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Služebník Boží

Václav Drbola
Známe život kněze služebníka Božího
Václava Drboly, který byl před 80 lety
kaplanem v naší slavkovské farnosti

a nyní probíhá  proces jeho blahořečení? 

P. Václav Drbola se slavkovskými farníky z Cyrilské jednoty (druhý zprava nahoře)

Kaplan P. Václav Drbola ve Slavkově v r. 1939
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DĚNÍ V CÍRKVI

Slavkovský kaplan otec Petr Mareček
odchází ze Slavkova do Podolí u Brna.
Působil u nás 18 let a v neděli 5. srpna při

Loučíme se s otcem Petrem Marečkem
ranní mši jsme mu poděkovali za jeho
službu ve slavkovské farnosti. Otec Petr
vykonával nejen poslání duchovního otce
v naší farnosti, ale také učí na teologické
fakultě v Olomouci Nový zákon. Boho -
služby v našich kostelích, časté cesty do
Olomouce i do zahraničí vyplňovaly jeho
čas. Pobýval na farních táborech, cesto-
val s mladými lidmi a rád se setkával s lid-
mi ve farnosti. Na faře ve Slavkově napsal
několik odborných publikací, mezi který-
mi bych zmínila Ježíšovo vzkříšení
v evangeliích a obsáhlých komentář
k Lukášovu evangeliu. Proto bych chtěla
otci Petrovi jménem celé farnosti poděko-
vat za jeho obětavou osmnáctiletou kněž-
skou službu u nás, ale také popřát
potřebnou sílu, zdraví, dobré přátele
a spolupracovníky, a aby se rád do
Slavkova vracel.  

Jana Lstibůrková

Vítáme otce Stanislava Pacnera
Nového slavkovského farního vikáře

(kaplana) P. ThLic. Stanislava Pacnera,
ThD. jsme přivítali v neděli 12. srpna při
ranní i večerní mši. Stává se zároveň
správcem farnosti Křižanovice, kam bude
ze Slavkova dojíždět. Po uvítání nám řekl
něco ze svého života: „Narodil jsem se
v Třebíči na Vysočině, kde jsem také do
svých skoro dvaceti let žil. Mám ještě čty-
ři sourozence, dva z nich, bratři Jan
a Pavel, jsou také kněžími. Téměř dvacet
let jsem působil jako kněz v Rousínově
u Vyškova a jeho okolí (Velešovice,
Habrovany, Komořany, Podbřežice).
Zároveň vyučuji na Cyrilometodějské teo-
logické fakultě Palackého univerzity
v Olomouci, kde přednáším předměty
týkající se Starého zákona (hebrejštinu,
výklady starozákonních textů apod.).“ Po
faráři přivítaly o. Stanislava dvě děvčata
s milou básničkou a manželé s dětmi.

P. Petr Mareček • Foto: archiv farnosti

P. Stanislav Pacner • Foto: archiv farnosti
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SLOVO KNĚZE

Výročí, která slavíme, nás někdy přive-
dou k poznání zapomenuté osobnosti
nebo události. Pro nás slavkovské je to
osobnost bývalého kaplana, P. Václava
Drboly, od jehož nástupu do Slavkova
uběhlo 80 let. Nyní má titul služebníka
Božího, to znamená člověka, u kterého
probíhá jednání o blahořečení. Otec Václav
se stal obětí komunistického režimu a byl
nevinně odsouzen a popraven. Skrze živo-
topis v tomto časopise, ale také účastí na
setkáních, které připravujeme spolu
s bučovickou farností, se můžeme sezná-
mit s jeho životem a mučednickou smrtí.
Budeme se také přimlouvat za požehnané
završení řízení beatifikace v Římě. Co
taková beatifikace konkrétně znamená?
Že mezi naše české a moravské svaté
a blahoslavené se může zařadit náš otec
kaplan Václav. Jste zváni na setkání 11.
listopadu v Bučovicích s biskupem Pavlem
Konzbulem, nebo 18. listopadu ve
Slavkově, kde nás navštíví kněz Mons.
Karel Orlita, pověřený jako administrátor
řízení beatifikace. Podrobnější program je
na další straně.

O prázdninách došlo také ke změně kně-
ží, loučili jsme se s o. Petrem Marečkem
a přivítali jsme o. Stanislava Pacnera.
V důsledku změn, které nastaly v děkan-
ství, má slavkovský kaplan na starost far-
nost Křižanovice a kostel v Rašovicích (v
Rousínově zůstává jeden kněz, farnosti se
přerozdělily). Proto došlo také ke změnám
časů bohoslužeb, farní mše Slavkov
a Křižanovice mají čas „středový“ v 9.00

Slovo faráře

Úmysly živého růžence – úmysl celé církve a úmysl farnosti:

Říjen Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku
chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
Za otce Petra a otce Stanislava a jejich službu na nových působištích.

Listopad Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní. 
Za požehnaný proces blahořečení služebníků Božích Václava Drboly a Jana Buly.

Prosinec Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kul-
tury, nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Za maminky, které čekají děťátko a za mladá manželství.

a 9.30, filiální kostely se musely podělit
o časy před a po. Němčany a Hodějice
mají v 11.00 - na Lutršték přijíždějí poutní-
ci a prostornější kostel v Hodějicích jako
alternativní pozdější mši využívají z okolí,
zvláště v zimě. V Heršpicích je mše v 7.30,
sice brzy, ale většina přijala změnu ráda.
Dalším důvodem byl nevyhovující sled
bohoslužeb, kdy jsme po dvanáct před-
chozích let měli u některých mší pouze 15
minut na přejezd a někdy to bylo velmi
nepříjemné v souvislosti s přípravou na
sloužení mše svaté. Vím, že se nedá vyho-
vět všem, každý z nás se musí nějak zaří-
dit, něco obětovat. Řešením nového uspo-
řádání jsme se s o. Stanislavem dlouho
zabývali, a chceme vám všem poděkovat,
že jste tyto změny přijali.

Chci také poděkovat všem, kteří jste se
podíleli na zajištění prázdninových aktivit –
farní a ministrantský tábor, Akce T pro
mládež, pomoc při očištění a vysávání
kostela, ale také za rozběhnutí nového
školního roku, katechetkám a sestrám za
ochotu učit a zahájení přípravy k 1. sv. při-
jímání, schole rodin za doprovázení mší
krásnou hudbou, maminkám, které vedou
scholičku, vedoucím ministrantů, kteří
zahájili své schůzky, němčanským za zajiš-
tění pouti na Lutrštéku. Nově se podařilo
zavést mše pro mládež, která se zapojuje
zpěvem a nového spolča mládeže, které
vede o. Stanislav. A je ještě mnoho jiných
aktivit, kterým se věnujete, a také vám
děkuji. Přeji vám všem požehnané dny.

o. Milan Vavro
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Služebník Boží Václav Drbola
K několika výročím služebníka Božího

Václava Drboly pořádáme ve Slavkově a v
Bučovicích ve spolupráci s biskupstvím
tato setkání, na které vás, farníky zveme.
Můžete se seznámit s jeho životem.

11. listopadu 2018 Bučovice
Setkání k 80. výročí kněžského svěcení

a 75. výročí nástupu do Bučovic.
Farní kostel – 10.30 h. mše svatá, bis-

kup Pavel Konzbul, 14.30 h. požehnání
v kostele, Akademie a výstava
v Katolickém domě.

18. listopadu 2018 Slavkov u Brna
Setkání k 80. výročí kněžského svěcení

a nástupu do Slavkova.
Farní kostel – 9.00 h. mše svatá, služí

Mons. Karel Orlita, administrátor řízení
beatifikace, 14.30 h. požehnání v kostele,
Akademie a výstava v Domě svaté
Rodiny.

Kněží Jan Bula a Václav Drbola, mladí
katoličtí faráři, byli v 50. letech minulého
století zatčeni a v následných vykonstru-
ovaných procesech popraveni. Doku -
menty o jejich životě a smrti blahořečení
zaslal o. biskup Vojtěch do Říma.
Kongregace pro blahořečení a svatořeče-
ní rozhodla v červnu 2017 o platnosti die-
cézní fáze procesu a o existenci pověsti
mučednictví obou služebníků Božích.

Služebník Boží je označení používané
v katolické církvi pro zemřelou osobu,
u které byl započat kanonizační proces.
„Katolík, jehož proces blahořečení a sva-
tořečení byl zahájen, se nazývá Služebník
Boží.“ Předtím, než biskup zahájí proces
blahořečení, musí ověřit, že kandidát se
těší pověsti svatosti nebo mučednictví
a pověsti zázračných znamení (přímluvné
moci).

Stupně kanonizace v Římskokatolické
církvi: Služebník Boží ➝ Ctihodný ➝
Blahoslavený ➝ Svatý.

R.D. Václav Drbola
16. 10. 1912 narozen ve Starovičkách
1938–1939 kooperátor ve Slavkově

u Brna 
3. 8. 1951 popraven oběšením ve věznici

v Jihlavě
14. 4. 2011 Kongregace pro svatořečení

udělila nihil obstat
2. 9. 2011 zahájena diecézní část beatifi-

kačního řízení, Bučovice

Životopis 
Václav Drbola, ve spojitosti s „babickým

případem“ odsouzený a posléze poprave-
ný kněz, byl kvůli své víře konfrontován
s komunistickým režimem ještě před tím,
než se stal administrátorem farnosti
Babice na Moravskobudějovicku. Pře -
ložení na Vysočinu a setkání s Ladislavem
Malým se však pro něj stalo osudným.

