oprava střechy na kostele a špitále na Špi-

tálce (1 886 tis.)
Připravit projekt opravy krovu farního kos-

tela (12 tis.)
Oprava a naladění varhan (36 tis.)
Sítě proti hmyzu nad varhany
Oprava spadených tašek a čištění rýn kos-

tela (8 tis.)
Instalace památného náhrobního kamene

na Špitálce (7 tis.)
Čalouněné potahy sedadel lavic (63 tis.) 
Háčky na kabelky do lavic (4 tis.)
Oprava nátěru podlah lavic
Vydláždění soklu pod sochu P. Marie

Jaké opravy máme v plánu:
Oprava statiky krovu kostela a strmého

schodiště k hodinám (280 tis.)
Oprava střechy kostela, výměna laťování

a žlabů (1,2 mil.)
Čalounění, sedátka malé lavice a zpověd-

nice
Lakování a pozemní lišty malých lavic
Koberce do kostela šedé a červenohnědé
Oprava podlahy boční lavice

Opravy objektů farnosti
Výroba nových laviček pro scholu a před

lavice, nové židle
Elektronický ukazatel písní s číslem sloky
Instalace sochy sv. Urbana s anděly a re -

liéfem Slavkova do výklenku kaple
Obrazy do zastavení křížové cesty na

Urbánek (Milivoj Husák)
Scénická technologie sálu (ozvučení, pro-

jektor na stropě, osvětlení jeviště, pře-
hrávač DVD, elektroinstalace)

Osvětlení kostela (pod kůrem, reflektory na
oltář, sakristie)

Kryty el. vodičů v lavicích
Ochrana proti holubům na bočních vcho-

dech a oknech fary
Oprava a seřízení závěsů zvonů
Opravy na půdě a schodištích kostela

(světla, zásuvky, zaomítání vodičů, prk-
na záklopu, úklid skladových prostor,
popisky dveří).

Němčany – sv. Antonín
Co se nám letos podařilo:
Oprava dlažby v presbytáři – reklamace
Jaké opravy máme v plánu:
Restaurování 2 ks andělů na oltáři

(Pokračování na str. 16)
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Němčany – Lutršték
Co se nám letos podařilo:
Oprava střechy a krovů (405 tis. celkem,

60 tis. obec, 200 tis. MK, 116 tis. JM
kraj, 29 tis. farnost)

Oprava a ladění varhan (10 tis.)
Plynování kostela proti červotoči (14 tis.)
Restaurátorský záměr gotické sochy

P. Marie
Oprava a upevnění lavic 

Jaké opravy máme v plánu:
Repase dveří vodní kaple 
Projekt a nová kamenná stěna studánky
Nový nábytek sakristie 

Oprava krovu a oplechování věže
Obnova fasády po dokončení střechy

Hodějice 
Co se nám letos podařilo:
Nové dveře hlavního vstupu (60 tis. z dota-

ce obce)
Jaké opravy máme v plánu:
Nové osvětlení lodi kostela
Oprava vodovodu proti zámrzu

Heršpice 
Jaké opravy máme v plánu:
Nový svatostánek
Oprava soklu věže a sakristie
V budoucnu dřevěná zvonová stolice

a uchycení zvonů

Z ekonomické rady 25. března a 22.
července 2014

Přítomni: P. Milan Vavro, Pavel Galata,
Zdeněk Mlčoch, Věra Slováčková, Lukáš
Svoboda, Miloš Šaněk.

1. Hospodaření farnosti 2013. ERF pro-
jednala přehled příjmů a výdajů rok 2013
podle hlavních kategorií provozních výdajů
a investičních akci (oprav). Nejvýznamnější
položkou provozních nákladů (ve Slavkově)
jsou energie: plyn 112 tis. Kč, elektřina
70 tis. Kč.

2. Plán hospodaření 2014. Příjmy ze
sbírek pokryjí kromě energií, běžné režie,
vodného, stočného a pojištění také výdaje
za plánované opravy a údržbu (projekt
opravy krovu Špitálky, usazení památné
hrobové desky do kostela na Špitálce,
potahy lavic, rekonstrukce sálu fary). 

