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Milosrdní jako Otec
Začal rok milosrdenství. Je to pozvání,
aby do vztahu lásky Boha k člověku vstoupil každý člověk, zvlášť v tomto roce.
Četl jsem, že profesor Vojtíšek, odborný
znalec religionistiky, sekt a nových náboženských směrů, říkal pozoruhodnou věc,
že za posledních 25–30 let ubylo asi o jednu třetinu lidí, kteří se identifikují s nějakou tradiční církví, především církví
katolickou. Pak podal druhou zajímavou informaci, že počet lidí, kteří
s Bohem žijí – slaví neděli jako den
Páně, žijí v nějakém živém společenství ve farnosti – ten zůstává stejný –
někde víc, někde míň. Co z toho plyne? Plyne z toho to, že ti, kteří nám
ubyli, jsou takzvaní „deklarativní“ věřící.
To znamená, že se hlásili k Církvi z nějakého jiného důvodu, než z vazby k Bohu a ke
společenství. Například z důvodů společenských, politických, z tradice a podobně.
To, co nás drží, to co je důležité, nejsou jen
dobré zvyky a tradice, ale život s Bohem
jako každodenní a žitý vztah. Modlitba
a radost ze služby, to jsou dva prostředky,
kterými svědčíme o Bohu, který je živý
uprostřed nás, který miluje člověka.
Jak máme konkrétně prožít tento rok,
který nám už ubíhá, a přiznejme si, nejprve
si uvědomujeme, že vůbec nějaký rok
milosrdenství běží, než abychom jej více
žili. V neděli jste dostali nebo teprve dostanete malé obrázky se skutky milosrdenství
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– sedmero tělesného a duchovního milosrdenství.
Co s tím? Vypadá to jako pomůcka pro
malé děti do náboženství. Možná známe
tyto praktické skutky lásky, pro někoho je
to něco nového. Vychází z Matoušova
evangelia o posledním soudu ve 25 kapitole: „Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu
z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.“ (Mt 25,40)
Pozastavme se nad jednotlivými
skutky a pokusme se být vynalézaví, jak je uskutečnit v tomto současném životě. Například oblékat nahé
může být v praxi nabídnutí oblečení
Charitě – ta by ale byla brzy zasypána
množstvím oděvů. Můžeme jít dále a objevit, že navštěvovat vězněné nemusíme uvádět ve skutek složitým vyjednáváním vstupu do věznice za neznámým vězněm, ale
stačí navštívit babičku, která je sama ve
vejminku nebo vytáhnout dítě od uvěznění
u počítače k jiné činnosti. Napomínat hříšníky nemusíme mentorováním, ale být sami
v jednání příkladem, který sám bude mluvit.
Tak můžeme využít šance tohoto roku – být
milosrdní k druhým, jako je milosrdný Otec
k nám. Přeji nám všem, aby nám tato kartička sloužila každý den k inspiraci, k modlitbě
a hledání, jak se stávat milosrdnými.
Je to teď na nás, jak šance v následující
postní době využijeme. o. Milan Vavro, farář

Úmysly modlitby živého růžence:
za nemocné v naší farnosti a za ty, kteří o ně pečují
za mladé lidi, kteří chtějí žít v dobrém manželství a dlouhodobě
a systematicky se na ně připravují
za školské sestry ve Slavkově a za Křesťanskou školku Karolínka
za děti, které přistoupí poprvé k svatému přijímání a za jejich rodiče
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Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství
Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka
s Božím milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak
posilovala víra každého věřícího a on aby
o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví.“ papež František

Odpustky vázané na Svaté brány
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe
nebo pro duše zemřelých. Papež
František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další
dvě podmínky.
1. Vykonat sv. smíření.
2. Účastnit se mše svaté a přijmout
svaté přijímání.
3. Pomodlit se za Svatého otce a na
jeho úmysly, které nosí ve svém srdci
pro dobro církve a celého světa (např.
Otče náš a Zdrávas Maria).
Tyto tři výše uvedené podmínky lze
vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy
je vykonán předepsaný odpustkový
úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího
velekněze byly vykonány v tentýž den
jako odpustkový úkon.
4. Na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry.
Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:
5. Jako projev své hluboké touhy po
skutečném obrácení vykonat krátkou
pouť ke Svaté bráně (podle fyzických
možností každého člověka).
6. Zamyšlení či rozjímání na téma
milosrdenství.

Odpustky vázané na skutky milosrdenství
Svatý otec ale touží rozšířit možnost
získat odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků
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milosrdenství! Papež píše: „Prosil jsem,
aby církev v tomto Roce milosrdenství
znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž
nejlépe poznat právě prostřednictvím
konkrétních projevů, jak nás to učil
i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně
vykoná jeden či více z těchto skutků,
bezpochyby tak získá i odpustky spojené
s tímto Svatým rokem.“
Mezi skutky tělesného milosrdenství se
především počítá:
- dát najíst tomu, kdo má hlad
- napít tomu, kdo trpí žízní
- hostit toho, kdo nemá střechu nad
hlavou
- obléci ty, kdo nemají, co na sebe
- navštěvovat nemocné a vězněné
- pohřbívat mrtvé
- tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté
A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:
- učit nevědomé
- radit především pochybujícím
- těšit zarmoucené
- posilovat klesající či napomínat hřešící
- trpělivě vše snášet
- odpouštět ubližujícím
- modlit se za živé i za mrtvé
Více to popisuje Katechismus katolické
církve v článku 2447: „Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme
svému bližnímu v jeho tělesných nebo
duchovních potřebách. Učit, radit, těšit,
posilovat – to jsou skutky duchovního
milosrdenství, stejně jako odpouštět
a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného
milosrdenství spočívají obzvláště v tom,
že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že
hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na
sebe, že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat
almužnu chudým je mezi těmito skutky
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jedno z hlavních svědectví bratrské lásky;
je to také úkon spravedlnosti, který se líbí
Bohu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí
s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco
k jídlu, ať jedná stejně“ (Lk 3,11). „Raději
dejte to, co je v mísách, jako almužnu
a pak vám bude všechno čisté“ (Lk

11,41). „Když bratr nebo sestra nebudou
mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim
řekne: ,Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se
a najezte se‘ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?“
(Jak 2,15-16).“

Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství
v Krakově
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve
Svatém roce milosrdenství na sobotu
28. května 2016 Národní pouť do svatyně Božího milosrdenství v KrakověLagiewnikách. Organizací poutě se ujalo
Radio Proglas.
Další informace budou zveřejněny
později. Více na pout2016.proglas.cz

Návrh programu:
10.30 mše svatá v chrámu Božího milosrdenství
12.00 oběd a prohlídka areálu
13.30 kulturní a duchovní program
15.00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
15.30 putování do chrámu sv. Jana Pavla II.