Dětství, studium, kněžství
Václav Drbola se narodil 16. října 1912

ve Starovičkách nedaleko Hustopečí jako
nejstarší dítě Růženy a Václava Drbo -
lových. Po absolvování obecné školy ve
Starovičkách pokračoval Václav studiem
na reálném gymnáziu v Hustopečích, kde
v roce 1933 odmaturoval. Následně
vstoupil do kněžského alumnátu v Brně
a na diecézním bohosloveckém učilišti
vystudoval teologii. Na kněze byl vysvě-
cen biskupem Josefem Kupkou v roce
1938 na svátek sv. Cyrila a Metoděje.
Svou první mši svatou sloužil několik dní
poté – v neděli 10. července – ve farním
kostele ve Starovičkách.

Kaplanem ve Slavkově a v Bučovicích
Do duchovní správy nastoupil nejdříve

jako kooperátor ve Slavkově u Brna,
(pozn. od září 1938 do září 1939), se
začátkem 2. světové války byl přeložen do
Čučic a roku 1943 byl ustanoven kapla-
nem v Bučovicích. Ve 40. letech působilo
v Bučovicích více kněží, nový kaplan měl
proto na starosti především katechezi dětí

DĚNÍ V CÍRKVI
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v přifařených obcích. Aktivně však působil
také v řadě spolků a po válce i v Česko-
slovenské straně lidové. Mimo kostel
a výuku náboženství se s farníky setkával
především v tzv. Katolickém domě,
v němž se soustřeďovala činnost Spolku
katolických tovaryšů a Orla.
Václav Drbola působil ve
vedení obou uvedených
organizací a prakticky se
věnoval především přípravě
dětských divadelních před-
stavení. Tento mladý kněz
byl ve farnosti považován za
aktivního organizátora řady
aktivit, na druhé straně jej
lidé vnímali jako skromného
a docela tichého člověka.

Nepohodlný komunistům
Hořké změny, které přinesl

únorový převrat roku 1948, se projevovaly
také v Bučovicích. Kaplan Drbola byl pro
své působení ve veřejném životě pokládán
zdejšími komunisty za nepohodlnou osobu
a místní akční výbor Národní fronty při
„očistě veřejného a politického života“
navrhoval jeho pokárání. V situaci, kdy bylo
komunistickým režimem zastaveno vydá-
vání katolických periodik a diecézních
věstníků Acta curiae, nezbývalo biskupům
mnoho prostředků pro komunikaci s věřící-
mi. Poslední možností bylo zasílání pastýř-
ských listů a oběžníků, jejichž zveřejnění
v kostele však nebylo bez rizika trestního
postihu. Václav Drbola patřil k těm kněžím,
kteří četli státními úřady zakázaný Oběžník
katolickému duchovenstvu a věřícímu lidu.
Jeho obsah však nijak nekomentoval
a trest mu tehdy nebyl vyměřen.

Nalezený rukopis
Vnitřní postoj Václava Drboly k politice

komunistů je vyjádřen v nedokončeném
rukopisu z února 1950 s názvem Historie
událostí Spolku katolických tovaryšů
v Bučovicích od únorových událostí roku
1948 (tento rukopis byla Drbolou předán
jedné ženě z Bučovic, která jej uschovala

v garnýžové trubce, kde byl nalezen až po
její smrti novými majiteli domu). Kaplan
Drbola v něm líčil především své úsilí
o záchranu místního křesťanského spolku.
Snaha postupovat právní cestou proti
jeho rozpuštění se však nezdařila.

Nepomohla ani stížnost
proti výměru KNV v Brně,
která byla Správním sou-
dem v Bratislavě odmítnu-
ta. Katolický spolek musel
být komunisty likvidován
pro své zaměření na práci
s mládeží a také, aby bylo
možné zabavit jeho maje-
tek.

Farářem v Babicích
V únoru 1950 došlo

k Drbolově přeložení do
Babic, zdejší farář Arnošt

Poláček byl totiž zatčen pro „protistátní
činnost“. Svědomitě pracoval v kněžské
službě, zároveň však neztratil zájem
o dění v Bučovicích, kam často adresoval
svou korespondenci. V únoru roku 1951
se v této oblasti objevil Ladislav Malý
vydávající se za důstojníka americké kon-
trarozvědky. Přímá vazba Ladislava
Malého na Státní bezpečnost nebyla pro-
kázána. Zcela spolehlivě je však zjištěno,
že v tomto kraji působil provokatér „major
Vašek“ (ve skutečnosti pracovník StB
František Mareček) snažící se zaplést
místní obyvatele do kompromitujících
aktivit. Ladislav Malý určil sám sebe
za vedoucího odboje na Třebíčsku
a Moravskobudějovicku, podněcoval
odpůrce režimu k ozbrojenému odboji
a začal podnikat podivné akce zastrašují-
cí místní komunisty. Při jedné z nich došlo
v dubnu 1951 v Heralticích ke střelbě, po
níž bylo zahájeno zatýkání řady osob
(např. Jana Buly). Antonín Plichta ze Šeb-
kovic tehdy snad kvůli náhodě, možná
však i záměrně nebyl zadržen a schoval
se v blízké obci Cidlina. Václav Drbola se
o úkrytu svého farníka brzy dozvěděl
a poskytl mu nějaké oblečení a potraviny.

DĚNÍ V CÍRKVI
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Léčka STB
V polovině května 1951 oznámila

Ludmila Dvořáková babickému administ-
rátorovi, že se u ní v Loukovicích ukrývá
západní agent, který se svou skupinou
údajně osvobodil z internace pražského
arcibiskupa Josefa Berana. Václav Drbola
se tedy vypravil k Dvořákovým, kde se set-
kal s mužem, jenž mu byl představen jako
Malý ze Starče. „Kapitán“ Malý se snažil
získat Drbolovu důvěru, a sdělil mu proto
údajnou prosbu arcibiskupa Berana, aby
mu přivedl dobrého zpovědníka. Kněz
ochotně přislíbil, že se za arcibiskupem
vydá a zároveň prozradil, že ví o úkrytu
Antonína Plichty, za kterým se „kapitán“
Malý později vypravil. K setkání „kapitána“
a babického administrátora došlo ještě
několikrát, cesta za arcibiskupem však
byla stále odkládána a v Drbolovi vzrůsta-
la nedůvěra. V té době informoval o Malém
kněze z Jaroměřic nad Rokytnou, kteří jej –
po zkušenosti s osudem Jana Buly – před
„kapitánem“ varovali. Drbolovo zatčení na
sebe nenechalo dlouho čekat. Došlo
k němu v brzkých ranních hodinách 17.
června 1951. Ten den směřovali nic netuší-
cí farníci do babického kostela na nedělní
bohoslužbu. Nevěděli, že jejich kněz je již
několik hodin ve vazbě v Jihlavě. K zatče-
ní Václava Drboly se paradoxně vyjádřil
také řídící učitel Tomáš Kuchtík (jeden
z trojice obětí následné vraždy): „Ale proč
je zatčen? On nemá žádné styky a baví se
jenom obsluhou drůbeže.“

Obvinění z vraždy
Důvody pro obvinění byly hledány až ve

vězení. Vražda tří funkcionářů národního
výboru ve škole v Babicích v noci 2. čer-
vence 1951 pak umožnila, aby byl Václav
Drbola kriminalizován. Nešlo totiž o vyšet-
ření „babického případu“ jakožto násilné-
ho trestného činu, nýbrž o jeho zneužití.
Administrátor, jehož fara v Babicích sou-
sedila se školou, byl nucen, aby se doznal
k návodu k samotné vraždě. Absurdně se
tak měl přiznat k činu spáchanému dva

týdny po svém zatčení, k činu, o němž se
dozvěděl až ve vězení. Pamětníci, kteří
byli ve vazbě v době jeho vyšetřování,
později vzpomínali, že slyšeli nářek muče-
ného kněze, který se měl naučit požado-
vaný scénář pro inscenaci soudního líčení,
při němž na otázku soudce: „Pane obvi-
něný, cítíte se vinným z toho, že vlastně
jste se tímto způsobem stal také jedním
z iniciátorů té vraždy?“ odpověděl pouze:
„Jsem si vědom a uznávám, že jsem
zapříčinil také jeden takovýto popud této
následné teroristické akce, která byla spá-
chána na těchto lidech.“

Vykonstruovaný proces a poprava
Soudní proces s údajnou protistátní

skupinou v čele s Antonínem Mityskou byl
připraven s velkým spěchem a zahájen již
12. července 1951 (pouhých deset dnů po
vraždě v Babicích). Ještě před tím však
o vyměření trestů rozhodoval politický
sekretariát ÚV KSČ. Soudního líčení
v Dělnickém domě v Jihlavě se zúčastnilo
v roli diváků značné množství lidí, jeho
přenos Československým rozhlasem měl
zapůsobit na širokou veřejnost. Václav
Drbola byl třetí den procesu odsouzen
Státním soudem Brno k trestu smrti pro
zločiny velezrady a návodu k vraždě. Jeho
odvolání bylo zamítnuto a poprava oběše-
ním byla provedena ráno 3. srpna 1951 na
dvoře jihlavské věznice. Drbolovo tělo
bylo spáleno a popel uložen na Ústředním
hřbitově v Brně. Na konci 60. let minulého
století byla urna s popelem předána pří-
buzným a později uložena tajně do rodin-
ného hrobu ve Starovičkách.

Propaganda KSČ proti církvi
Zdá se, že trest smrti byl nad Václavem

Drbolou vynesen právě z toho důvodu, že
byl kněz. Justice tehdy nesloužila sprave-
dlnosti, nýbrž byla „převodovou pákou“
komunistické strany, jež chtěla diskredito-
vat konkrétní duchovní, a tak vlastně celou
církev. K tomu přispívala také propagandi-
stická kampaň, jež byla před „babickým
procesem“ rozpoutána. Dezinformovaná

DĚNÍ V CÍRKVI
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veřejnost požadovala v hromadně sepiso-
vaných rezolucích tvrdé potrestání. Zcela
záměrně byl zkresleně o údajné trestné
činnosti kněží informován brněnský biskup
Karel Skoupý, který byl v té době vězněm
ve své rezidenci v Brně na Petrově.