3. Oprava krovů. Je třeba opravit
nahnutí a poklesnutí krovu farního kostela,
vyčištění suti z pozednic a klenby nad
kůrem, oprava přístupového schodiště na
půdu.

4. Návrh úprav na faře. Připravit zatep-
lení půdy nad pastorační částí a odstraně-
ní tepelných mostů.

5. Revize stávajícího provozu na faře.
Proběhla revize zda vyhovuje přestavba
z roku 1999, přes některé nevýhody se

Z farních rad
současné řešení jeví jako optimální. Je tře-
ba řešit odhlučnění místností a sálu v mís-
tě spojovacích dveří.

6. Velký farní sál. Nová úprava scénické
technologie farního sálu (ozvučení, projek-
tor, reflektory) budou pevně instalovány
včetně rekonstrukce elektrorozvodů. 

7. Kontrola topení v lavicích a výroba
potahů lavic (béžová barva, molitan, aby
teplo šlo do lavice).

8. Pod lavičky a židle dát nové koberce.
9. Revize elektrorozvodů. Po všech

opravách kostelů je nutné provést revize
elektroinstalace.

10. Úspora elektřiny. Kontrola dimenzo-
vání jističů, poučení kostelníků a akolytů ve
zhasínání světel ihned po mši sv.

11. Špitálka dokončení oltáře. Rea -
lizovat pouze z dotací, umístění mříže před
oltář, žádat o ZS na restaurování mříží, štu-
ků a hl. obrazu, tumby oltáře.

12. Kněžské hroby. Zpracování návrhu
vyřešení kněžského trojhrobu na hřbitově
ve Slavkově včetně pamětní desky s připo-
mínkou kněží, kteří působili ve Slavkově.

13. Ozvučení kostela. Přidat reproduk-
tory do lodi, doplnění chybějících částí
(zadní lavičky, schola).

14. Dědictví po p. Langové. Farnost
obdržela z dědictví po paní Marii Langové

(dokončení ze strany 15)

OPRAVY / FARNÍ RADA
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FARNÍ RADA

částku 628 000 Kč. Část již byla použita –
spoluúčast na akci střechy Špitálka
105 000 Kč, doplatek prací na Urbánku
106 000 Kč. Zbývajících cca 400 000 Kč
může být použito na některý z těchto úče-
lů: výměna vnitřních oken na faře, druhá
fáze zateplení půdy, oprava (rekonstrukce)
ozvučení kostela, úprava interiéru kostela,
dokončení obrazů Křížové cesty.

Z pastorační rady 5. května 2014
Přítomní: o. Milan, o. Petr, s. Gregorie,

P. Hlaváček, R. Červinka, L. Palečková, M.
Charvatová, K. Doleček, J. Hrabovská, M.
Šujanová, Melicharová. Omluvení: P. Kočica

Zajištění akcí – SIS k výročí zahájení I. sv.
války, generální úklid kostela, večer chval,
pouť na Urbánku, Cesta světla, hodová
mše, svatodušní novéna, setkání obnovy
CHO, kněžské svěcení L. Banďoucha, farní
den, přednášky pro rodiny. Příští schůzka
v pondělí 8. 9. v 19.00 h.

Z pastorační rady 8. září 2014
Přítomni: o. Milan, o. Petr, R. Červinka, L.

Palečková, M. Šujanová, J. Hrabovská,
s. Gregorie, P. Kočica, P. Hlaváček.
Omluveni: M. Charvatová, M. Melicharová.

1. Informace o Přednáškách pro manže-
le podala L. Palečková. 

2. Poděkování za úrodu 28. 9., zajistit
ovoce a zeleninu, zajistit dekorace. 

3. Informace o programu SIS dne 4. 10. 
4. V sobotu 15. 11. bude adorační den

farnosti, oznámit program, začátek 8.30
hod. mše sv., po blocích povedou jednotli-
vá společenství, společenství upřesní styl
modlitby, zakončení požehnáním v 17,00
(varhaník a zpívané litanie).

5. Napoleonské dny 23. 11. s otevřeným
kostelem.

6. Vánoce, průvod městem 25. 12., pro-
gram se doladí. Svatý Mikuláš v Ne 7. 12.
v kostele ve Slavkově při mši sv. a bylo by
dobré i na vesnicích v neděli.