Logo Roku milosrdenství
Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který bere na ramena člověka. Autorem loga
svatého roku je slovinský umělec, jezuitský kněz Marko Ivan Rupnik. Grafika
navazuje na fresky Dobrého pastýře
z prvních staletí křesťanství a znázorňuje
Ježíše, který bere na ramena ztraceného
člověka. „Kresba je vytvořená tak, aby
ukazovala, že Dobrý pastýř se dotýká těla
člověka v jeho hloubce a činí to s takovou
láskou, která mění život,“ uvedl Fisichella.
Kristovy oči jsou pak propojeny s očima
člověka. „Kristus vidí Adamovýma očima
a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk objeví v Kristu své lidství a budoucnost, která na něj čeká,“ vysvětlil neobvyklý prvek Fisichella.
Pozadí loga tvořené modrými ovály různé barevné sytosti poukazují na pohyb,
jímž Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu a smrti. Tmavě modrá barva může
také
připomínat
neproniknutelnost
Otcovy lásky.
Vedle kresby se nachází také motto
svatého roku: „Milosrdní jako Otec“.
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„Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství, které je plodem vlastní zkušenosti nekonečného Otcova milosrdenství a jeho moci“.
papež František

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
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Ze života farnosti v roce 2015
Přinášíme přehled událostí v římskokatolické farnosti v uplynulém roce.
V církvi probíhaly tři tématické roky. Na
národní úrovni to byl Rok Eucharistie,
jeho vrcholem byla ve farnosti neděle 7.
června jako Den eucharistie a Slavnost
Božího Těla s průvodem ve Slavkově a ve
všech obcích. Účastnili jsme se mše svaté na Národním eucharistickém kongresu
(NEK) na náměstí Svobody v Brně a průvodem na Zelný trh v sobotu 17. října.
V celé církvi probíhal Rok zasvěceného
života, v jehož rámci se nám představily
ve farním časopise slavkovské Školské
sestry. Významným bylo zahájení
Svatého roku milosrdenství v Římě 8.
prosince, které pokračovalo pro náš kraj
otevřením Svaté brány v Žarošicích 16.
prosince.
Jednodenní duchovní obnovy ve
Slavkově se konaly pro muže (Boží zbroj,
o. Jan Szkandera), pro ženy (Boží milosrdenství, o. Adam Rucki) a pro mládež (O
společenství, o. Milan Vavro). Obnovy
v Duchu svatém se účastnilo v Pozořicích
11 lidí ze Slavkova. Týdně probíhaly
Adorace před Eucharistií ve farním kostele každou neděli večer, svátost smíření
každou středu, měsíčně bohoslužby
v penzionu a návštěvy nemocných doma
a v psychiatrické léčebně.
Během roku se konaly modlitební setkání: lednové ekumenické bohoslužby
v Heršpicích a ve Slavkově, postní křížová cesta na Urbánek a křížová cesta
městem, 26. 4. modlitba za padlé
u památníku k 70. výročí II. světové války,
v květnu svatodušní novéna, 28. 9. poděkování za úrodu s výzdobou kostela, 3.
10. Slavkovská iniciativa smíření s kardinálem Vlkem, v dušičkovém týdnu
pobožnost za zemřelé a mše na hřbitově,
15. 11. adorační den farnosti se střídáním
modlitebních skupin, 3. 12. ekumenická
modlitba za padlé v zámecké kapli a 5.
12. otevřený kostel k výročí bitvy s meditativním programem.
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K modlitbám se scházelo ob týden na
faře nebo v domácnostech 14 skupin:
Modlitby otců, Modlitby matek, společenství svobodných, manželů, mladých
rodin a seniorů. Při bohoslužbách se střídali svou službou: 5 kostelníků, 2 varhaníci, 6 varhanic, Pěvecký sbor CMB,
schola rodin, schola děvčat, jednotliví
hudebníci, 30 ministrantů, 6 akolytů
k podávání přijímání, 15 lektorů, 2 zajišťují květinovou výzdobu, 2 skupiny na
úklid kostela, 8 skupin na úklid farního
centra. Zajištění chodu farnosti se věnovala ekonomická a pastorační farní rada,
technici děkanství pro opravy, farní časopis, web a farní knihovna.
Vyučování náboženství 90 žáků ZŠ
a přípravu k Eucharistii pro děti 3. třídy
zajišťovali farář, 2 školské sestry a 1 katechetka, přípravu snoubenců vedly 3
manželské páry. Kněží vedli katechumenát a kurz víry pro dospělé s přípravou na
svátosti, přípravu mládeže na biřmování,
každé úterý mše svaté pro děti s tématem Ježíš v nedělních evangeliích a soutěží dětí. Ve farnosti působí KMŠ
Karolínka. Pro děti se týdně konaly ministrantské schůzky a sobotní tělocvična,
v lednu Denaf - den pro děti na faře,
v únoru karneval pro děti, v červnu ministrantský den a výlet dětí z náboženství do
Mikulova, o prázdninách farní tábor
v Rakoveckém údolí pro 53 dětí a tábor
ministrantů v Býkovicích, bohoslužby
s žehnáním školních tašek a na zahájení
školního roku s požehnáním žákům a učitelům, v Adventu ranní mše „roráty“
a mikulášská besídka.
Probíhaly setkávání maminek s malými
dětmi v Domě Svaté Rodiny, rodinná
pouť, dovolená rodin v Praze, cyklopouť
po kostelech farnosti, adventní modlitba
v rodině a byl vydán zpěvník koled. Pro
mládež byla každý pátek modlitba
a večerní program, Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně, expedice starší
mládeže do Francie a mladší mládeže do
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Tyrolska. Senioři měli tematické večery
v pondělí v KLASu.
Pro pomoc potřebným se uskutečnila
Tříkrálová sbírka 2015 (121 tis. Kč), sbírky během roku pro potřebné, sbírka na
charitní projekty koruna denně, Misijní
koláč, Misijní jarmark, pomoc uprchlíkům
několika slavkovských dobrovolníků na
srbské hranici.
Pořádali jsme pouti: pěší pouť do Žarošic (20 pěších), z místních malých poutí
se konala 11. 2. Lurdská pouť na
Lutrštéku, 24. 6. pouť k sv. Janu Křtiteli
na Špitálce, 20. 9. hlavní pouť k P. Marii
Bolestné na Lutrštéku. Poutní zájezdy
byly v květnu do klášterů v Želivi a Naší
Paní Nad Vltavou u Poličan, v září do
Dolních Kounic a Znojma, v červenci
s děkanstvím do francouzských Lurd,
Taizé a Arsu.
V roce 2015 proběhly společenské akti-

vity: ples slavkovského děkanství v Nesovicích, Noc kostelů, Svatourbanské hody,
varhanní koncert Concentus Moraviae,
kopaná ženatí–svobodní, nedělní Farní
kavárna po ranní mši a divadelní kavárna
s vystoupením divadelního spolku. Měsíčně jsme od listopadu zahájili cyklus přednášek na faře: 9. listopadu přednáška
otce Jana Krbce z Milonic na téma
„Základy komunikace“, 7. prosince přednáška Dr. Štouračové „Křesťan v dnešním
světě – Stýkání a potýkání křesťanství
a islámu v Evropě“, 14. prosince se podělili naši mladí farníci při přednášce s promítáním o zkušenost při dvou návštěvách
uprchlíků v Srbsku.
Děkuji Vám všem, kteří jste v uplynulém
roce přispěli finančně a také jste nezištně
pomáhali ve svém volném čase s přípravou a zajištěním mnoha aktivit celého
P. Milan Vavro, farář
roku.

Oprava střechy na Lutrštéku
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Hospodaření a statistika farnosti 2015
Hospodaření farnosti 2015
Příjmy
celkem
za
farnost
2 119 000 Kč, výdaje 2 074 000 Kč.
Slavkov: příjmy 1 375 000 Kč (sbírky
591 000, dary 41 000, příjmy z nájmů
z polí, věže, márnice 149 000, dotace
Ministerstvo kultury 310 000, město
Slavkov u Brna 134 000 Kč,
Jihomoravský kraj 150 000), výdaje
1 391 000 Kč, (energie kostela a fary
celkem 167 tis. (elektřina 70 000, plyn
88 000, vodné a srážkové stočné
27 000), bohoslužebné a provozní
režie 104 000, projekty dětí a mládeže
65 000, opravy střechy 664 000, oprava podlahy a výmalba sálu fary 38 000,
nové obrazy KC na Urbánek 30 000,
nové dubové lavičky, čalounění lavic
a zpovědnic 198 000 Kč, boční lavice
v kostele, osvětlení pod kůrem, v sakristii a na chodbách fary 86 000 Kč,
rozhlas Špitálka, přímotop a ladění
varhan 39 000 Kč.
Němčany: příjmy 474.000 Kč (sbírky
199.000, dotace Ministerstvo kultury
215.000, obec Němčany 60.000),
výdaje 411.000 Kč (opravy – střecha
Lutršték, socha P. Marie, 2 andělé
355 000, energie 30 000 a režie 26 000
Kč).
Hodějice: příjmy 178 000 Kč (sbírky
98 000,
obec
80 000),
výdaje
179 000 Kč (opravy zateplení půdy
94 000, elektřina topení 30 000, skříň
a číselník 25 000, režijní 30 000).
Heršpice: příjmy 92 000 Kč (sbírky
82 000, dotace obce 10 000), výdaje
93 000 Kč (elektřina, plyn 31 000,
opravy soklu 50 000, režie 12 000).