Nazýván mučedníkem
Již v době odsouzení Václava Drboly

však žili lidé, kteří považovali proces za
vykonstruovaný a jeho smrt za mučednic-
tví pro víru. O těchto postojích svědčí
mimo jiné české vysílání stanice Radio
Vaticana z 16. července 1951: „Není nám
znám pravý důvod hrdelního trestu nad
kněžími a katolickými laiky. Od oficiálních
zpráv se toho ani nedozvíme. Sotva šlo
o důvody rázu politického, neboť kněží

jsou od jakékoliv politické činnosti zrazo-
váni svou řádnou duchovní vrchností i roz-
hlasem vatikánským. (…) Byli-li odsouzeni
v souvislosti s obhajobou přirozených
práv a nezadatelných práv lidské osob-
nosti, pak jsou pravými mučedníky.“

Proces blahořečení
Václav Drbola byl plně rehabilitován

státními justičními orgány v letech 1990 až
1997. Dne 27. července 1994 byla
Václavu Drbolovi a všem obětem komu-
nismu odhalena pamětní deska, umístěná
u kostela sv. Kateřiny ve Starovičkách.
V roce 2011 byla zahájena diecézní fáze
jeho beatifikačního řízení připojením k již
probíhající kauze blahořečení Jana Buly. 

Zdroj: http://www.biskupstvi.cz

V měsíci září oslaví své první narozeniny
Fond na podporu kněží a pastorace
brněnské diecéze – PULS. Během prvního
roku života se velká rodina
malých dárců rozrůstala
a měla k světu. Dorostla do
velikosti více než 2100 doná-
torů z téměř 300 farností. O její
chuti k životu svědčí také
i více než 5,7 mil. korun, které
donátoři do fondu darovali.
Více o tom, jak se PULSu dařilo naplňovat
úkol, který mu byl svěřen, a sice podporo-
vat kněze, farnosti a diecézi, se můžete
dočíst ve zpravodaji ImPULSy brněnské
diecéze, který je k dispozici ve Vašem
kostele. Čím žije PULS aktuálně, jak se
rozrůstá, aktuální výši darů doná torů

a mnoho jiného najdete na
https://fond.biskupstvi.cz. Rovněž můžete
sledovat krátké reportáže z života PULSu

na našem facebookovém profi-
lu a Youtube kanálu. Jsme rádi,
že s Vámi můžeme sdílet tuto
narozeninovou radost, a chce-
me Všem našim podporovate-
lům, zvláště do ná torům, podě-
kovat. Zveme také všechny,
kdo by se chtěli zapojit do

podpory života farností a diecéze, aby se
přihlásili na našem webu nebo prostřed-
nictvím přihlášky v našem zpravodaji.
Fondu přejme a modleme se za to, aby
věrně plnil své poslání, totiž  přispíval
k tomu, aby naše diecéze PULSovala
životem. Zdroj: http://www.biskupstvi.cz

První narozeniny Fondu PULS 

DĚNÍ V CÍRKVI

Zápis ve slavkovské kronice o působení kaplanů
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ROZHOVOR

• Františko, můžete nám říct něco o své
rodině?

Jsem nejmladší z osmi sourozenců –
čtyři chlapci a čtyři děvčata. Maminka
Františka a tatínek Jaroslav pocházeli
z Vysočiny a vychovávali nás v lásce a ve
víře v Boha. Moji nejstarší dva bratři
Jaroslav a Vladimír si zvolili kněžskou
službu.
• V době komunistického režimu, který
potlačoval víru v Boha, byli Vaši bratři
uvězněni. Za co to bylo?

Bratra Vojtěcha poslali v 18 letech na
4 roky do uranových dolů v Jáchymově,
protože neudal své kamarády, kteří chtěli
utéct za hranice. Byl zatčen na gymnáziu,
domů nám přinesli jen jeho aktovku.
Maminka v souvislosti s touto událostí
byla 2 měsíce ve vyšetřovací vazbě a po
propuštění jí byl zadržen na rok důchod,
přestože byla vdova, zůstala bez finanč-
ních prostředků. Když byla zatčena,
zůstaly jsme já, pětiletá, a moje sedmiletá
sestra samy doma, bez jakéhokoli zajiště-
ní. V pláči jsem běžela k sousedům, že
nemáme maminku a sourozenci nás
později odvezli ke známým do Prace. Tam
jsme byly po celou dobu, kdy byla
maminka zavřená. Měla jsem hrozný
strach a denně jsem se modlila, aby mi
dnes ani zítra maminka neumřela. A sest-
ra Ludmila prožívala první svaté přijímání
3. června 1951 bez rodičů. Tatínek zemřel
a maminka byla ve vazbě. Protože v té
době tatínek náhle zemřel, byl uchráněn
od vězení s bratrem Vojtěchem. Byl slav-
kovský kostelník, na pohřbu měl hodně
lidí, proto komunisté říkali, že to byla
katolická manifestace.

Bratr Vladimír byl vězněn jako bohoslo-
vec za tisk letáků, které se nelíbily komu-
nistickému režimu. Bratra Václava STB
přesvědčovalo ke spolupráci a pokud by
souhlasil, měl slíbeno, že propustí bratra

Rozhovor s Františkou Hoškovou o událostech
v komunistickém režimu

Vojtěcha z vězení a dostane auto. Protože
nesouhlasil, byl stále pod kontrolou,
s častými návštěvami tajných příslušníků
STB. 

Bratr Jaroslav v té době vykonával
kněžskou službu v Jaroměřicích nad
Rokytnou a při cestě do vyučování nábo-
ženství byl v lese zastaven příslušníkem
STB, který ho přesvědčoval ke spoluprá-
ci s STB. Když to odmítl, bylo mu řečeno,
že toho bude litovat. Také se doslechl,
o schůzi KSČ, kde se usneslo, že
v Jaroměřicích se musí náboženství
vymýtit. Žil tam jistý pan Černý, který psal
na americké velvyslanectví štvavé dopisy
a byl donucen k doznání, že k poslednímu
dopisu ho navedl můj bratr. Byla to lež
a křivé obvinění, protože můj bratr se do
politiky nikdy nepletl a s tímto člověkem
se nikdy nestýkal. Když mu můj bratr
u soudu říkal, že to není pravda, pan Čer-
ný se slzami v očích opakoval: „Důstojný
pane, já Vám nechci škodit, ale říkal jste
mi to, říkal jste mi to.“ Bratr byl odsouze-
ný na čtyři a půl roku vězení ve Rtyni
v Podkrkonoší a ve Valdicích u Jičína. Byl
mu zabaven veškerý osobní majetek,
včetně motocyklu a auta. Byl propuštěn
o něco dřív, když mu byla udělena milost,
při první amnestii pro politické vězně, kte-
rou udělil prezident Novotný v roce 1960.
Po výkonu trestu ještě nesměl vykonávat
kněžskou službu a pracoval v Králo vo -
polské strojírně v Brně.
• A kdy vyšla pravda najevo?

Pravda vyšla najevo, když pan Černý po
amnestii požádal o rehabilitaci. V ní
doznal, že k obvinění bratra byl donucen
vyhrožováním, že pokud bratra neobviní,
bude mu zabaven veškerý majetek a než
se vrátí z vězení, udělají mu z manželky
„k…....“ Bratr byl odškodněn 20 000 Kč
v hotovosti a zbytek, že mu bude splácen
po částech.
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• Děkujeme, že o těch věcech nemlčíte,
a my si můžeme uvědomit, jaké nebezpe-
čí z takové totality hrozí. Vaše rodina to
poznala. Je potřebné najít v těchto udá-
lostech varování. Reagují na to tak lidé,
kterým jste toto svědectví předala? 

Někteří ano, ale už jsem se setkala
i s odpovědí, že jejich rodině se nic tako-
vého nedělo, a proto je to nechává lho-
stejnými. Je ale potřeba pamatovat na to,
že to, co se stalo někomu vedle mě, se
příště může stát i mé rodině. Proto je
důležité mít na paměti také Boží sprave-
dlnost, která ač nerada může dopustit
i opakující se bolestnou výchovu národa.

Za rozhovor děkuje redakce.

P. Vladimír Novotný, se narodil 2. červ-
na 1924 v Bohdalově, vysvěcen 16. dub-
na 1950 za dramatických okolností ve
dnech, kdy komunistická moc likvidovala
církev v naší zemi. Svěcení proběhlo tajně
brzy ráno v biskupské kapli na Petrově.
Primiční mši svatou slavil ve slavkovském
kostele. Působil celý život jako kaplan
v Třebíči od r. 1962 ve Šlapanicích, 1971
až 1995 kaplan v Bučovicích, zemřel 1. 8.
2006, Brně-Tuřanech, ve Šlapanicích a 25
roků v Bučovicích a Nevojicích. Zemřel
1. srpna 2006 ve věku 82 let.

P. Jaroslav Novotný, se narodil 11. září
1922 v Bohdalově, vysvěcen 1948, půso-
bil 1969–1988 v Biskupicích na Třebíčsku,
zemřel 16. listopadu 1993.

Svědectví Františky Hoškové z knihy
Kamínky 

Už jako dítě ve škole, jsem cítila proti-
náboženské tlaky. Učitelé chodili po
domech přesvědčovat, aby rodiče nepo-
sílali děti do náboženství. A zažila to i dal-
ší generace. Učitelka mé dcery se dala
slyšet, že má nejhorší třídu, že je v ní nej-
víc „nábožňáků.“ Když si teď nedávno
bývalé spolužačky vyprávěly o škole,
k velkému překvapení vyšlo najevo, že ty
ostatní děti to taky neměly jednoduché: je
zase volali do kabinetu a nabádali je, aby

ROZHOVOR

• To byl jistě rád?
To ano, ale dlouho se z toho neradoval.