7. Kurz efektivního rodičovství pro
děkanství postní doba 2015, zjistit zájem
i v děkanství.

8. Záměr uskutečnit obnovu CHO,
leden – Velikonoce 2015. Ohlásit, zda by
byl zájem, o. Milan seznámí s programem
v kostele a osloví ke spolupráci jednotlivá
společenství.

9. Hudební doprovod dětských mší sv.,
vyřešit, kdo bude hrát a vedení scholičky.

10. Duchovní obnovy v DSR u sester: 25.
10. ženy, 29. 11. muži, 22. 11. mládež.

11. Sborník o slavkovské farnosti – dis-
kuse nad náplní, sehnat editora. O. Milan
sbírá články z archivu farnosti (Urbánek,
městský Zpravodaj, archivní zápisy, výpisy
z kronik). 

Příští schůzka v úterý 25. 11. v 19.00 h.

Kněžské svěcení Ladislava Banďoucha, 14. 6. 2014
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Skrze svátost křtu se znovu naro-
dili: 

Petra Marie Majárková ze Slavkova
*1979, pokřtěna 19. 4. 2014

Lucie Marie Horychová z Heršpic
*1980, pokřtěna 19. 4. 2014

Gabriela Marie Havířová z Kobeřic
*1996, pokřtěna 19. 4. 2014

Aneta Jurková ze Slavkova
*2014, pokřtěna 27. 4. 2014

Julie Tomášková ze Slavkova
*2014, pokřtěna 27. 4. 2014

Sidonie Anežka Blackmore ze Slavkova
*2014, pokřtěna 27. 4. 2014

Sebastian Štěpán Blackmore ze Slavkova
*2014, pokřtěn 27. 4. 2014

Terezie Kloudová ze Slavkova
*2014, pokřtěna 27. 4. 2014

Tomáš Hönlinger z Kobeřic
*2014, pokřtěn 27. 4. 2014

Aneta Anna Baštýřová z Hodějic
*2004, pokřtěna 18. 5. 2014

Petr Nováček z Němčan
*2013, pokřtěn 25. 5. 2014

Regína Zuzana Šauerová z Hodějic
*2013, pokřtěna 31. 5. 2014

Ella Ledvinová ze Slavkova
*2013, pokřtěna 21. 6. 2014

Lukáš Janek ze Slavkova
*2014, pokřtěn 29. 6. 2014

Nina Veronika Kolářová ze Slavkova
*2014, pokřtěna 29. 6. 2014

Zuzana Andrlová ze Slavkova
*2014, pokřtěna 29. 6. 2014

Eliška Kristýna Trnavská ze Slavkova
*2014, pokřtěna 6. 7. 2014

Dominik Karel Hradil ze Slavkova
*2014, pokřtěn 20. 7. 2014

Sofie Anna Ryglová z Brna
*2014, pokřtěna 20. 7. 2014

Eliška Anežka Jachymiáková ze Slavkova
*2014, pokřtěna 20. 7. 2014

Vojtěch Kramář ze Slavkova
*2014, pokřtěn 17. 08. 2014

Peter Drinka ze Slavkova
*2014, pokřtěn 17. 08. 2014

Vít Rybnikář ze Slavkova
*2014, pokřtěn 17. 08. 2014

Eva Charvatová ze Slavkova
*2014, pokřtěna 17. 08. 2014

Jakub Petr Dvořák ze Slavkova
*2014, pokřtěn 19. 10. 2014

Nikolas Majárek ze Slavkova
*2014, pokřtěn 18. 10. 2014

Lydie Horychová z Heršpic
*2014, pokřtěna 18. 10. 2014

Magdaléna Stojarová ze Slavkova
*2014, pokřtěna 19. 10. 2014

Tomáš Hýža z Modřic
*2014, pokřtěn 18. 10. 2014

Do svátosti manželství vstoupili: 