Charitní sbírky ve farnosti
na různé účely celkem 487 253 Kč.
Tato částka obsahuje tři položky:
1. Farní sbírky odeslané na biskupství: 220 188 Kč (Haléř sv. Petra 32 678
Kč, na charitu 17 599 Kč, na NEK
4000, na bohoslovce 20 977 Kč, na
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misie 32 061 Kč, desátek na potřeby
diecéze 96 084 Kč).
2. Tříkrálová sbírka 2015 byla celkem 197 065 Kč. Z toho ve Slavkově
131 669 Kč, v Němčanech 21 158 Kč,
v Hodějicích 22.988 Kč a v Heršpicích
21 250 Kč. Ve Slavkově koledovalo
104 lidí: 31 vedoucích a 73 dětí – králů.
3. Ženy v projektu „Koruna denně“
shromáždily 70 000 Kč na podporu
projektů (na misie, TV Noe, Cesta 121,
Na počátku, auto misie Haiti, kostel
Lesná, dům rodin Smečno, Domov sv.
Josefa Červený Kostelec, adopce na
dálku – Nithin a Merable, Hospic
a poutní dům Prachatice).
V tomto roce pokračuje vydávání
farního majetku, hlavně polností, které jsou předmětem „restitucí“, neboli
zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi. Stát vydává malé pozemky
o celkové výměře kolem 1 ha.

Statistika farnosti za rok 2015
Křty 31 (loni 41) z toho Sl 20, Ně 1,
Ho 1, He 4, z jiné farnosti 5, z toho 25
dětí do 1 roku, 5 do 7 let, 1 do 14 let.
Katechumené: 2 (Sl 2). Biřmování 0.
Sňatky 22 (loni 18) ze Sl 7, He 1,
z jiných farností 14. První sv. přijímání
9 (Sl 7, Ně 1, He 1). Svaté přijímání při
mši sv. kolem 40 000. Svátost nemocných 36 (udělené jednotlivě). Pohřby
43, z toho Sl 24, Ně 8, Ho 9, He 2,
z toho na hřbitov 23 a kremací 20.
Zaopatřeno před smrtí svátostí
nemocných bylo 12 ze 43. Vyučování
náboženství 110 žáků (Sl 63, Ně 12,
Ho 17, He 8, z jiných obcí 10). Školní
žáky učí 2 sestry, 1 katechetka a farář
v 11 skupinách (8 na faře, 1 v ZŠ Ně, 2
v ZŠ Ho). Společenství – 2 skupiny
mládeže (35), 11 skupin dospělých
(100). Duchovní ve farnosti – kněží 2,
řeholnic v klášteře 10.
P. Milan Vavro, farář
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Misijní neděle – poděkování
Velké DÍKY všem, kteří napekli výborné sušenky a jiné dobroty, přispěli rukodělnými výrobky nebo se jiným způsobem podíleli na dobrém průběhu
Misijního jarmarku. Stejné DÍKY patří
samozřejmě také všem štědrým dárcům.

Celkem jsme letos utržili 18 664 Kč,
peníze jsme poslali na Papežské misijní
dílo. O tom, že vaše dary opravdu pomáhají, si můžete přečíst v dopisech z misií:
http://www.missio.cz/projekty/dopisy-zmisii/.
Lenka Klinkovská

Po stopách českých svatých
O podzimních prázdninách 27.–29. 10.
2015 jsme podnikli poutní výlet 7. a 8. třídy z náboženství do Staré Boleslavi
a Prahy k místům, kde žili nebo zemřeli
naši národní světci.
Ve Staré Boleslavi jsme navštívili kostelík svatého papeže Klimenta a kostel sv.
Václava, ve kterém jsme sestoupili do
podzemní krypty sv. Kosmy a Damiána.
Zde je místo, na kterém byl zavražděn
svatý Václav. Potom jsme šli přes náměstí do kostela zasvěcenému Panně Marii.
Zde se připomíná příběh Václavova služebníka Podivena, který běžel s obrázkem P. Marie, který nosil sv. Václav, a na
tom místě se ta věc po staletích nalezla.
Nyní tomu předmětu říkáme Paládium
země České (záštita) a je ve velké úctě
českého národa.
Navštívili jsme také Prahu, místo spojené se svatou Anežkou. Byla dcerou krále
Přemysla Otakara I. a stala se řeholní
sestrou. V kostele u Karlova mostu je řád
Křížovníků s červenou hvězdou, který
založila. Zde se uchovává její ostatek a je
to zub z čelisti, která se uchovává ve
Španělsku jako jediná relikvie sv. Anežky.
Ta založila ve 13. stol. nemocnici, která
se jmenuje Na Františku a vedlejší klášter, který se nazývá Anežský. Zde byla po
smrti pochována a její ostatky se dosud
nenalezly.
Také jsme navštívili strahovský klášter
s knihovnou, kde je řád Premonstrátů
a pražské arcibiskupství, kterým nás provedl otec biskup Karel Herbst a ukázal
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nám arcibiskupskou kapli a místnosti
s obrazy arcibiskupů.
V katedrále na Hradčanech jsme navštívili místo, kde je pohřbený kardinál
František Tomášek, který vedl církev
v době sametové revoluce. Měli jsme
možnost mít mši svatou přímo v kapli
katedrály. Po mši jsme shlédli místa, kde
jsou hroby svatých. Svatý Zikmund,
jehož ostatky dovezl Karel IV., je v rakvi
na oltáři. Nebyl to náš národní světec, byl
králem v Burgunsku a zemřel mučednickou smrtí utopením ve studni. Svatý Vít
byl umučen jako 13letý mladík (ve věku
našich sedmáků), kost jeho ramene získal svatý Václav a další ostatky dovezl
Karel VI. a je pohřben v ose katedrály za
oltářem. Nevzdal se křesťanství a byl
umučen. Další svatý je náš biskup, který
musel pro nepřijetí v Čechách odejít do
Říma a potom do Pruska, kde byl ubit. Je
to svatý Vojtěch.
V stříbrném náhrobku jsou ostatky svatého Jana Nepomuckého, který byl generálním vikářem a po umučení byl vhozen
do řeky Vltavy. Prohlídku jsme ukončili
v kapli svatého Václava, kde jsme zazpívali píseň nazývanou Svatováclavský
chorál. Odtud z kaple je vstup do klenotnice. Svatá Ludmila je pohřbena v bazilice sv. Jiří na nádvoří za katedrálou. Na
závěr jsme měli exkurzi do Parlamentu,
kde jsme byli jmenováni členy stínové
vlády a pronesli několik plamenných řečí
u poslanecké sněmovny.
P. Milan Vavro, farář
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Krátké zprávy z farnosti
Novoroční koncert žesťového kvinteta

Přednáškový cyklus

V sobotu 2. ledna 2016 zazněla na Špitálce v kapli sv. Jana Křtitele barokní a renesanční hudba společně s vánočními skladbami z Čech i zahraničí.

V rámci přednáškového cyklu se konalo 18.
ledna cestopisné promítání manželů Mlčochových „Putování Portugalskem se zastávkou
v Santiago de Compostela a Fátimě“.

Vánoční koncert CMB

Ekumenické bohoslužby

V neděli 3. ledna 2016 se v Domě Svaté
Rodiny ve Slavkově uskutečnil vánoční koncert vokálně-instrumentálního souboru
Collegium musicale bonum, na kterém za řízení K. Frydrycha zazněla půvabná díla barokních, klasicistních, ale i soudobých autorů.