Brzy dostal dopis, že jeho rehabilitace
bude znovu prošetřována a jeho přítom-
nost není nutná. Později přišlo uvědomě-
ní, že rehabilitace je neplatná a musí vrátit
všechno, co dostal. Po sametové revoluci
o rehabilitaci a o odškodnění, nechtěl
žádat. Stačilo mu, že bylo uznáno, že poli-
tičtí vězni byli nevinně odsouzeni. Doslova
řekl: „Kde by to ta republika brala, kdyby
měla všechny odškodňovat?“ Vážím si
bratra Jaroslava za příklad odpuštění
republice i panu Černému. Když byl
odsouzen, řekl bratr panu Černému, aby
měl klid v duši, že mu odpustil, ale ať dělá
tak, aby mu také Bůh odpustil.
• Vyprávěl vám bratr po návratu z vězení,
co prožil, jak s ním zacházeli?

Vyprávěl a já jako mladé patnáctileté
děvče jsem to těžko nesla, že ho nevinně
odsoudili a špatně s ním zacházeli. Když
dal zbytky jídla vězňům, kteří dlouho ne-
jedli, za trest musel v neděli vykládat vagó-
ny. Vězeň, příslušník VB, chtěl bratrovi ka-
menem rozbít hlavu s tím, že si klidně
jednoho faráře na svědomí vezme.
Nepodařilo se mu to, protože se mu bratr
ubránil. Když to bratr chtěl nahlásit, dozor-
ce mu řekl: „Jaroslave, nedělej to, tobě ni-
kdo neuvěří.“ Také tam bylo zvykem zavírat
kněze se zločinci. Když s takovýmto zlo-
čincem byl uvězněn jeden slabší kněz, ten-
to vězeň ho mlátil a on se pomoci nedovo-
lal. Když s ním byl zavřený můj bratr,
nenechal si to líbit a ubránil se mu, protože
byl statné postavy. Do vězení jsme mu ne-
směli nic přinést, ovoce nedostávali a my
jsme ho měli plný sad. Zkrátka, komunis-
tický režim byl pro mě postrach, násilí a zlo.
Komunistická totalita chtěla lidem vzít víru,
svobodu i životy, a toto zlo se nesmí opa-
kovat. Modlím se za to a Pánu Bohu děku-
ji za svobodu vyznání. Proto, také přidá-
vám svůj článek z knihy Kamínky, ve které
jsou shromážděna svědectví mnoha osob,
které i v období komunistické perzekuce
zůstaly věrny evangeliu a Kristově církvi. 
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Jak už to tak bývá, cesty Boží jsou
nevyzpytatelné, a tak jsem se na jedné
duchovní obnově seznámila s holčinou,
která se se mnou podělila o svůj životní
příběh.

Jaká byla její cesta ke křesťanství nevím.
Vím ale, jaká byla její cesta do katolické
církve. Do církve, kam s určitostí věděla,
že nevstoupí. Hned druhý den, kdy uvěři-
la (přesně takto to řekla), zašla do knihku-
pectví. Paní prodavačce sdělila, že včera
uvěřila, a že by si ráda koupila nějakou
Bibli. Paní jí doporučila začít Novým záko-
nem. Pak se jí zeptala, zda neví kam jít, na
kterou církev se obrátit. Paní řekla, že zná
jen dominikány. Jak už to v dnešní době
bývá každou církev, o které slyšela, si
vyhledala na internetu. Tak si vygooglila

i dominikány… slib chudoby, čistoty,
poslušnosti… Jak četla o slibu chudoby
propadla smutku a ptala se Boha, co po ní
ještě chce, že je chudá už dost. Nakonec
ji přece jen jeden bratr dominikán na její
cestě doprovázel. 

Ani pro katolíka není snadné najít odpo-
vědi týkající se například mariánské úcty
nebo papežství, natož pro konvertitu.
V tomto směru jí pomohla kniha Velký
objev, kterou napsali manželé Ekmanovi
(Ulf Ekman je zakladatelem církve Slovo
života). Popisují v ní svoji cestu do katolic-
ké církve a hledání odpovědí na témata
podobná těm výše zmíněným.

Pokud se tedy zabýváte stejnými otáz-
kami, můžete se vydat na cestu spolu
s nimi. Šťastnou cestu přeje Helena

Velký objev

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl
země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude
osolena? K ničemu se už nehodí, než aby
se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste
světlo světa. Nemůže zůstat skryto město
ležící na hoře.“ Evangelium Mt 5,13-14

Při jedné svatbě jsem měl kázat o soli.
Divné téma – svatba a evangelium o soli.
Tehdy jsem si myslel, že sůl nemůže
pozbýt slanosti. Ta přece musí být jako
chemická sloučenina vždycky slaná.

V biblickém slovníku jsem našel, že se
jedná o příměr k soli, která byla vytěžena
z míst, kam se do ložisek soli dostaly jiné
přírodní prvky, takže sůl pozbyla svou kva-
litu tím, že její chuť byla nedobrá, třeba
byla nahořklá nebo sůl byla znečištěná. 

Tam jsem pochopil – manželství si novo-

manželé nesmí nechat ničím znečistit –
nenechat si přimíchat do života nějaké jiné
příměsi, které by vztah znechutily nebo
zcela zkazily.

Ježíš vyjadřuje v tomto evangeliu smysl
poslání křesťana – nebát se být, tedy být
tím, kdo je nesmírně obdarován poznáním
Boha. 

Tato skutečnost totiž dává chuť, dává
šťávu světu, přináší světlo do temnot. 

Dva výroky o soli a světle jsou o postoji
a vnitřní síle těch, kteří přijali Boží králov-
ství: stali se světlem světa a solí země. 

Neslaná sůl je neužitečná, stejně tak
jako ukryté světlo.

Ježíš nás v evangeliu tedy zve, abychom
jako křesťané nebránili darům, které nám
byly svěřeny. o. Milan Vavro

Vy jste sůl země

BOŽÍ SLOVO /  SVĚDECTVÍ

s dětmi, co chodí do náboženství, neka-
marádily. Na nikoho z těch pronásledova-
telů se nezlobím, vše jsem odpustila,
nechci nikomu ublížit, proto nikoho
nejmenuji a přeji jim, aby našli cestu
k Pánu Bohu. Na ně byl také vyvíjen

nátlak, a tak mnozí jednali jistě i ze stra-
chu. Za ty lidi je potřeba se modlit, aby
našli správnou cestu.

Z knihy Kamínky (kolektiv autorů, Mons.
ThLic. Karel Otčenášek – Kamínky, první
vydání, Hradec Králové 2000)
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POZVÁNÍ

Se začátkem školního roku začínají opět
nedělní katecheze pro děti v zákristii kos-
tela, jako nabídka pro děti od tří let do
předškoláků včetně. Chceme dětem přiblí-
žit Boží slovo způsobem přiměřeným jejich
chápání. Několik pravidel pro katechezi:

• Děti odchází po druhém čtení při zpě-
vu ještě před evangeliem.

• Rodiče doprovází dítě, pokud je to
opravdu potřeba.

• Během evangelia už nechodí, aby
nerušily naslouchání ostatních.

• Pokud mají rodiče ještě menší dítě,
mohou ho vzít s sebou.

• Děti se vrací do kostela na obětní prů-
vod a jdou přímo k oltáři pro křížek.

• Pro malé děti, které ještě nevydrží být
delší dobu tiše, je k dispozici oratoř
u vstupu na kůr, zvláště při čtení Božího
slova a při kázání. Ludmila Palečková

Nedělní katecheze pro děti 

Slavkovská chasa v čele se stárky vás
srdečně zvou na Slavkovské hody, které
letos proběhnou ve změněném termínu.
Letošní termín vychází ze zápisů, jak tomu
bylo za první republiky i předcházejícího
Rakouska-Uherska. Takže i my se tímto
způsobem zapojujeme do probíhajících
oslav 100 let od vzniku Československa.
Pátek 12. října
17.00 Stavění máje na náměstí

Sobota 13. října
15.00 Krojovaný průvod městem od radnice
20.00 Začátek hodové zábavy s DH

Zlaťanka v SC Bonaparte, vystoupí
naše krojovaná chasa.

Neděle 14. října
9.00 Krojovaný průvod od radnice

a hodová mše sv. v kostele
Informace na FB Folklór Slavkovska.
Za celou chasu Adam Blahák

Hody ve Slavkově 12.–14. října 2018

Máte touhu se dozvědět něco o Bohu
a nerozumíte tomu, jak o něm lidé mluví?

Máte ve své rodině nebo mezi přáteli
někoho, kdo si klade otázky o smyslu živo-
ta? Pro ty, kdo se chtějí více dozvědět
o Bohu, o víře v příjemném prostředí, je
určen kurz Alfa. Své přátele můžete dopro-
vodit. Začíná se vždy večeří v 19 hodin,
pokračuje krátkou přednáškou a vše je
završeno diskusí ve skupinkách před 21.30
h. Nemusíte se bát na cokoli zeptat o víře,
o Bohu, o církvi. První setkání je nezávazné.

Kurz Alfa 2019 začne v lednu vždy ve
čtvrtek večer ve Slavkově u Brna v Domě
svaté rodiny za kostelem. Bližší informace
budou oznámeny.