Radek Horych z Heršpic
a Lucie Něničková z Heršpic

oddáni: 19. 4. 2014

Milan Smutný ze Slavkova
a Eva Kuběnová ze Slavkova

oddáni: 14. 6. 2014

Jakub Malina z Bučovic
a Alena Gregorová z Bučovic

oddáni: 28. 6. 2014

Vít Pejchal z Mouřínova
a Iva Pernicová z Mouřínova

oddáni: 16. 8. 2014

Jakub Drozd z Lovčiček
a Martina Hrozková z Lovčiček

oddáni: 16. 8. 2014

Lukáš Vysloužil ze Slavkova
a Barbora Hořavová ze Slavkova

oddáni: 23. 8. 2014

MATRIKY
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Tomáš Gerling ze Slavkova
a Natalia Baykulova z Moskvy

oddáni: 13. 9. 2014

Josef Křížka ze Slavkova
a Iva Horáčková z Bučovic

oddáni: 4. 10. 2014

Luděk Červinka ze Slavkova
a Martina Doubková z Ústí nad Labem

oddáni: 11. 10. 2014

David Svoboda z Němčan
a Jana Šilerová ze Slavkova

oddáni: 18. 10. 2014

Ve společenství víry a naděje
jsme se rozloučili:

Jaroslava Tonarová ze Slavkova
*1934, † 14. 4. 2014

Božena Hrbáčková z Hodějic
*1922, † 15. 4. 2014

Antonín Banďouch z Němčan
*1926 † 6. 5. 2014

Ludvík Hanák ze Sokolnic
*1928, † 15. 5. 2014

Františka Pacholíková ze Slavkova
*1936, † 16. 5. 2014

Vlastimil Trnka ze Slavkova 
*1967, † 23. 5. 2014

Josef Kosař z Heršpic
*1960, † 28. 5. 2014

Marie Neužilová z Němčan
*1922, † 15. 6. 2014

Jan Kadluba ze Slavkova 
*1966, † 21. 6. 2014

Marie Ondrůjová ze Slavkova
*1925, † 3. 7. 2014

Josefa Vlachová z Němčan 
*1950, † 16. 7. 2014

Zdenka Zástřešková ze Slavkova 
*1931, † 17. 7. 2014

Jiří Geisberger z Hodějic
*1945, † 18. 7. 2014

Hedvika Varhová z Heršpic
*1935, † 24. 7. 2014

Irena Paseková ze Slavkova 
*1927, † 28. 7. 2014

Vlastimil Dofek z Hodějic
*1955, † 07. 08. 2014

Zdeňka Kaurová ze Slavkova 
*1929, † 20. 8. 2014

Jiří Tylšar ze Slavkova 
*1936, † 21. 8. 2014

Vojtěch Kozel z Hodějic
*1927, † 28. 08. 2014

Božena Jurásková ze Slavkova 
*1925, † 30. 08. 2014

Marie Kolovrátková z Heršpic
*1932, † 04. 09. 2014

Eva Šťastná ze Slavkova 
*1962, † 11. 09. 2014

Miroslav Rys ze Slavkova 
*1926, † 27. 09. 2014

Stanislav Drápal z Heršpic 
*1937, † 27. 09. 2014

Anna Koláčková ze Slavkova 
*1919, † 26. 09. 2014

Antonín Kilián z Němčan 
*1945, † 20. 09. 2014

MATRIKY

Ztišit se. Zamyslit se. Pomodlit se. Usmívat se. Pozdravit. Potěšit. Poprosit.
Poděkovat. Pochválit. Naslouchat. Vzpomínat. Nezapomenout. Jsou to významné
maličkosti pro život.



20 Urbánek 3/2014

NOVÉ KNIHY

Všichni, nebo alespoň většina křesťanů
ví, že Matka Boží, Panna Maria, je naší nej-
jistější přímluvkyní u Boha. Je nazývána
Pomocnicí, Přímluvkyní či Prostřednicí
všech milostí. Tohle jsou věci, o nichž sice
víme, přesto každého trampoty, starosti,
neštěstí a útrapy zaskočí. Je to lidské
a každý se musí s tímto
dříve či později nějak
vyrovnat. Jsou ale nedob-
ré věci, které nás nechá-
vají v klidu byť skutečném
nebo zdánlivém. Někdy si
uvědomujeme, že něco
není vpořádku, ale říkáme
si „ono to nějak dopad-
ne“. Otázkou je, jak to
dopadne? Taky se může
stát, že ať už z pohodl-
nosti či nechuti, nechá-
me-li volný průběh tako-
vým věcem, pak se po
čase, po létech nestačíme
divit.