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů
18.–25. ledna 2016 jsme se setkali ve středu 20. ledna v Heršpicích v kostele sv.
Matouše (kázala farářka Husitského sboru
Iveta Hušková) a ve čtvrtek 21. ledna ve
Slavkově na faře husitské církve kázal Kamil
Majer z církve Adventistů sedmého dne.

Děti z KMŠ v kostele
Vánoční návštěva dětí z KMŠ po novém
roce se netýkala jen betléma a zpěvu koled,
ale také návštěvy kůru a varhan. Děti zazpívaly koledy a po modlitbě dostaly od pana
faráře požehnání.

Noc královny
Poslední reprízu hry mohli diváci shlédnout
naposled 10. ledna na Bonaparte. Toto velmi
úspěšné představení nás zavádí do posledních šesti let života královny Kunhuty, vdovy
po Přemyslu Otakaru II. a rozehrává dramatický příběh královny a jejího milence Záviše
z Falkenštejna. Ochotníci z Divadelního spolku Slavkov podali obdivuhodný výkon.

Zemřela sestra Marie Blanka
Školská sestra Marie Blanka Šimončičová, známá jako neúnavná apoštolka nemocných a starých zesnula v Pánu 12. ledna
2016 ve slavkovském klášteře s modlitbou
sester Korunky k Božímu milosrdenství. Se
sestrou M. Blankou jsme se rozloučili
v sobotu 16. ledna 2016 ve 13.00 hodin při
mši svaté v kostele Vzkříšení Páně a doprovodili ji na místní hřbitov. Děkujeme za její
mnohaletou službu nemocným ve farnosti.

Ples slavkovského děkanství
Ples se konal 16. ledna 2016 ve Slavkově
v sále Bonaparte. Doprovázela dechová
kapela Šohajka z Dolních Bojanovic, potěšil
valčík s předtančením naší mládeže v choreografii Magdaleny Melicharové a scénku
z děkanského života sehráli kněží děkanství.
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DeNaF 2016
Také letos proběhl 28. a 29. 1. „Den na faře“,
zvaný DeNaF. Téma na motivy filmu „Já Padouch“ motivovalo vedoucí mládež k dalším
hrám a soutěžím, které se dětem velmi líbily.
Jednodenní pololetní prázdniny strávilo s přenocováním na faře 33 dětí a 11 vedoucích.

Modlitba za nového pomocného biskupa
Otec biskup Vojtěch oznámil, že požádal
Svatého otce Františka o jmenování
pomocného biskupa pro brněnskou diecézi
a prosí, abychom jeho rozhodování provázeli svými modlitbami.

Divadelní kavárna
Divadelní spolek Slavkov u Brna pořádá
v sále Pastoračního centra fary, většinou
poslední neděli v měsíci od 16 hodin
Divadelní kavárnu. Je to místo k posezení
s přáteli u šálku kávy nebo čaje a součástí
kavárny je kulturní program. Vstupné na kulturní program je dobrovolné, nápoje jsou
podávány zdarma jako bonus k programu.
V neděli 27. prosince uvedla v podání
Milana Hrazdílka historku z cyklu Slovácko
sa súdí, 31. ledna z Erbenovy Kytice báseň
Poklad. Únorová kavárna bude ve znamení
cestování po americkém jihozápadu. Se
svými cestovatelskými zážitky včetně promítání fotografií se přijede podělit náš bývalý divadelní kolega Marek Kuchta (kavárnu
otevřeme již v 15.30 a začneme v 16.00).
o. Milan Vavro
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Činnost Collegium musicale bonum ve slavkovské
farnosti v letech 2014 a 2015
Collegium musicale bonum vzniklo na
začátku července 2013. Zakládající
seskupení tvořili sólově vystupující
hudebníci na kůru kostela sv. Mikuláše
v Šaraticích: Lenka Friesová z Kobeřic
(alt, flétna), Blanka Robešová ze Šaratic
(mezzosoprán),
Kristýna
Vladíková
z Bošovic (mezzosoprán, housle), Martina
Tesáčková (soprán) a Karol Frydrych ze
Slavkova u Brna (varhany).
A.D. 2014
V průběhu roku vzrostla členská základna na dvacet šest hudebníků, z nichž většina pocházela z našeho města, proto
soubor začátkem dubna přesídlil ze Šaratic do Slavkova u Brna a od 17. června
začal nacvičovat v sále slavkovské fary.
V chrámu Vzkříšení Páně poprvé vystoupil při slavení liturgie v neděli 5. října, kde
interpretoval Dixit Dominus (Vesperae
minus solenne) Bohuslava Matěje Černohorského, Tantum ergo in D (KV 197)
Wolfganga Amadea Mozarta a obligátní
liturgické zpěvy (Ordinarium Petra Ebena,
žalm Josefa Olejníka, Alleluia in D Karola
Frydrycha). Hudebníci hráli ve složení:
trubka Martin Fukan z Archlebova (absolvent Církevní konzervatoře v Kroměříži),
housle Ladislav Jedlička a Zdeněk Kábrt,
varhany Olga Frydrychová, tympány
Josef Novák ze Žarošic (absolvent
Hudební fakulty JAMU).
Na svátek sv. Štěpána soubor provedl
Eja, vos pastorculi Václava Vincence
Maška a fugu Christus nobis natus est
Josefa Ferdinanda Norberta Segera.

A.D. 2015
První koncert Collegium musicale bonum
v chrámu Vzkříšení Páně se uskutečnil
u příležitosti Noci kostelů v pátek 29. května, kde zaznělo Mein gläubiges Herze
(BWV 68) J. S. Bacha, Canticorum iubilo
(HWV 63) G. F. Händela, Dixit Dominus,
Laudate Dominum a Magnificat B. M. Černohorského, Suscepit Israel (BWV 68) J.
S. Bacha, Cum Sancto Spiritu (RV 589)
A. Vivaldiho, Jesus bleibet meine Freude
(BWV 147) J. S. Bacha, Laudate pueri
(MWV 39) F. Mendelssohna-Bartholdyho,
Kyrie (Missa brevis) Z. Fibicha, Litaniae
lauretanae B. M. Černohorského, Heilig ist
der Herr (D 872) F. Schuberta, Tantum
ergo (KV 197) W. A. Mozarta a Sub tuum
praesidium Zdeňka Pololáníka, jež zde
bylo uvedeno v moravské premiéře.
Soubor dále vystoupil na mších při
Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, Slavnosti
Seslání Ducha Svatého, Slavnosti Krista
Krále, o 2. neděli adventní, na Štědrý Den
a při Slavnosti Narození Páně. Vždy přitom interpretoval ordinarium, žalm, aleluja a dvě sborové vložky.
Hudební složku vánočních liturgií tvořilo
Eja, vos pastorculi V. V. Maška, Laetentur
coeli Česlava Vaňury reprezentující
vrcholné baroko a také koledy z jednotného Kancionálu, jejichž instrumentální
doprovod (2 trubky, 3 housle, hoboj, varhany, tympány) umocnil slavnostní atmosféru. V průběhu Vánoc 2015 účinkovalo
dvacet osm členů Collegium musicale
bonum. Deo gratias.
Karol Frydrych