Témata jednotlivých přednášek jsou:
Kdo je to Ježíš?; Proč Ježíš zemřel?; Jak
získat víru?; Proč a jak se modlit?; Proč
a jak číst Bibli?; Jak nás Bůh vede?; Kdo
je to svatý Duch a co dělá?; Jak odolat zlé-
mu?; Jak mluvit s druhými o víře?;
Uzdravuje Bůh i dnes?; A co církev?

První setkání bude nezávazné – přijďte
ochutnat, o čem kurz Alfa je. Z důvodu pří-
pravy večeře prosíme o nahlášení na adre-
se alfa.slavkov(zavináč)gmail.com. 

Ty, kdo by se chtěli zapojit do organiza-
ce, prosíme o přihlášení na stejné adrese.
A ostatní mohou do svých modliteb vložit
úmysl za požehnání pro kurz Alfa, účastní-
ky i organizátory. Jitka Hrabovská

Kurz Alfa ve Slavkově v lednu podruhé

Jsou mezi námi starší lidé, kteří nedoslýchají, a zvláště při hluku nerozumí mluve-
nému slovu. Prosíme proto rodiče malých dětí, které jsou hlučné při čtení a promlu-
vě kněze, aby využili oratoře u vstupu na kůr. Děkujeme.
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V roce 2000 byly obnoveny ve
Slavkově Svatourbanské hody, v souvis-
losti se slavením svátku svatého Urbana,
patrona města. Po osmnácti letech se
Svatourbanské hody mění na
Slavkovské hody a budou slaveny
v polovině měsíce října s výročím posvě-
cení oltáře ve slavkovském kostele.
V historii se nachází zmínky o pořádání
podzimních hodů. Budou to vlastně
hody posvícenské. Slovo „posvícení“ má
svůj původní význam ve slově „posvěce-
ní“, a to se váže k datu výročí posvěcení
místního kostela a oltáře. Ve Slavkově
máme jednu zajímavost, známe datum
posvěcení nového oltáře, o svěcení kos-
tela se v historii pátrá a termín zatím zjiš-
těn nebyl. Pro hody je tedy historií urče-
na neděle kolem 12. října, neboť to je den
posvěcení oltáře.

Svěcení oltáře se konalo v neděli 12.
října 1986 večer v 18.00 hodin. Tehdy
nebyl v Brně žádný biskup (komunistic-
ký režim nepovolil celých 18 let jmeno-
vat biskupa), slavnost se konala
za účasti představitele diecéze, kapitul-
ního vikáře Mons. Ludvíka Horkého.
Tehdejším farářem byl P. Stanislav Forst,
který nechal nejdříve vydláždit celý
oltářní prostor mramorovou šachovnicí
a vyrobit oltář, ambon (čtecí pult)
a sedadla kněží z vračanského vápence.
Dřívější oltářní mřížka byla odstraněna
a prostor byl zvýšen na tři schody. Návrh
oltáře zpracoval brněnský výtvarník
Milivoj Husák, který se do Slavkova
nedávno vrátil a dokončil návrhy nyněj-
ších sedadel a zpovědnic, mimo jiné
je také autorem křížové cesty na
Urbánek. 

Jak takové svěcení oltáře probíhalo?
Požehnanou vodou byli na znamení
pokání a na připomínku křtu pokropeni
lidé, kteří tvoří duchovní chrám. Potom
byl pokropen také nový oltář.
Následovaly společné prosby k Bohu

Slavkovské hody letos s výročím posvěcení oltáře
a svatým, zvané litanie. Podle starého
římského zvyku se do oltáře vkládaly
ostatky mučedníků, aby se tak znázorni-
lo, že oběť svatých má svůj původ a sílu
v oběti Ježíše Krista. Do našeho nového
oltáře byly vloženy ostatky svaté Marie
Goretti. Po pronesení modlitby s úmys-
lem navždy zasvětit oltář Bohu následo-
valo pomazání olejem křižmem. Oltář se
tak stal znamením Krista, který je usta-
noven Otcem za nejvyššího kněze, aby
na oltáři svého těla přinesl svůj život jako
oběť za spásu všech. Pálením kadidla na
oltáři se naznačuje, že Kristova oběť,
která se na oltáři tajemně zpřítomňuje,
vystupuje k Bohu jako příjemná vůně.
Znázorňuje také modlitby věřících, které
jako prosby a díky vystupují až k Bohu.
Oltář byl přikryt plátny, vždyť je Pánovým
stolem, kolem kterého se radostně
scházejí věřící, aby se posilnili pokrmem,
Tělem a Krví obětovaného Krista.

Slavkovské hody se letos konají ve
dnech 12.–14. října 2018. V neděli 14. říj-
na vyjde v 9.00 hodin krojovaný průvod
se sochou sv. Urbana od radnice do
kostela, kde bude náš nový farní vikář
P. Stanislav Pacner sloužit mši svatou
k výročí posvěcení kostela. Přijměte
srdečné pozvání.

o. Milan Vavro

POZVÁNÍ
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Vzhledem k nízké účasti se mění ter-
míny Divadelních návratů. Přesouvají se
na sobotní večer. Zahájení promítání
bude v 19 hodin. Perioda akce 1x za
měsíc se nemění. Místo – farní sál se
také nemění.

V sobotu 20. října se můžeme těšit na
jedno z nejlepších představení – Kupce
benátského, které mohlo slavkovské
publikum poprvé zhlédnout v r. 2008,
a se kterým soubor velmi úspěšně
zabodoval na festivalu v Bučovicích.
Úspěšnost hry byla taková, že inspiro-
vala nejen k uspořádání Shake -
spearovských dnů v r. 2011, ale i k nato-
čení některých filmových scén přímo
v Benátkách a ve Veroně. Tyto záběry
pak byly díky střihací technice vloženy

do záznamu divadelní hry. V rámci říjno-
vých Divadelních návratů budete moci
zhlédnout v premiéře tuto zdařilou
„koláž“. Budete také moci ocenit různé
fígly, které filmové záběry umožňují,
např. postavy na filmových záběrech
hrají jiné osoby než ty na divadelních
prknech a přitom má divák dojem, že
vidí stále stejnou osobu. Kostým, paru-
ka a záběr z toho pravého úhlu umožni-
ly, že i já jsem si mohla střihnout jednu
z hlavních postav. Kterou? To prozradím
až na premiéře.

A na závěr ještě termín letošních
posledních D. návratů – budou v sobo-
tu 17. listopadu, na programu bude
komedie Jak se zbavit Alberta.

Ludmila Nosková

ZMĚNA:
Divadelní návraty se přesouvají na sobotní večery

V sobotu 9. června složila v kostele
Vzkříšení Páně školská sestra Marie
Pavlína slavné sliby. Slavnost se konala
za účasti biskupa Pavla Konzbula, který
při této příležitosti sloužil mši svatou.
Slavnost pokračovala odpoledním set-
káním farnosti a školských sester při far-
ním dni v zahradě KMŠ Karolínka.

Na úvod vystoupila třída Rybiček
z KMŠ se zpěvy a pohádkou.
Následovalo pásmo Hrubínových pohá-
dek, ztvárněných dětmi, které účinkují
při divadelní kavárně. Své pásmo písní
za zpívala scholička děvčat, která již rok
doprovází bohoslužby zpěvem. Ná -
sledoval blok soutěží. Pro děti připravili
rodiče úkoly na stanovištích v zahradě.
Oblíbený hod bečkou před farou se těšil
opět velkému zájmu mužů i žen, výhrou
byla láhev Slavkovské 12. Po předcho-
zích soutěžích o nejlepší buchtu se letos
soutěžilo o nejlepší jednohubku. Sešlo

se 12 vzorků a nejlepší ocenila komise
lahví vína nebo čokoládou. Kvíz měl ten-
tokrát téma zaměřené na klášter škol-
ských sester, a otázky nebyly jednodu-
ché. Doprovodné programy také
zaujaly – malování na obličej, zápisy do
památníku pro sestru Pavlínu a prolízač-
ky pro nejmenší. Na závěr sehrály děti
z fondu divadla Simsala Bim krátkou hru
Jeníček a Mařenka. Vše zpříjemnilo
občerstvení, guláš a zmrzlina od sester
a párek v rohlíku s nápoji a kávou.

Je třeba připomenout, že bez ochot-
ných pomocníků při zajištění areálu, sto-
lů a laviček, občerstvení, her, zvučení
a nácviků vystoupení by farní den nebyl
takový, jaký jsme jej prožili. Děkujeme! 

o. Milan Vavro

Slavné sliby a farní den 2018

Starší vydání Urbánku najdete na

www.farnostslavkov.cz
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V srpnu skončil 4. ročník kurzu, který
probíhal v klášteře ve Slavkově pro celou
brněnskou diecézi. Kurz nese jméno po
starozákonním proroku Samuelovi, který
se musel učit naslouchat Bohu a žít pod-
le jeho vůle. V kurzu Samuel jsme byli
vedeni ke ztišení a naslouchání Božím
zásahům do každodenního života. Důraz
byl především kladen na denní rozjímání
Písma svatého, ze kterého všichni věřící
mohou čerpat sílu, radu a moudrost. Kurz
je určen pro nezadané hledající křesťany,
kteří si nejsou jistí svým duchovním povo-

láním a životní cestou. Začíná přijímacím
pohovorem a poté následuje každý měsíc
setkání se sdílením, katechezí a adorací.
Celý kurz pak vrcholí exerciciemi. Osobně
jsem velmi rád, že jsem se mohl kurzu
zúčastnit. Cítím, že mi pomohl v osobní
modlitbě, v porozumění Písmu a ukázal
správný směr k Bohu. Během kurzu
vzniklo mezi účastníky přátelské pouto
a velmi těžko se nám po závěrečných
exerciciích loučilo. Tento kurz můžu všem
hledajícím doporučit.