Najednou zjistíme, že se
TO nějak vymklo, začne
nás TO stále víc trápit
a my nevíme jak z TOHO
ven a tentokrát zcela zře-
telně a bolestně cítíme, že
tentokrát je to skutečně
vážné opravdu nad naše
síly. Problém se rozrostl
do obludné podoby, tíží nás, užírá, nezříd-
ka se z duševní trýzně může přerodit i do
zdravotních problémů.

Náš život se zašmodrchá a my ani neví-
me, jak se to stalo. Drobná životní zauzlení
se shluknou do Gordického uzlu, na jehož
rozvázání jsou naše síly opravdu slabé. Pak
voláme z hloubi našeho srdce o pomoc
k Bohu, k P. Marii, k našim svatým patro-
nům, koleny dřeme podlahu poutních sva-
tyní… a čekáme na zázrak, na rozuzlení
toho, co jsme léta přehlíželi.

Nedávno se mi do rukou dostala brožur-
ka „Novéna k P. Marii rozvazující uzly“.

Novéna k P. Marii rozvazující uzly
Sestavil ji P. Vojtěch Kodet. Na titulní stra-
ně je fotografie slavného obrazu z poutního
kostela v Augšpurku. P. Maria na něm roz-
vazuje uzly na životní šňůře nějakého
nešťastníka. Zatímco jeho vyvádí anděl
strážný temným krajem ke kostelu, Matka
Boží s poklidným, přímo pohodovým výra-

zem ve tváři rozvazuje
jeho životní uzly, jakoby
přitom říkala, milé dítě,
pro mne je to „brnkač-
ka“. Zatímco nohou drtí
hada - ďábla – strůjce
oněch uzlů, dva andělé jí
asistují při rozvazování.
Jeden drží onen
Gordický uzel a druhý již
rozvázanou šňůru a to
tak, aby na ni ďábel
nedosáhl. Celé této scé-
ně fandí zástupy andělů
a všechno zalévá sláva
Ducha Svatého v podo-
bě holubice. Právě
s pomocí Ducha jeho
přečistá Snoubenka pra-
cuje na rozvazování uzlů.
Už tato spolupráce více
osob nás upozorňuje, že
nikdy nemáme řešit pro-
blém, na nějž nestačíme,
sami. Zde se potvrzují
moudra starých přísloví:

„více hlav – víc rozumu“, „svěřená starost -
poloviční starost“, a křesťan ví, že kdo jiný
by mu mohl pomoci lépe než Matka Boží,
která má k tomu všechny prostředky.

Protože sama mám na svém životním
kontě hezkou řádku uzlů, pustila jsem se
spolu s manželem do této novény. Asi
4 hodiny po zahájení novény, padl první
uzel, další následoval hned na druhý den…

Novénu lze zakoupit za drobný peníz ve
farní knihovně a tak podpořit působnost
Karmelitánského nakladatelství, které bro-
žuru vydalo. Novéna je k nalezení i na inter-
netu. Ludmila Nosková
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Manželé Imlaufovi z Prahy nám budou
přednášet v Domě Svaté Rodiny ve
Slavkově u Brna v sobotu 8. 11. na téma
manželství a v neděli 9. 11. na téma výcho-
va dětí. Hlídání menších dětí bude zajiště-
né. Po přednáškách bude vždy příležitost
k dotazům a diskusi. Reference na lektory
jsou v příloze.

8. 11. sobota, 15.00–18.00
Jak budovat dobrý partnerský vztah
9. 11. neděle, 15.00–18.00
Co potřebují děti od rodičů v jednotli-

vých vývojových etapách
Přednášející – Hana a Petr Imlaufovi

Přednášky pro rodiny a manžele
V manželství žijí 28 let, mají tři děti.

Společně přednášejí o partnerských vzta-
zích, sexualitě, o lásce mezi mužem a ženou.