Collegium musicale bonum přijme nové členy
Rádi zpíváte? Neváhejte a přijďte k nám do smíšeného pěveckého sboru! Hledáme
nové zpěváky, zvláště muže. Jsme: přátelský kolektiv, koncertujeme, zpíváme a seznamujeme se s klenoty klasické duchovní i světské hudby. Zkrátka – užíváme si hudbu.
Zveme Vás na nezávaznou návštěvu zkoušky sboru. Pravidelná zkouška sboru: čtvrtek
19–21 hod., Malinovského 2, Slavkov u Brna. Kontaktujete nás na tel.: 776 660 072 nebo
Collegium musicale bonum
e-mailu: karol.frydrych@seznam.cz. Těšíme se na Vás.
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Novoroční zamyšlení
Otevírá se před námi nový rok, čas dělený na měsíce, týdny a dny. Jaký bude? Co
nás čeká? Říkáme, že do něj „vstupujeme“; tedy otevíráme dveře, stojíme na
prahu, ještě držíme dveře za kliku, rozhlížíme se,… ale místnost nevidíme celou.
Je mlha, šero, budoucnost neznáme, na
druhou stranu místnosti nedohlédneme.
Čas nás ale tlačí, my musíme vstoupit,
nemůžeme zůstat stát, i když každý další
nový rok v našem životě nás nepotěší.
V duchu si říkáme: jak to, že ten čas tak
letí? Kdyby člověk žil nekonečně dlouho,
byla by to všechno jen nezávazná akademická debata. To, co nás děsí, je, že se
nám stále více zkracuje i ona neznámá
lhůta života a my máme pocit, že je před
námi stále méně času a tedy i života.
Čas – rok je však pro nás otevřený.
Překročili jsme jeho práh a přemýšlíme,
co dělat. Něco přijde jakoby samo, „stane
se“, něco budeme ovlivňovat a rozhodovat my. Před něco budeme postaveni, ať

budeme chtít, nebo ne. V něčem budeme
sami, jinde s mnoha dalšími. A tak mi na
mysl přichází slova apoštola Pavla: “Stále
se radujte, v modlitbách neustávejte. Za
všech okolností děkujte, neboť to je vůle
Boží v Kristu Ježíši pro vás” (viz 1.
Tesalonickým, kap. 5, verše 16–18).
Radovat se, modlit se a děkovat. Tři
verše vytržené z kontextu knihy života
nejsou sice celou odpovědí na otázku, co
dělat. Vždyť třeba modlitba bez přestání
nejsou ruce sepnuté k modlitbě celé dny
a noci. Je to modlitba někdy slovní, vědomá, soustředěná, jindy život „z modlitby”,
život modlitbou prosvětlený. Kdo však
díky bibli a evangeliu Pána Boha trochu
zná, tomu bude svědomí napovídat, co
má kdy dělat, aby se mohl i radovat
a děkovat: komu pomoci, s kým se rozdělit, koho potěšit. Přejme si proto, aby
nás radost, modlitba a vděčnost provázela i v novém roce 2016.
JUDr. Miroslav Honek

Glosa arcibiskupa Graubnera:

Podaří se integrace migrantů?
Pařížský masakr nenechal nikoho lhostejným. Francie odpověděla vojenskými
útoky. Belgie vyhlásila mimořádný stav
kvůli ohrožení. Mnohé země zvýšily ostražitost, kontroly na hranicích, zpřísnily pravidla migrace. Někteří politici populisticky
využívají strachu občanů. Papež František
pláče a říká, že sám Ježíš pláče, protože
jsme dali přednost cestě války.[1]
I když se dnes setkáme s terorismem ve
spojení s islamistickými extrémisty, musíme
uznat, že terorismus není přímo spojen
s žádným náboženstvím. Vyrůstá ze zvrhlého myšlení. Ohrožuje lidstvo a lidstvo se
musí bránit i násilím, ale nevěřím, že se terorismus dá vymýtit násilím. Já spoléhám více
na výchovu, na níž se ovšem musí podílet
nejen rodina, škola a církev, ale celá společnost včetně průmyslu a obchodu, kultury,
zábavy a sportu počínaje dětskými hračkami. Všichni se musí spojit v úsilí o podporu
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toho lepšího v člověku a vzdát se třeba ekonomického zisku nebo získávání popularity
z toho, co lidi zotročuje, co kazí morálku.
Vím, že slovo morálka je pro mnohé jablkem sváru, protože o ní mají odlišné představy. Přesto můžeme právě u nás v nejateističtější zemi světa slyšet volání po ochraně
křesťanských hodnot, mezi něž řadí hlavně
svobodu, toleranci, úctu k člověku a mír. To
jsou jistě křesťanské hodnoty vyrostlé
z evangelia, jejich škála je však daleko širší,
a není možné uchránit některé, když se
odmítnou jiné. Připomeňme jen hodnotu
rodiny jako stabilního vztahu muže a ženy
vytvářející prostředí pro přijetí a výchovu dětí,
bez nichž žádná společnost nemůže mít
budoucnost. Nebo ochranu lidského života
od početí až do přirozené smrti. Křesťanské
hodnoty jsou jako spojené nádoby. Když se
nerespektují jedny, vytratí se i druhé. Navíc
ony nejsou něco jednou získaného, co se
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může uložit v bance jako vydělané peníze, či
uchovávat v muzeu jako starožitnosti. Křesťanské hodnoty jsou plodem života z evangelia a ztrácejí se, pokud se vytratí ze života živá
křesťanská víra, která je kořenem života
nesoucího tyto plody. Chceme-li v Evropě křesťanské hodnoty uchovat, musíme oživit víru.
Skutečnost, že významný počet Evropanů
přišlých z muslimských zemí, či jejich děti,
se nechává naverbovat mezi islamistické
bojovníky, vyvolává otázku integrace. Proč
si u nás nezvykli a nepřijali naši kulturu?
Česká vláda podpořila integrační plán,
který má pomoci se začleňováním uprchlíků. Program zahrnuje výuku češtiny,
seznamování s kulturou a demokracií nebo
pomoc s bydlením. Integrace má mít dvě
základní fáze. První je pobyt v integračních
azylových střediscích po dobu většinou 12
a maximálně 18 měsíců s intenzivní výukou
českého jazyka a druhou fází je samotná
integrace počítající s ubytováním a zajištěním práce. Na ní se mají podílet i neziskové subjekty a církve.[2]
Dosavadní zkušenost ukazuje, že některé
skupiny cizinců žijí v Evropě už řadu let či
dokonce generací, a nestaly se živou součástí společnosti. Vedle toho vidíme, jak
přehnaný individualismus rozbíjí rodiny
a plodí další lidi vyloučené ze společnosti.
Přibývá osamělých lidí všeho věku, sirotků
či dětí žijících jen s jedním rodičem, bezdomovců, či dokonce opuštěných starců, kteří ve svých bytech umírají hladem pro nedostatek pomoci a zájmu. Proto vidím zásadní
otázku: Kdo bude ty cizince integrovat?
Stačí jim zajistit bydlení a práci? To nemůže
stačit k vytvoření domova a vlasti. Chcemeli, aby přijali Evropu za svou vlast, či některou z obcí, kde dostanou byt, za svou, musí
tu najít přátele. Myslím, že na toto zatím
nejsme dost připraveni. Zatím tady migrantů moc není. V tom vidím šanci pro nás,
abychom dozráli, abychom znovu integrovali naše příbuzné a sousedy, s nimiž jsme
přerušili vztahy, abychom se lépe dívali
kolem sebe a nebyli k nikomu lhostejní,
uměli pozdravit i cizí a zajímat se, seznámit
se, pozvat a něco hezkého spolu prožít.
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Současná situace není jen ohrožením,
ale i příležitostí obnovit se, vrátit se nejen
k mluvení o kořenech, ale k životu z víry.
Bude-li evropská společnost žít z evangelia, bude silná a přitažlivá. Křesťané musí
v současném světě najít odvahu k odlišnosti. Zároveň musí dávat pozor, aby nedávali vzklíčit nenávisti. Jako křesťané musíme pokračovat v dialogu, to je naší
povinností, i když s fundamentalisty se dialog vést nedá, říká kardinál Tauran.[3]
Zůstanou-li přistěhovalci nepřijatí, naši
společnost ještě více oslabí. Najdou-li mezi
námi přátele, budou jedni z nás. Jsem rád,
že už máme zkušenost s muslimským studentem i na naší církevní škole.
To, že se někteří muslimové v Evropě
dávají pokřtít, nemusí být jenom tím, že
opravdově přijali Krista. Může to být
vysvětlováno i tím, že získávají větší jistotu,
že nebudou vyhoštěni. Ale skutečností je,
že rychle stoupá počet křtů u muslimů, kteří zůstávají ve svých muslimských zemích.
Po tom, co jsou zděšeni násilím islamistů
a konečně si přečtou Korán v rodném jazyce – dříve se ho učili zpaměti v arabštině,
jíž mnozí nerozuměli – chtějí lépe poznat
Ježíše, čtou Nový zákon a nechávají se
pokřtít. Riskují kvůli Kristu své životy a snaží se přivést ke křtu celé rodiny.[4] To
bychom donedávna nečekali.
Kdo zná Boží plány? Nemusíme je znát,
ale pokud plníme Boží vůli každý na svém
místě, jsme Božími spolupracovníky na velkém díle spásy světa. A jedno je jisté, že
Boží vůle pro každého křesťana je žít z víry
a milovat, vyznávat víru veřejně a předávat
ji druhým, budovat společenství církve jako
viditelné znamení jeho přítomnosti ve světě, jako prostředí a místo, v němž se lidé
mohou setkávat s Ježíšem uprostřed nás
a přitom respektovat svobodu. Kdo z nich
pak dostane i dar víry, záleží jen na Bohu.
Arcibiskup Jan Graubner,
Radio Proglas, 27. 11. 2015
[1] Radio Vaticana.cz, 19.11.2015
[2] Novinky.cz, 20.11.2015
[3] Radio Vaticana.cz, 19.11.2015
[4] RCMonitor. 22.11.2015
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KMŠ KAROLÍNKA