Jiří Andrla

Kurz Samuel

Dne 28. července 2158 jsme přivítali
průzkumníky. Každý z nich obdržel povo-
lávací rozkaz s celou historií o výbuchu
sopky Yellowstone, po němž jsme dlou-
hých sto let museli žít na vesmírné stani-
ci, a se základními informacemi o misi
Fénix, navrácení se na Zemi téměř jako
bájný pták rodící se z popela.

Průzkumníky jsme hned zapojili do prá-
ce – bylo třeba provést průzkum okolí,
vylepšení základního tábora, doplnit
zásoby… Navíc ne vždy šlo vše hladce,
potýkali jsme se se záhadnou nemocí
i technickými problémy, které, jak jsme
zjistili později, způsobovali přeživší. Ti
byli zotročeni generálem, dle jehož roz-
kazů pustošili a rabovali zbytky civilizace.
Dokonce nám zničili vysílač, náš jediný
způsob komunikace s vesmírnou stanicí.
Proto jsme se rozhodli nejen bránit, ale
i najít generála a jeho sídlo, kde se podle
našich informací měl nacházet jiný dosta-
tečně silný vysílač. Vědečtí odborníci

provedli průzkum cesty, aby poté prů-
zkumníci snadněji pronesli zprávu k cíli.
Byl to úkol velmi obtížný a důležitý, ale
naši průzkumníci nezklamali a nakonec
zprávu donesly všechny moduly. Díky
nim se teď mohou na Zemi vydat i ostat-
ní. Navíc se nám podařilo dopadnout
zákeřného generála.

Tato mise byla velmi úspěšným začát-
kem nové etapy nejen našich životů, ale
i naší planety Země.

Lilly Rävungen (Hana Kučerová)

Farní tábor – Mise Fénix

Poděkování za farní tábor: za perfektní přípravu a provedení tábora hlavnímu
vedoucímu Tomášovi, 21 vedoucím a asistentům, za výborné jídlo kuchařkám Jitce,
Evě a Aničce, materiálnímu zabezpečení Lukášovi a péči o děti zdravotníkovi
Adamovi. A samozřejmě dětem za krásnou atmosféru tábora a rodičům za posílané
buchty. o. Milan Vavro

Řešení úkolu ze str. 21:

Řešení kvízu ze str. 21:

Adam – Eva, Abrahám – Sára, Josef –
Marie, Jáchym – Anna, Jákob – Ráchel,
Izák – Rebeka, Kain – Ábel, David –
Goliáš, Samson – Dalila

Metuzalém – zakázané ovoce – vráji –
solný sloup – potopa – oko – sám sebe

1a, 2b, 3a, 4a, 5b, 6c, 7c, 8c, 9a, 10b
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Mluvilo se o tom už dlouho, až jednoho
dne se sen mnohých z nás stal skutečnos-
tí. Tým KAMP (Klára K., Adam B., Maruška
H., Petr S.) oznámil konání tábora pro stře-
doškoláky. Termín Akce byl stanoven až na
úplný konec prázdnin, a tak se pro mnohé
z nás Akce stala zlatým hřebem. 

Už zpočátku byly prověřeny naše schop-
nosti, když jsme se po vlastní ose museli
dostat do tábořiště, které leží na pomezí
Jihomoravského a Olomouckého kraje
nedaleko Moravského krasu. Po splnění
tohoto prvního a nejdůležitějšího úkolu nás
čekala téměř prázdná louka, kde bylo nut-
né prokázat zručnost při stavbě stanů
a veškerého táborového zázemí. Když
však bylo vše vybudováno, mohli jsme si
konečně začít užívat nádherné přírody
a věnovat se předem připravenému pro-
gramu. Ten probíhal formou her a work -
shopů, často s duchovními tématy. Kromě

týmu vedoucích nějakou aktivitou přispěli
také všichni účastníci, kteří si připravili
něco zajímavého pro ostatní. Společně
strávený čas nám přinesl mnohé nevšední
zážitky. Ať už jsme řešili složité šifry, potý-
kali se se slepotou, vařili (úžasný zážitek
byl králík vlastnoručně připravený
v Setonově hrnci), zpívali, diskutovali,
modlili se, sportovali nebo se všelijak jinak
bavili, na nic z toho jistě dlouho nezapo-
meneme. Akce byla zakončena noční
hrou, která se přes malé komplikace jistě
všem líbila. 

Na závěr je potřeba poděkovat přede-
vším týmu KAMP za realizaci tohoto skvě-
lého nápadu a za energii, kterou vkládali
do každého dne. Také děkujeme slavkov-
ským skautům za zapůjčení vybavení
a všem ostatním, kteří se jakkoli na Akci T
podíleli.

Těšíme se zase za rok! Ondřej Mlčoch

Akce T

Píše se rok 117 po Kristu a Římské impé-
rium se rozpíná od Babylonie, Egypta,
Hispanie až po Britanii, kde za Hadrianovým
valem stojí římská předsunutá pevnost
s dosud nepřemožitelnou IX. legií. Legie
očekává otroky, kteří byli vyčleněni na práci
v pevnosti. Při přesunu je ovšem napadena
a téměř zničena. Zkázu přežívají jen odváž-
ní centurioni, kteří při ústupu zachraňují
otroky z bojiště a po návratu do pevnosti
z nich učiní rekruty, kteří se cvičí a připravu-
jí na získání ukořistěné Římské orlice, sym-
bolu římské moci a hrdosti.

Děti se při hledání zlaté orlice učily
dovednostem, které přímo souvisí s řím-

skou epochou. Osvojily si stavbu kanálů,
těžký legionářský výcvik v plné zbroji, při-
pravenost, pevnou vůli, hod obávaným řím-
ským oštěpem, léčení válečných zranění,
latinský otčenáš a ukrytí před napadením.
Děti byly rozděleny do pěti kohort, které
soupeřily o nalezení zlaté orlice, jež se
nacházela hluboko v lesích ovládané bar-
barskými kmeny Piktů. Během hledání bylo
nutné řešit technické problémy v pevnosti,
obnovit zásobování obilí, zlepšit morálku
mužstva a vypořádat se s řadou povinnos-
tí. Po náročném útoku se II. kohortě poda-
řilo orlici vytrhnout z rukou nepřátel a vrátit
tak čest Římu. Petriculus Manus

UDÁLO SE VE FARNOSTI

Ministrantský tábor – Orel IX. legie

Společně s biskupy Vojtěchem i Pavlem
a dalšími kněžími slavilo ve čtvrtek 27.
září 2018 celkem 500 dětí mši svatou,
poté se šly děti seznámit s životy svatých
po stanovištích, na závěr děti předaly otci

biskupovi vytvořený dar a přijaly na cestu
svátostné požehnání. Ze slavkovské far-
nosti jelo 17 dětí.  Díky všem, kteří děti na
setkání poslali, i těm, kteří je provázeli.

Pavlína Kloudová

Prvokomunikanti na Petrově
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V posledním týdnu prázdnin se
v Osové Bítýšce uskutečnil Mamre
týden s rekordní účastí 150 mladých
věřících. Tentokrát jsme se tam podívali
i my ze Slavkova a okolí. Letošní téma
bylo „Na hraně“. Během tohoto týdne
jsme se měli zamyslet nad hranicemi
naší víry, ale i nad hranicemi našeho
pohodlí. Součástí programu byly před-
nášky o víře, misionářích, o mezilidských
vztazích nebo o přežití v divočině.
Velkou součástí programu byly společné
modlitby, mše a konverzace na různá
témata, při kterých jsme si občas užili
velkou zábavu. Nabitý program byl dopl-
něn zábavnými hrami.

Mamre týden
V odpoledním klidu byly navíc k dispo-

zici různé workshopy, kde jsme si mohli
zkusit hru na kytaru, míchání nápojů,
lezení po horolezecké stěně, hraní flor-
balu, sebeobranu a nebo si poslechnout
zážitky z pěší pouti do Říma. V meziča-
se jsme hráli fotbal, a nebo jsme se
seznamovali s novými kamarády. Celý
Mamre týden vyvrcholil „organizovanou
křesťanskou pařbou“, kdy byl k dispozi-
ci fotokoutek, kavárna nebo taky „piško-
téka“, na které jste si mohli zatancovat
i na dechovku. A pak přišlo loučení.
Myslím, že jménem všech, co jsme tam
byli, můžu říct, že jsme si to moc užili.

Jakub Krejčíř

Podobně jako v jiných školách, tak jsme
i my v Karolínce zahájili nový školní rok
přípravným týdnem. Na jeho začátku
jsme se již tradičně účastnili dvou-
denního vzdělávacího semináře,
pořádaného společností Franze
Ketta, tentokrát zaměřeného na
komunikaci s rodiči. Přednášející
nám pomohli uvědomit si, co je
častou příčinou nedorozumění,
a co s tím můžeme dělat, aby naše
komunikace byla efektivní. Protože spo-
lečným cílem učitelů i rodičů je dobro
dětí, součástí kurzu byly i praktické ukáz-
ky práce s dětmi zaměřené jak jinak než
na komunikaci, která probíhá neustále.

První školní den jsme přivítali s dětmi,
které naši školku navštěvovaly v loňském
školním roce. Povídali jsme si o zážitcích
z prázdnin a společně jsme se připravo-
vali na další den, kdy přivítáme nové děti.
Ty se již do školky těšily. Občas ukápla
slzička a přepadl je stesk po mamince.
Ale jako ostatní děti i ony to zvládly
a všichni se těšíme na to, co nás letos
čeká. Kromě dětí jsme přivítali i jejich
rodiče na společné schůzce, na níž mimo

jiné sestra Vojtěcha jako zástupce zřizo-
vatele Československé provincie
Chudých školských sester Naší Paní

poděkovala rodičům za důvěru, se
kterou svěřují do naší péče své děti.