Věnují se přípravě mladých lidí na man-
želství formou malých společenství, která
se scházejí v domácím prostředí vedoucího
manželského páru. Tento program se jme-
nuje Snoubenecká setkání v rodině. Více
informací o tomto programu naleznete na
http://snoubenci.ascczech.cz/.

Hanka pracuje v Křesťanské pedagogic-
ko-psychologické poradně. Petr je zaměst-
nán jako auditor systémů řízení dle ISO
norem.

Znáte to – když se mezi sebou lidé roz-
hádají, nevzejde z toho nikdy nic dobrého.
A když se pohádají sudičky, pak je to úpl-
ná katastrofa. Není se čemu divit, že to
odnese úplně nevinné dítě. A když je navíc
tím dítětem jediná královská dcera
a dědička trůnu, je to tragédie pro celé
království...

Hra je určena nejen pro děti, ale i dospě-
lí si „mezi řádky“ najdou své. Pohádka
o tom, že navzdory zlu, neštěstí a utrpení,

Simsala Bim: Dračí princezna
dobro a oběť z lásky vyhrává, spatří popr-
vé světlo divadelních ramp v neděli 9.
listopadu v 16 h. v sále společenského
centra Bonaparte ve Slavkově u Brna.
První repríza je naplánována v sobotu 22.
listopadu v 16.00 h. 

Vstupenky se prodávají v informačním
centru na Palackého náměstí 1 (tel.
513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-
slavkov.cz). Cena vstupenky: 60 Kč /
50 Kč.

Obnova pro muže všech věkových
kategorií „PROROK DANIEL – SVĚDEK
VÍRY“ v sobotu 29. 11. od 9.00 do 17.00.
Vede P. Jan Szkandera.

Obnova pro ženy „BÝT JEŽÍŠOVOU
UČEDNICÍ“ v sobotu 25. 10. od 9.00 do
17.00., vede P. Adam Rucki.

Obnova pro mládež „APOŠTOL JAN
(2)“ v sobotu 22. 11. od 9 do 17 hodin,
vede P. Milan Vavro.

Chceš pokračovat s učedníkem Janem
na jeho náročné cestě za Pánem? Jan byl
Ježíšem proměněn v apoštola, i ty můžeš
začít žít život naplno s Ježíšem a pro
Ježíše, Jan může být pro tebe osobou,
která tě bude inspirovat, která ti pomůže
začít něco nového…

Duchovní obnovy v Domě svaté Rodiny ve Slavkově
Možná jsi teď učedníkem, který se buď

o svého Mistra vůbec nezajímá, nebo s ním
jen tak ze stereotypu jde, nebo nevíš jak dál…
Možná ti zde, na této netradiční duchovní
obnově v duchu nové evangelizace, sdílení
s druhými, sebereflexe…) Pán chce něco dát.
Jestli to chceš přijmout, přijď…

Možnost přijet už v pátek a zůstat do
neděle. Místa máme dost!

Info pro všechny obnovy:
Program: přednášky, adorace, příležitost

ke svátosti smíření a k duchovnímu rozho-
voru, mše svatá. 

S sebou: přezůvky, finanční příspěvek,
kontakt: tel. 544 423 241, e-mail:
ssnd@seznam.cz. Oběd zajištěn, nahlaste
se nejpozději dva dny předem!

POZVÁNÍ
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POZVÁNÍ

Chrámoví varhanící, zpěváci a hudebníci
jsou srdečně zváni na svatocecilské setká-
ní v sobotu 22. listopadu 2014 v 10.00 do

19. svatocecilské setkání
brněnské katedrály na Petrově. Mši sv.
v katedrále doprovodí sbor Collegium
musicale bonum ze Slavkova.

Poutní zájezd do Lurd
Pro zájemce z děkanství pořádáme 2.–9. července 2015 autobusový zájezd do Lurd

s návštěvou míst Avignon, Rocamadur, Taize, Ars. Cena do 8000 Kč, CK Hladký Brno,
doprovod P. Milan Vavro. Hlaste se na faře.