Co nabízíme v KMŠ Karolínka?
Do šesti let se utváří až 85 % charakteru
osobnosti. Význam tohoto období je tedy zřejmý nejen pro následující školní docházku, ale
pro celý život. Ve svém vzdělávacím úsilí jsme
si toho v naší mateřské škole vědomi.
Snažíme se o upevňování křesťanských
postojů a hodnot, jako základu lidskosti
a vzdělanosti. Chceme dát dětem to nejlepší
a víme, že podstatný je osobní přístup nás,
dospělých. Cítíme nutnost posílit v dítěti
vědomí vlastní důstojnosti, vnímavost k druhému člověku, schopnost reflektovat
a pojmenovávat vlastní prožívání a jednání
a rozvíjet osobitou tvořivost a fantazii. Víme
také, že hranice a limity ve výchově jsou
nepostradatelné pro budování pocitu bezpečí
a jistoty dětí. Vztahovost, vnímavost a radost
jsou základní pilíře našeho vzdělávacího programu, koncepčně založeném na Pedagogice
Franze Ketta. Tento nově se rozvíjející pedagogický směr vychází z křesťanského poselství. Pedagogové se v tomto směru každoročně školí a mají již šestým rokem možnost
zažít tuto pedagogiku v praxi absolvováním
stáže v mateřských školách Jižního Tyrolska.
Dalším z pilířů KMŠ je spolupráce s rodinou.
Rodičům i prarodičům nabízíme setkání
s jejich dětmi a vnoučaty. Vyvrcholením těchto
společných akcí je Zahradní slavnost s pasováním předškoláků. Rodiče se také aktivně

zapojují do realizace vzdělávacího programu
a tím jej velmi obohacují. Kdo by se nechtěl
podívat např. do kabiny sekačky na kukuřici
nebo do skříně varhan? Kdo by si nechtěl
fonendoskopem poslechnout, jak bije srdíčko
děťátka u maminky v bříšku? Co se týká brigád na zahradě, rodiče nás nikdy nezklamali
a jistě se s námi těší z naší krásné zahrady.
V předškolní přípravě mají rodiče možnost
účastnit se odpoledních edukativních skupinek, přičemž s předškoláky učitelky systematicky pracují v rámci každé třídy. Pro vyhodnocení školní zralosti jsme letos v MŠ ve
spolupráci s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně zorganizovali
orientační vyšetření, které pomůže rodičům
v dalším rozhodování. Ve školním roce nabízíme také klinické logopedické vyšetření, péči
logopedických asistentek a screeningové
preventivní vyšetření zraku.
Do naší MŠ přijímáme děti od 2,5 let
schopné předškolního vzdělávání, a také
děti zdravotně znevýhodněné či s lehčími
formami postižení. A to je další příležitost
k učení. Respektovat jinakost druhého dítěte a učit se s ním žít je zkušenost, kterou
v životě nic nenahradí. Pokud přemýšlíte
o předškolním vzdělávání pro své dítě a tyto
řádky korespondují s Vaším očekáváním,
rádi Vás u nás přivítáme.

Zápis dětí do KMŠ Karolínka
Milí rodiče, ve školním r. 2016/2017 nabízíme volná místa v naší Křesťanské mateřské
škole Karolínka. Předběžný elektronický
zápis, který nenahrazuje samotný zápis
s Vaší osobní účastí, proběhne v únoru.
Najdete jej na www.kmskarolinka.cz. Zápis
do KMŠ se uskuteční v úterý 1. 3. 2016 od
10 do 12 a od 14 do 16 h. Prosíme, přiveďte
i děti. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“ si můžete vyzvednout v KMŠ od
pondělí 15. 2. nebo stáhnout na webových
stránkách, v sekci Pro rodiče – formuláře.
S vyplněnou žádostí potvrzenou od lékaře
a s vyplněným dotazníkem, který je přílohou
žádosti, přineste k zápisu: Rodný list dítěte,
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OP zákonného zástupce, cizinci povolení
k pobytu, děti s postižením zprávu z SPC
nebo od lékaře, a přezůvky.
Naše mateřská škola je otevřena dětem
věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem
přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou
výchovou dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých
i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy
i na webu 1. 4. 2016. V seznamu nemohou
být jména, děti budou uvedeny pod registračními čísly, které budou Vaší žádosti přiděleny při zápise.
S. Mgr. Josefa Hana Jarošová,
ředitelka KMŠ Karolínka
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CHARITA

Tříkrálová sbírka 2016
Děkuji všem malým i velkým koledníkům, kteří se v sobotu 9. ledna 2016 zapojili do letošního ročníku Tříkrálové sbírky
a věnovali svůj volný čas a energii koledování. Umožnili tak každému udělat něco
dobrého a pomoci lidem v nouzi.
Výsledek sčítání Tříkrálové sbírky 2016:
ve Slavkově 131 669 Kč, (loni 121 640 Kč),
v Němčanech 21 158 Kč, v Hodějicích
22 988 Kč a v Heršpicích 21 250 Kč.
Celkem 197 065 Kč (loni 184 tis. Kč). 2013
byla 155 tis. Kč, tj. nárůst za 4 roky o 42
tis. Kč).
Ve Slavkově koledovalo ve 26 skupinkách 104 koledníků – 31 dospělých a 73
dětí – (loni 99). Upřímné Pán Bůh zaplať
vám, kteří jste koledovali, zvláště za výdrž
malým dětem. Děkujeme také vám, kteří
jste vytvořili zázemí – přípravu sbírky ve
Farní charitě, pečení buchet a obsluze při

občerstvení. Chtěla bych také poděkovat
všem, kteří do tříkrálové sbírky přispěli.
Výtěžek sbírky v rámci oblastní charity
Hodonín, pod kterou Slavkov u Brna spadá, bude použit pro přímou pomoc
potřebným a přispěje k udržení a rozvoji
sítě sociálních služeb v našem regionu.
V roce 2016 bude Charita opět pomáhat
rodinám, které se octnou v nepříznivé
sociální situaci.
Část financí bude použita na nutné úpravy Denního centra a Noclehárny pro lidi
bez přístřeší. Dále bude podporován provoz zubní ambulance, kterou Oblastní charita Hodonín zřídila ve Svaté Heleně
v rumunském Banátu. Vaše dary také
poslouží lidem, kteří se ocitnou v tíživé
situaci v důsledku nepokojů nebo živelných katastrof.
Za pořadatele děkuje Jitka Hrabovská