Ve středu 19. září jsme ve spojení
s brněnskými církevními školami
v rámci Dne církevního školství, kte-
rý se váže ke svátku svaté Ludmily,
zavítali s dětmi mezi nemocné
a starší lidi do různých slavkov-

ských zařízení, abychom jim přinesli tro-
chu té dětské, upřímné radosti. Děkujeme
i touto cestou do Braunu, penzionu, sest-
rám v klášteře i na psychiatrické oddělení
za milé přijetí a těšíme se na další spolu-
práci.

V Bibli je duha znamením nového
začátku pro lidstvo. Letošní školní rok je
v naší školce ve znamení duhy, která se
bude po celý školní rok klenout nad hra-
dem v naší školkové zahradě. Ať nám
i všem kolemjdoucím připomíná, že kaž-
dý den můžeme začít znovu, ať tento
školní rok je pro nás začátkem něčeho
nového a krásného.

Sestra Josefa

Začátek nového školního roku v KMŠ Karolínka

UDÁLO SE VE FARNOSTI
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Slavnost Božího Těla s průvodem
k misijnímu kříži se konala v neděli 3.
června, sloužil o. Petr Mareček.

Slavné sliby sestry Pavlíny se konaly
v sobotu 9. června při mši sv. ve farním
kostele v 10.30 h. za účasti biskupa
Pavla Konzbula, školských sester
z Polska, Německa a Rakouska, rodiny
sestry a farníků. Slavnost pokračovala
odpoledním farním dnem. Jako dárek
sestře M. Pavlíně připravili na zahradě
KMŠ Karolínka různé skupiny vystoupe-
ní. 

Výlet dětí z náboženství 25. června
do Moravského krasu – navštívili jsme
kostel v Senetářově, Kateřinskou jeskyni,
Dům přírody Moravského krasu a hrad
Holštejn.

Katolickou charismatickou konfe-
renci v Brně 11.–15. července navštívilo
několik desítek farníků, účastnily se i celé
rodiny.

Kompletní očištění sousoší a stěn
celého farního kostela do výšky 15 metrů
proběhlo koncem července. Práce pro-
běhly pouze s několika brigádníky během
dvou dnů z lešení, stavěné firmou, část
u kazatelen za jeden den z plošiny.

S farním vikářem P. Petrem Mareč -
kem se po 18 letech působení farnost
loučila 5. srpna.

Nového farního vikáře P. Stanislava
Pacnera přivítali farníci 12. srpna.

Farní tábor Mise Fénix v Ra ko veckém
údolí na téma znovuosídlení Země z ves-
mírné stanice po výbuchu Yelounstonské
sopky proběl za účasti 77 dětí a 21
vedoucích ve dnech 28. července až 7.
srpna. Hlavní vedoucí byl Tomáš Fries.

Ministrantský tábor Orel deváté
legie v Lučici u Havlíčkova Brodu 18. až
25. srpna měl téma římských vojáků, kte-
ří bojují na severu římské říše proti bar-
barským Piktům.

Hodovou mši v Hodějicích sloužil v ne -
děli 26. srpna rodák o. Martin Kohoutek.

Akce T – tábor pro SŠ mládež ve
dnech 26. srpna až 1. září formou her
a workshopů s duchovními tématy pro-
běhl v přírodě nedaleko Moravského kra-
su.

Změny bohoslužeb od neděle 2. září
z důvodů připojení farnosti Křižanovice
s filiálním kostelem Rašovice do duchov-
ní správy slavkovské farnosti: ranní mše
sv. ve Slavkově v 9.00 h., v Heršpicích
v 7.30 h., v Němčanech v 11.00
a v Hodějicích v 11.00 hodin.
V Křižanovicích v 9.30 h. a v Rašovicích
v sobotu v 18.00 h. s nedělní platností.

Výstava Matka Tereza – Světlo v tem-
notě dneška byla k zhlédnutí během září
v kostele ve Slavkově. 

Mši sv. na zahájení školního roku
s požehnáním žákům, studentům, kate-
chetům a učitelům v neděli 2. září dopro-
vodila krásnou hudbou a zpěvy schola
rodin.

Poutní mše svaté na Lutrštéku
v neděli 16. září slavil nový kaplan ve
Slavkově, P. Stanislav Pacner. Mši sv. na
patrocinium v sobotu 15. září sloužil
P. Tomáš Fránek z Bučovic. Na pěší pouť
na Lutršték se vydaly rodiny se
s. Josefou od KMŠ.

Večer chval se skupinou Lighthouse
v Domě sv. Rodiny navštívilo 21. září
přes sto mladých i dospělých.

Hodovou mši svatou v Heršpicích
sloužil v neděli 23. září místoděkan
o. František Nechvátal z Dražovic.

Na cyklovýlet do kostelů v Křiža -
novicích, Rašovicích a Heršpi cích se
23. září přes chladnější počasí vydalo
kolem deseti cyklistů.

Setkání prvokomunikantů s bisku-
pem Vojtěchem se 27. září v Brně účast-
nilo 17 dětí.

Poutní zájezd mládeže děkanství na
místa sahající ke kořenům kultury naší
země do Kutné Hory, Sázavy a Prahy
proběhl 28. a 29. září. o. Milan Vavro

Farní kronika

FARNÍ KRONIKA
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Drakobijce je knižní novinka, kterou
jsme si přinesli jednu prázdninovou nedě-
li z farní knihovny. I přesto, že je určená
hlavně pro kluky od 9 let, chtěla jsem si
kousek přečíst, abych věděla, o čem kni-
ha je. Že nezůstanu u první stránky, mi
bylo jasné hned po přečtení prvních
odstavců. Vůbec není jen pro děti, ale má
co říci i nám dospělým, možná autor spo-
léhá na společné čtení rodičů s dětmi
a nenásilnou formou se chce zaměřit i na
ně. Každodenní boje se totiž týkají i nás.
Touha malého chlapce Artura – hlavního
hrdiny knihy – naučit se bojovat se svými

Drakobijce – moje cesta
špatnými vlastnostmi je velmi nakažlivá
a rozhodně vás přivede k zamyšlení se
nad sebou samými. Nepsal to autor vlast-
ně o nás dospělých? I já mám přeci pro-
blém najít si 5 minut denně na ztišení
a rozjímání s Poutníkem – osobou znázor-
ňující Boha v této knize. Artur s ním pro-
mlouvá jako s nejlepším přítelem a vlast-
ně ani netuší, s kým doopravdy mluví…
Více již prozrazovat nebudu, ale rozhodně
vám všem knihu doporučuji! Teď, když
začíná nový školní rok je ten správný čas
k rozhodnutí stát se Drakobijci. Hodně
štěstí!  Jana Marková 

Z FARNÍ KNIHOVNY /  CHARITA

Centrum denních služeb ve Slavkově
u Brna, tel. 734 435 125.

Ambulantní pobytová služba pro seniory
a zdravotně znevýhodněné osoby od 27 let
věku. V Centru denních služeb se postará-
me o vaše nejbližší během dne, zajistíme
dopravu tam a zpět. Pomůžeme při zvlá dání
běžných úkonů, při přípravě a podání jídla,
obstarání běžných záležitostí. Nabíd ne me
aktivity pro seberealizaci. 

Charitní pečovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, tel. 737 234 083
(Bučovice), 731 425 498 (Slavkov)

Poskytujeme péči o osobu a domácnost
v místě bydliště uživatele.

Charitní ošetřovatelská služba Bučovi -
ce a Slavkov u Brna, tel. 608 709 283
(vrchní sestra), 736 529 374 (Slavkov),
736 529 368 (Bučovice)      

Zdravotní péče v domácím prostředí.
Zadavatel: praktický lékař, nemocnice.
Platba: zdravotní pojišťovny. Děláme
všechny zdravotní výkony, které zajišťují
lékaři a sestry v nemocnicích a ordinacích
odborných a praktických lékařů.

Domácí hospicová péče – Mobilní
hospic sv. Filipa Neri, tel. 608 709 283
(vrchní sestra), 736 529 374 (Slavkov),
736 529 368 (Bučovice)

Zdravotní péče v domácím prostředí
u umírajících, provoz nepřetržitý 24 h. den-
ně. Poskytujeme komplexní péči o klienta
v domácím prostředí s lékařem, podporu
rodiny, sociální, psychologickou, duchovní
pomoc. Snažíme se předcházet vedlejším
potížím při umírání. Zadavatel: praktický
lékař, nemocnice. Platba: zdrav. pojišťovny.

Charitní poradna Bučovice Slavkov
u Brna, tel. 731 646 977 (Slavkov),
739 389 266 (Bučovice)

Bezplatné sociální a právní poradenství
pro lidi nad 18 let. Oblasti poradenství:
rodinné právo, dluhy a oddlužení, vlastnic-
ká práva, občanská práva, ochrana spo-
třebitele, vyhledání a informací o sociální
pomoci. Pomoc se sepisováním návrhů,
žádostí, odvolání, komunikací s úřady.

Půjčovna kompenzačních pomůcek ve
Slavkově u Brna, tel. 739 380 444

Nabízí polohovací postele, invalidní vozí-
ky, chodítka, WC křesla, WC nástavce,
stolek k lůžku, antidekubitní matrace.

Více informací na www.hodonin.chari-
ta.cz/charitni-sluzby/

Poskytujeme sociální a zdravotní služ-
by na Slavkovsku a Bučovicku. Obraťte
se na nás, rádi vám pomůžeme.