Francouzská komunita Taizé pořádá
vždy na přelomu roku 29. 12. 2014 – 2. 1.
2015 Evropské setkání mládeže, nazýva-
né „Pouť důvěry“. Letos máme jedinečnou
šanci zúčastnit se setkání v našem hlav-
ním městě Praze.

Při těchto setkáních je vytvořen prostor
pro ztišení a rozjímání. Člověk se přibližuje
Bohu a tím nalézá i sám sebe. Setkání trvá
necelých pět dní. Tyto dny naplňují společ-
né modlitby Taizé, doprovázené zpěvy
z Taizé. Připravené jsou i workshopy
v mnoha evropských jazycích. Ubytování
bývá zajišťováno v rodinách z farností.

Evropské setkání mládeže Taizé – Pouť důvěry – Praha
Součástí setkání je slavení silvestra
v rodinném kruhu farnosti, kde je člověk
ubytovaný a 1. ledna slavnostním oběd
s rodinou, u které v těchto dnech bydlel…

Taizé je ekumenická komunita.
Nerozhoduje tu příslušnost k církvi. To, co
zde naleznete, je pohostinnost, vstřícnost
a láska! Všichni, kdo by měli chuť nechat
se obohatit novými zážitky a podniknout
tuto pouť do Prahy, ať se přihlásí co nejdří-
ve u o. Milana Vavra.

Více informací a inspirace (včetně toho,
jak to chodí přímo v Taizé) naleznete na
www.taizepraha.cz.

Farní tábor, Rakovecké údolí – červenec 2014
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Adorace před Eucharistií (Svátostným
Ježíšem) ve farním kostele bude každou
neděli večer od 19.00 do 20.00 hodin.

Svátost smíření ve Slavkově přede mší
sv. v úterý, pátek (17.30) a v neděli ráno
i večer. Mimořádně na ohlášení ve středu
v 19.00–20.00 v kostele.

Mše svaté pro děti každé úterý v 18.00
– letošní téma Starého zákona nás sezná-
mí s postavami Abraháma, Mojžíše Izáka,
Jákoba a Mojžíše. Po četbě příběhu násle-
duje také soutěž dětí na dané téma.

Program pro mládež v pátek v 18.00 –
mše svatá, modlitba mládeže a večerní
program, společenství.

Katecheze pro dospělé – setkání nad
otázkami víry na faře, v neděli v 19.00, od
2. 11. každé dva týdny. 

Modlitba mládeže a setkání společen-
ství na faře každý pátek 19.00 (mše sv.
v 18.00).

Rozvrh náboženství žáků ZŠ je na far-
ním webu.

Pravidelné aktivity ve farnosti (od 1. 10. 2014)
Setkávání maminek s malými dětmi

v Domě Svaté Rodiny (vedle KMŠ
Karolínka) každé úterý od 8.30 do 11.30 h.
Náplní času je hraní, popovídání si a kratší
modlitba. Je možné se připojit kdykoliv
během dopoledne.

Ministrantské schůzky jsou každý
pátek v 16.00 na faře.

Schola má zkoušku podle domluvy na
faře.

Pěvecký sbor CMB má zkoušku ve čtvr-
tek v 19.00 na faře.

Modlitby otců každé sudé pondělí
20.30–22.00 na faře.

Modlitby matek každé liché pondělí
20.30–22.00 na faře.

Setkání KLASu (Klub aktivních seniorů)
se koná v pondělí za dva týdny dle ohláše-
ní v 18.00–19.30 na faře.

Farní divadlo zkouška středa 17.00 -
19.00 a 19.00 - 21.00 na faře.

Farní kavárna ve Slavkově po ranní mši
sv. od 9.30 na faře. Srdečně zvou pořadatelé.