Čestné občanství pro slavkovského arcikněze
Tomáše Ždánského
V neděli 13. prosince 2015 bylo uděleno
čestné občanství Vdp. Tomášovi Ždánskému (1915–1998), neboť „byl 45 roků
věrným strážcem Staré Matky Boží
Žarošské a novodobým budovatelem
poutního místa i v čase náboženské
nesvobody. V této těžké době se zasloužil o rozvoj poutí, o bratrství Moravanů,
Čechů a Slováků. Tak proslavil Žarošice
na mnoha místech naší vlasti.“
Tomáš Ždánský měl k Žarošicím velmi
silný vztah: působil zde od roku 1953 až
do své smrti; v letech 1973-1996 byl
děkanem děkanství žarošického a od
roku 1989 zastával funkci arcikněze arcikněžství slavkovského. I když produktivní
část života prožil v nelehké totalitní době,
podařilo se mu mnoho dobrého vykonat.
Oplýval rozvážností, laskavostí, dobrotou
– mnohým pomohl materiálně, ale i lidskou sounáležitostí. Měl charisma, dove-
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dl nadchnout poutníky i mládež, jež se
v hojném počtu účastnila farních akcí.
K ministrantům se vpravdě choval otcovsky. Pěvecký sbor dětí a mládeže, u jehož
zrodu stál, byl za jeho éry v plném rozkvětu. Předcházela ho pověst vzdělance;
znal několik cizích jazyků, breviář se modlil latinsky. Své farníky formoval pečlivě
připravenými homiliemi, liturgie měla
vysokou úroveň. Ke kněžství připravil
ThDr. Ing. Pavla Kopečka, Th.D., předsedu Moravsko-slezské křesťanské akademie a vysokoškolského pedagoga.
Pan děkan patřil k osobnostem, o kterých se nepochybuje, také proto byla
žarošická farnost za jeho působení svorná. S odstupem času možno konstatovat,
že Vysoce důstojný pán Tomáš Ždánský
bezesporu patřil k elitě moravského katolického duchovenstva 2. poloviny 20. století.
Karol Frydrych
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Svaté přijímání a bezlepková dieta
Liturgická komise ČBK vydala 26. 10.
2015, č. j. 685/2015 dokument o Svatém
přijímáním a bezlepkové dietě. Vznikl ve
spolupráci s několika lékaři a magistry
farmacie. Tento text je určen nejen věří-

cím s bezlepkovou dietou. Dává si za cíl
sdělit potřebné informace spojené se
svatým přijímáním při bezlepkové dietě
a pomoci pochopit zvláštní požadavky na
průběh mše svaté, zvláště přijímání.

Obnova pro manžele
Milí manželé, zveme vás v rámci Roku milosrdenství na duchovní obnovu pro manžele s obnovou manželských slibů a adorací s jáhnem Janem Špilarem, 13. března 2016
v DSR, 15.30-17.30 (hlídání dětí a vnoučat bude zajištěno).
MATRIKA

Skrze svátost křtu se znovu narodili:
Markéta Palečková ze Slavkova
*2015, pokřtěna 25. 10. 2015
Sára Kozmonová ze Slavkova
*2015, pokřtěna 22. 11. 2015
Julie Anna Kolářová ze Slavkova
*2015, pokřtěna 29. 11. 2015
Jan Holzer z Vyškova
*2015, pokřtěn 29. 11. 2015
Štěpán Jurka ze Slavkova
*2015, pokřtěn 29. 11. 2015

Do svátosti manželství vstoupili:
Jiří Sobotka z Brna
a Alena Bedřichová z Heršpic
oddáni: 10. 10. 2015 v Heršpicích
Marek Kuchta z Křižanovic
a Jana Šustková ze Slavkova
oddáni: 24. 10. 2015 na Lutrštéku

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:
Věra Šantavá z Brna
*1936, † 25. 10. 2015
Jana Valášková z Hodějic
*1929, † 10. 11. 2015
Augustina Andrlová ze Slavkova
*1933, † 16. 11. 2015
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Anděla Havránková z Němčan
*1929, † 16. 11. 2015
Zdeněk Blecha z Heršpic
*1948, † 26.11. 2015
Zdeněk Zachoval ze Slavkova
*1952, † 7. 12. 2015
Věra Koukalová ze Slavkova
*1925, † 8. 12. 2015
František Urbánek ze Slavkova
*1951, † 19.12. 2015
Zdeňka Fojtová ze Slavkova
*1924, † 21.12. 2015
Mária Tiralová ze Slavkova
*1921, † 20. 12. 2015
František Ognar z Hodějic
*1921, † 1. 1. 2016
Marie Fiantová ze Slavkova
*1925, † 7. 1. 2016
Školská sestra
Marie Blanka Šimončičová ze Slavkova
*1934, † 12. 1. 2016
Jaroslav Sedlák ze Slavkova
*1940, † 21. 1. 2016
Oldřich Šujan z Němčan
*1946, † 24. 1. 2016
Helena Floriánová ze Slavkova
*1928, † 1. 2. 2016
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Poradna pro ženy a dívky Cenap
Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje
a pomoci, (CENAP), kde je nabízeno
sociální poradenství postavené na křesťanských hodnotách.
Pracovnice poradny pro ženy a dívky
nabízí klientkám a jejich partnerům
profesionální a lidský přístup, pro kterou
je poradna oblíbená a vyhledávaná.
Poradna nabízí klientům široký záběr
v řešení různých potíží.
Častými tématy jsou problémy ve
vztazích partnerských i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči o děti
a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých
dětí, a proto také nabízí podporu nejen
v průběhu těhotenství. Samozřejmě
pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku
domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří touží po miminku,
jsou často ve velkém stresu a vlastního
sebeobviňování, až se jim výsledně
nedaří žít spokojený manželský život.
Proto je zde pro ně nabízená psychosociální podpora. Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu, a to umělém a i spontánním. Ženy,
které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím.
V této poradně je zde naopak nabízená
pomoc a přijetí.
Pokud bychom měli shrnout, co
poradna poskytuje, tak především podporuje rodičovské kompetence svých
klientů, posiluje práva žen v úctě ke
křesťanským hodnotám a jejich sebepřijetí v každodenním životě. Co ještě za
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zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená, že
poradkyně vnímají všechny klientovi
složky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biologickým, psychickým a spirituálním
potřebám.
Je možné, že znáte čínskou povídku
o dvou vesnicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do každé z nich vejde jiný
rybář. Po žádosti vesničanů o nasycení,
oba rybáři se rozhodnou vesničanům
pomoci. Každý ale jiným způsobem.
První rybář každý den vesničanům vyloví ryby, a tak žijí obyvatelé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý rybář své vesničany naučí rybařit a vesničané každé ráno
si nachytají ryby sami. I když je to cesta
náročnější, vesničané výsledně jsou
také sytí. Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co se stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad
a bídu. Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno
tak, aby klienti po konzultacích byli
schopni vést smysluplný život bez podpory poradny.
Sociální poradenství je pro klienty
nabízeno bezplatně. Aby organizace
Centrum naděje a pomoci (CENAP)
mohla klientům pomoci komplexně,
nedílnou součástí praxe je též nabídka
využití dalších programů a poradenství,
které je již nad rámec sociálního poradenství.
I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13,
není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro
možnost e-mailového (cenap@cenap.cz)
a telefonického (543 254 891) spojení
a dobré dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde pro všechny.
Pokud vnímáte, že by služby poradny
mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým,
ráda bych Vás povzbudila v kontaktování poradny.
Bc. Milada Lázničková DiS.,
www.cenap.cz
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HUDBA VE FARNOSTI