Sociální a zdravotní služby Oblastní charity 
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MATRIKY

Skrze svátost křtu se znovu narodili: 

Šimon Punčochář ze Slavkova 
*2018, pokřtěn 24. 6. 2018

Nela Ludmila Pitáková z Hodějic
*2017, pokřtěna 24. 6. 2018

Adéla Anna Císařová ze Slavkova 
*2018, pokřtěna 24. 6. 2018

Adéla Izabela Malíková z Heršpic 
*2018, pokřtěna 28. 7. 2018

Natali Marie Novotná z Hodějic
*2018, pokřtěna 28. 7. 2018

Anna Marie Lucie Rosnerová ze Slavkova 
*2017, pokřtěna 25. 8. 2018

Svátostné manželství uzavřeli: 

Jiří Groll z Brna
a Pavlína Kalousová z Brna

oddáni: 16. 6. 2018 ve Slavkově

Martin Šenigla z Bučovic
a Kateřina Weissová z Bučovic

oddáni: 22. 6. 2018 ve Slavkově

Aleš Kačírek z Věteřova
a Veronika Chalabalová z Brna

oddáni: 7. 7. 2018 ve Slavkově

Miroslav Kočovský z Kobeřic
a Monika Sedláková z Kobeřic

oddáni: 14. 7. 2018 ve Slavkově

Ondřej Stehlík ze Slavkova
a Petra Šmídová ze Slavkova

oddáni: 21. 7. 2018 ve Slavkově

David Klimek z Hodějic
a Bohumila Klimková z Hodějic

oddáni: 21. 7. 2018 ve Slavkově

Jakub Petrucha z Vnorov
a Lucie Segeďová z Habrovan

oddáni: 18. 8. 2018 ve Slavkově

Roman Střelec z Prace
a Jarmila Šírová z Prace

oddáni: 18. 8. 2018 ve Slavkově

Martin Šotnar z Hostěnic
a Iveta Šotnarová z Hostěnic

oddáni: 15. 9. 2018 ve Slavkově

Jiří Volgemut z Dražovic
a Marie Matonohová z Dražovic

oddáni: 29. 9. 2018 ve Slavkově

Ve společenství víry a naděje jsme
se rozloučili:

Jan Šujan ze Slavkova
*1936, † 9. 6. 2018

Miloslava Nečasová ze Slavkova
*1931, † 25. 6. 2018

Jaroslava Silnicová ze Slavkova
*1953, † 2. 7. 2018

Jarmila Holubová ze Slavkova
*1953, † 8. 7. 2018

Anděla Kyjovská z Heršpic
*1929, † 10. 7. 2018

Milan Netušil ze Slavkova
*1931, † 12. 7. 2018

Božena Řetická ze Slavkova
*1920, † 20. 7. 2018

Karel Kučera ze Slavkova
*1941, † 24. 7. 2018

Marta Přerovská z Hodějic
*1936, † 30. 7. 2018

Jan Galata ze Slavkova
*1940, † 14. 8. 2018

Marie Boudná ze Slavkova
*1924, † 19. 8. 2018

Pavlína Vykouřilová z Hodějic
*1931, † 1. 9. 2018

Miroslav Šiler ze Slavkova
*1925, † 6. 9. 2018

Marie Zelená z Heršpic
*1929, † 10. 7. 2018
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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Spojte biblické postavy, které k sobě
patří. U některých postav je více možnos-
tí, ale udělejte to tak, aby žádná z postav
nezůstala sama.
ADAM ÁBEL MARIE
ABRAHÁM REBEKA GOLIÁŠ
IZÁK EVA JÁKOB
DAVID SAMSON RÁCHEL
SÁRA JÁCHYM DALILA
KAIN JOSEF ANNA

Doplňte do vět slova, která tam patří. Jedná
se o používaná biblická přirovnání apod.
Můžete použít nápovědu, ve které jsou
správná slova, ale i ta, která se nikam nehodí.

Nemusíš být starý jako …, abys věděl, že
jíst … … nemusí být nejlepší nápad.

Určitě se v životě chceš mít jako …, tak
se musíš snažit pro to něco udělat. Nesmíš
stát jako … … a čekat, až přiletí nějaký ten
pečený holub. Taky není dobré chovat se
k lidem a k přírodě stylem: po nás … nebo
oko za … a za zub hned dva. Raduj se, že
máš přátele, měj rád své bližní jako … …

Nápověda: oko, solný sloup, Abrahám,
v háji, morový sloup, oni Tebe, potopa, tsu-
nami, nos, zakázané brambůrky, Metu -
zalém, v ráji, sám sebe, zakázané ovoce

Řešení úkolů si zkontrolujte a str. 14.

Úkol po starší děti

1. Svatý Václav byl vnukem:
a) Břetislava a Ludmily
b) Bořivoje a Ludmily
c) Bivoje a Ludmily

2. Václav začal na Pražském hradě budo-
vat:
a) rotundu svaté Zdislavy
b) rotundu svatého Víta
c) rotundu svatého Vojtěcha

3. Václav byl pro svou víru a zbožnost
trnem v oku svému bratru:
a) Boleslavovi, který jej nechal zavraždit
b) Vratislavovi I., který jej nechal zavraždit 
c) Hněvsovi, který jej nechal zavraždit

4. Svatý Václav byl zavražděn:
a) ve Staré Boleslavi
b) v Praze
c) v Mladé Boleslavi

5. Svátek sv. Václava si připomínáme:
a) 27. 9.
b) 28. 9.
c) 29. 9.

6. Od začátku 14. stol. je svatému Václavu
zasvěcen i oltář:

a) v římské bazilice sv. Jana v Lateráně

b) v římské bazilice sv. Pavla
c) v římské bazilice sv. Petra

7. Autorem sochy sv. Václava na Václav -
ském náměstí v Praze je:
a) Josef Mařatka
b) Jan Štursa
c) Josef Václav Myslbek

8. Svatému Václavu jsou zasvěceny např.
chrámy:
a) v Praze, Brně a Opavě
b) v Českých Budějovicích, Plzni a Kro -

měříži
c) v Praze, Olomouci a Staré Boleslavi

9. Svatá Ludmila byla uškrcena od naja-
tých vrahů na hradě:
a) Tetín 
b) Křivoklát
c) Karlštejn

10. Ludmilu nechala zavraždit:
a) její dcera Drahomíra
b) její snacha Drahomíra
c) její sestra Drahomíra

Správné odpovědi kvízu: na straně 14. 

Připravila Lenka Klinkovská

Kvíz Svatý Václav

KVÍZ
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Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:
neděle 9.00, 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro
děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00 bohoslužba pro
mládež, sobota v 7.30. 

Svátost smíření přede mší sv. v úterý, pátek
a neděli ráno i večer. Kněží z okolí zpovídají kaž-
dé úterý 19.00 – 20.00 ve farním kostele.

Nedělní bohoslužby v obcích: Heršpice 7.30,
Němčany 11.00, Hodějice 11.00.

ŘÍJEN
13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích v 17.30 (auto-

bus 16.30).
14. 10. Slavkovské hody a výročí posvěcení oltá-

ře, 9.00 mše s průvodem od radnice, 18.00
večerní mše.

20. 10. Světlo z Arsu, divadelní představení o sva-
tém faráři Arském, sál DSR ve Slavkově v 16.00.

20. 10. Divadelní návraty, Kupec benátský - koláž
divadelních a filmových záběrů, 19.00 fara sál.

21. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.
21. 10. Vysazení stromu k výročí republiky, Heršpice.
26.–28. 10. Obnova pro dívky od 15 let, P. Karel

Matlok, MIC, „Ohnivzdorný“ na téma filmu.
28. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany,

Hodějice).
28. 10. Odhalení pomníku k výročí republiky,

16.00 Slavkov u Brna.

LISTOPAD
1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel.
1. 11. Mše sv. v penzionu, 8.00.
1. a 2. 11. Návštěvy nemocných.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček),

mše sv. 8.00 na Špitálce, v 18.00 ve farním kos-
tele, 17.00 Hodějice.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od
1. do 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv.

přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).
3. 11. Mše sv. v 7.30 na Špitálce (sobota).
3. 11. Duchovní obnova pro ženy, Mons. Adam

Rucki „Maria – učitelka duchovního života“,
9.00–17.00, DSR.

5., 7. a 8. 11. Mše sv. na Špitálce, vždy v 18.00.
11. 11. Služebník Boží Václav Drbola, 80. výročí

kněžského svěcení a 75. výročí nástupu do
Bučovic, Bučovice 10.30 mše sv. biskup Pavel
Konzbul, 14.30 požehnání v kostele a akademie
v Katolickém domě.

15. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za
kněžský seminář, 9.00–20.00 farní kostel Slavkov.

17. 11. Divadelní návraty, Jak se zbavit Alberta,
19.00 fara sál.

18. 11. Služebník Boží Václav Drbola, 80. výročí
kněžského svěcení a nástupu do Slavkova,
Slavkov 9.00 mše sv., 14.30 požehnání v koste-
le a akademie v Domě svaté Rodiny.

24. 11. Duchovní obnova pro muže, Jan Plodr
„Muž a Křesťan“, 9.00–17.00, DSR.

29. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova,
kostel Vzkříšení Páně, zádušní mše sv. 18.00.

25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, návštěva ve
Slavkově u Opavy, zpívá CMB.

30. 11.–1. 12. Obnova pro dívky 4.–6. tř a 7.–9. tř,
P. Tomáš Fránek a školské sestry: „Já jsem já“.

PROSINEC
Rorátní mše, úterý 5., 12., a 19. prosince v 6.45.
1. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova a

adventní misijní jarmark, 9.00 – 21.00. Mše sva-
tá za padlé 13.00.

6. 12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
6. – 7. 12. Návštěvy nemocných.
8. 12. Nep. početí P. Marie, Slavkov 8.00 mše sv.
17. – 18. 12. Zpovědní dny Slavkov, 17.00 - 19.00.
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