POZVÁNÍ

Slavkov – fara
1. roč. pondělí 13.00 (Dům sv. Rodiny)

Petra Šaňková
2. roč. pondělí 13.15 s. Gregorie
3. roč. pátek 13.00 o. Milan
4. roč. pondělí 14.00 s. Gregorie
5. roč. úterý 14.00 Lucie Hlaváčková
6. a 7. roč. středa 14.00 o. Milan
8. a 9. roč. úterý 15.15 Lucie Hlaváčková

Němčany – s. Gregorie
2. roč. úterý 12,00

Hodějice – Jana Lstibůrková
1. roč. středa 12,20
4. a 5. roč. středa 13,00

Heršpice – nevyučuje se

Účast v náboženství je pro pokřtěné děti
součástí křesťanské výchovy, ke které se

Rozvrh výuky náboženství ve školním roce 2014/15
rodiče zavázali před křtem dítěte.
Křesťanský život totiž nemá za cíl jen osob-
ní víru, ale ta se má prožívat ve společen-
ství křesťanů. Ježíš řekl svým apoštolům
po svém zmrtvýchvstání, aby šli do celého
světa, získávali učedníky a křtili je. On nám
zanechal znamení své přítomnosti ve svá-
tostech. Proto součástí křesťanské výcho-
vy patří příprava dětí 3. ročníku k přijímání
Těla Kristova a svátosti smíření. Tady bych
chtěl podotknout, že je důležitá účast v
náboženství již od 1. ročníku, ve které se
děti seznamují se základy víry. Součástí
vedení dětí je také bohoslužba pro děti,
která probíhá každé úterý v 18.00 hodin v
kostele s tématem "Postavy Starého záko-
na". Mohou se účastnit i děti předškolní.
Vyučování jsme již zahájili a ještě je možné
se připojit. P. Milan Vavro, farář
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PROGRAM FARNOSTI

Pravidelné bohoslužby:

Slavkov farní kostel (mimo svátky): 
neděle 8.30 a večerní v 18.00 (v čer-
venci a srpnu v 19.00), úterý 18.00 pro
děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 pro mlá-
dež, sobota v 7.30.

Němčany: středa 18.30 (zimní čas 18.00)
pro děti, neděle 9.45 h.

Hodějice: pátek 17.00 pro děti, neděle
11.00 h.

Heršpice: středa 17.00 pro děti, neděle
11.00 h.

ŘÍJEN
19. 10. Misijní neděle – misijní sbírka.
25. 10. Obnova pro ženy

„BÝT JEŽÍŠOVOU UČEDNICÍ“ od 9.00
do 17.00 v DSR, vede P. Adam Rucki.

26. 10. Výročí posvěcení kostela (Slavkov,
Němčany, Hodějice).

LISTOPAD
1. – 8. 11. Dušičkový týden.
1. 11. Slavnost všech svatých, sobota,

mše svatá 8.30 Slavkov.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé

(Dušiček), mše sv. jako v neděli.
Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve
Slavkově a v Heršpicích ve 14.00,
v Hodějicích a v Němčanech po mši
svaté.

4. – 8. 11. Mše sv. v kostele na Špitálce:
pondělí až čtvrtek vždy v 18.00,

v sobotu v 7.30 (pátek ve farním koste-
le).

Plnomocné odpustky za zemřelé lze zís-
kat od 1.–8. 11. za splnění podmínek
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za
zemřelé na hřbitově).

6. a 7. 11. Návštěvy nemocných.
8. a 9. 11. Přednášky pro manžele a rodi-

ny, manželé Imlaufovi, DSR vždy od
15.00 do 18.00.

15. 11. Adorační den farnosti (všechny
kostely).

22. 11. Obnova pro mládež „APOŠTOL
JAN (2)" od 9.00 do 17.00 v DSR, vede
P. Milan Vavro.

29. 11. Otevřený kostel – Napoleonské
dny. 

29. 11. Obnova pro muže všech věkových
kategorií „PROROK DANIEL – SVĚDEK
VÍRY“ od 9.00 do 17.00 v DSR. Vede
P. Jan Szkandera.

PROSINEC
Roráty v Adventu pro děti 2. 9. 16. a 23.

prosince, Slavkov 6.45.
4. a 5. 11. Návštěvy nemocných.
7. 12. Mikulášská nadílka v kostele.
24. 12. Štědrovečerní mše pro rodiny

s dětmi 15.30, půlnoční 23.00 Slavkov.
25. 12. Průvod svaté Rodiny a zpívání

u betléma, Slavkov.
31. 12. Mše na poděkování 16.00.

Prohlídka hodin a zvonů.
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