Kolik lidí v kostele zpívá?
Jako by to bylo včera, vidím a slyším
nebožtíka pana Chmelíka, jak si stěžuje,
že u nich v kostele zpívá jenom asi 40%
účastníků bohoslužeb. Má to spočítané
podle otevřených kancionálů na lavicích,
z kůru to dobře vidí.
Nedávno jsem od jiného varhaníka slyšel totéž v modrém. Následující neděli,
bylo Všech svatých, jsem Sláva z Břízova
ordinaria zpíval jen ústy, ale očima a myslí jsem prohlížel ústa našeho shromáždění, což v obdélníkovém sále s „presbytářem“ uprostřed delší strany, kde v Brně na
Lesné slavíme bohoslužby, je naprosto
snadné. Bylo nás tam asi 170, na přibližně 150 jsem zřetelně viděl. Při tom Sláva
neotevírali ústa tři (!). Při písni Kolik svatých zdobí nebe nezpívala dobře třetina;
„nedělní“ Boží lid ji na rozdíl od „všednodenního“ moc nezná.
Pak jsem se takhle díval nevím který

den v týdnu. Mši slavilo na 60 lidí a ordinarium i píseň zpívali všichni mimo jedné
cizí paní. Pro následující neděli mohu
počet účastníků bohoslužby i zpívajících
Olejníkovo ordinarium vyjádřit repeticí
z neděle minulé, avšak zažitou píseň Na
své tváře padáme nezpívalo asi jen 10
lidí.
Nevím, jak to, že na Lesné prakticky
všichni lidé zpívají. Snad protože našemu
panu varhaníkovi na zpěvu lidu záleží,
dbá o něj, s lidmi nacvičuje. Snad protože
ho podporujeme a s lidem zpíváme oba
kněží, kteří zde sloužíme. Snad protože je
ve farnosti povědomí „při mši se zpívá“,
vznešeně: „mši slavíme zpěvem“. Snad…
Nevím.
Vím ale, že budu moc rád, když nám
o svých zkušenostech se zpěvem lidu
napíšete. Otiskneme to i pro druhé.
Z časopisu varhaníků, Karel Cikrle

Katecheze dětí 3. ročníku
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PROGRAM FARNOSTI
Než papež František 8. prosince otevřel Svatou bránu u sv. Petra a začal Svatý
rok, tak tehdy řekl krásnou větu: „Za chvíli s radostí otevřu Svatou bránu milosrdenství. Projít onou bránou znamená objevit hloubku milosrdenství Otce, který objímá všechny a každému jde osobně v ústrety. On nás hledá a vychází nám osobně
vstříc. V tomto roce poroste přesvědčení o milosrdenství. Velká křivda se činí Bohu
a jeho milosti, když se nejprve tvrdí, že hříchy jsou trestány jeho soudem, aniž by se
předeslalo, že jsou odpuštěny jeho milosrdenstvím. Odložme každou formu strachu
a bázně, která nepřísluší tomu, kdo je milován.“

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
bohoslužba pro mládež, sobota v 7.30.
Svátost smíření před každou večerní mši
svatou a každou středu od 19.00 do 20.00.
Křížové cesty v postě – 17.15 Slavkov,
14.00 Němčany, 14.00 Hodějice.
ÚNOR
10. 2. Popeleční středa s udělením
popelce, přísný půst od masa a újmy,
mše Slavkov v 18.00 (Heršpice
a Hodějice 17.00, Němčany 18.00).
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, světový den nemocných, čtvrtek v 16.00
(15.30 růženec).
12. - 13. 2. Víkendová příprava dětí na
I. sv. přijímání, o svátosti smíření, DSR.
15. 2. Přednáška „Příběhy lidí z Titaniku“ v 18,00 ve farním sále, přednáší
Dana Šimková.
17. 2. Pouť ke Svaté bráně pro snoubence a mladé manžele, Brno - dóm.
21. 2. Latinská mše – Gregoriánská
schola, Slavkov 8.30, Hodějice 11.00.
Sbírka Petrův haléř.
28. 2. Divadelní kavárna, Marek Kuchta
– Národní parky amerického jihozápadu.
BŘEZEN
3. - 4. 3. Návštěvy nemocných, 3. 3.
mše sv. v penzionu v 8.00.
6. 3. Misijní koláč při ranní mši, Slavkov.
12. 3. Obnova pro ženy, téma svátost
smíření, P. Jiří Topenčík.
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13. 3. Obnova pro manžele s obnovou
manželských slibů a adorací – jáhen Jan
Špilar, DSR 15.30-17.30 (s hlídáním dětí
a vnoučat).
19. 3. Diecézní slavení Světového dne
mládeže s biskupem v Brně – pouť ke
Svaté bráně.
20. 3. Květná neděle, křížová cesta na
Urbánek v 15.00.
VELIKONOCE:
Svátost smíření Slavkov: 21. 3. pondělí
17.00 - 19.00, 22. 3. úterý 17.00 - 19.00
(děti 16.00 - 17.00).
24. 3. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv.,
adorace v Getsemanech do 22.00.
25. 3. Velký pátek – program na faře pro
děti 10.00 - 12.00, adorace 7.30 – 23.00,
obřady 18.00, křížová cesta 21.00.
26. 3. Bílá sobota, adorace 7.30 –
16.00, vigilie a obnova křtu 20.30.
27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
mše !! 9.30 a 18.00 (žehnání pokrmů).
28. 3. Velikonoční pondělí, Slavkov 7.30
31. 3.-1. 4. Návštěvy nemocných, 31.3.
mše sv. v penzionu v 8.00.
DUBEN
1.-2. 4. Víkendová příprava dětí na I. sv.
přijímání, o eucharistii, DSR.
7. 4. Pouť ke Svaté bráně pro nemocné
a seniory, Brno - dóm 17.30.
9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář
16. 4. Pouť ke Svaté bráně pro rozvedené, Brno - dóm.
17. 4. Příprava na I. sv. přijímání, o křtu,
16.30 DSR.
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KVĚTEN
1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku
15.00 (farnost Dražovice).
1. 5. Divadlo Popelka Nazaretská, kostel na Špitálce.
3. 5. Příprava dětí s rodiči na I. sv. přijímání, o Eucharistii, 16.30 DSR.
5. - 6. 5. Návštěvy nemocných, 5. 5.
mše sv. v penzionu v 8.00.
8. 5. neděle, Pouť farnosti ke svaté bráně milosrdenství do Žarošic, pěší pouť
10.00 od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze
Zdravé Vody, 16.30 mše sv. u svaté brány.
6. - 14. 5. Svatodušní novéna.
14. 5. Vigilie Svatodušní, 19.00 kostel
Slavkov.
15. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého,
sbírka na charitu.

Kardinál Vlk ve Slavkově 4. 10. 2015

22. 5. Pouť na Urbánku s žehnáním
nových obrazů zastavení křížové cesty,
16.00 cesta světla, 17.00 mše svatá, na
závěr táborák.
28. 5. Národní pouť ve Svatém roce
milosrdenství do polského Krakowa Lagiewnik.
28. 5. První svátost smíření dětí, katecheze, kostel Slavkov 18.00.
29. 5. První svaté přijímání a Slavnost
Božího Těla s průvodem ve Slavkově
8.30, na Lutrštéku 9,45.
ČERVEN
2. – 3. 6. Návštěvy nemocných, 2. 6.
Mše sv. v penzionu v 8.00.
5. 6. Svatourbanské hody ve Slavkově
k 600. výročí povýšení na město, 9.30
mše s průvodem, večerní mše 18.00.
19. 6. Farní den na zahradě za KMŠ.
19. 6. Sbírka na bohoslovce.
24. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli na Špitálce, 18.00 (pátek).
27. 6. Výlet dětí z náboženství na
Hostýn, pondělí 7,30 od fary.
ČERVENEC
Nedělní večerní mše svaté ve Slavkově
v červenci a v srpnu v 19,00!
2. – 9. 7. Dovolená rodin v Cizkrajově.
13. - 17. 7. Katolická charismatická
konference Brno.
21. - 31. 7. Světové setkání mládeže
s papežem v Krakowě.
SRPEN
5. – 14. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.

Kontakt s knězem:

Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45), nebo si
setkání domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz • www.farnostslavkov.cz
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