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Milí farníci, výroční farní zpravodaj nám 
má připomenout, co jsme prožili v tomto 

zvláštním roce, poznamenaném covidem-19. 
S vírou, že nás Pán provázel i v tomto období, 
můžeme přes všechny těžkosti říci Bohu díky! 
Vánoce pro nás zřejmě nebudou navenek tako-
vé, jak jsme byli zvyklí. Avšak křesťané máme 
zkušenost, že pokud se nám nedostává to, co 
je viditelné, zůstává nám pořád to, co je „očím 
skryté a neviditelné“. Letos budeme svátky sla-
vit jinak. Nebude tolik vnějších aktivit, nedo-
staneme se tolik do kostela, o to víc můžeme 
vnímat, jak je nám narozený Bůh blízko v na-
šich rodinách a v našem nitru. Na novém poza-

dí slavkovského betléma je vyobrazené město 
Slavkov s okolními obcemi. Všimněte si, že 
okna domů v potemnělé krajině září. Můžeme 
v tomto obraze vidět naplnění slov evangelia 
sv. Jana: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho 
jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ Věříme, 
že Pán přichází i do současných betlémů, to-
tiž do našich příbytků, ve kterých může zazá-
řit jeho sláva. Přeji nám všem, vašim rodinám 
a každému, i opuštěnému člověku, abychom 
přijali Boha a člověka Ježíše Krista, o kterém 
zpíváme v nejznámější koledě „Nám, nám, na-
rodil se!“

o. Milan Vavro, farář

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2021, zvládnutí všech obtíží, 
překonání obav a pevné zdraví vám i vašim rodinám přejí 

kněží o. Milan Vavro a o. Stanislav Pacner
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Vánoce se slavkovským betlémem
Za pár dní oslavíme nejkrásnější svátky v roce 

– Vánoce. Pro většinu z nás to budou trochu jiné 
Vánoce. I přesto se těšíme, že s našimi nejbliž-
šími prožijeme krásný vánoční čas. K Vánocům 
se pojí mnoho zvyků jako je například ozdobený 
vánoční stromeček, zpívání koled a řada dal-
ších. Patří k nim také návštěva betléma v našem 
kostele. V letošním roce nás čeká jedno veliké 
překvapení, o kterém jsme si povídali s děkanem 
Milan Vavrem (M.V.) a slavkovskou výtvarnicí 
Dariou Novotnou (D.N.).

Pane děkane, na co se mohou letos návštěv-
níci kostela těšit?

M.V.: Jako každý rok i letos budeme v kostele 
vystavovat betlém. Ten se však nyní dočkal vý-
razného vylepšení v podobě malovaného pozadí 
se siluetou Slavkova a okolních obcí. Vytvořit 
tzv. slavkovský betlém mě napadlo při pohledu 
na jeden podobně vytvořený betlém ve znojem-
ském kostele. 

Tuto myšlenku nosím v hlavě už více než de-
set let, ale teprve letos na jaře jsem se rozhodl 
oslovit slavkovskou malířku Dariu Novotnou, 
zda by se nepustila do tohoto díla. A protože se 
paní malířce nápad zalíbil tak jako mně, připra-
vila první návrh a mou nabídku přijala. 

D.N.: S nabídkou namalovat obraz k betlému 
jsem souhlasila hned, ale trochu nejistě. Cítila 
jsem obrovskou zodpovědnost na rozdíl od ma-
leb, které tvořím volně. 

Můžete nám popsat, co vše můžeme na ob-
raze vidět?

M.V.: V centru obrazu je Slavkov s kostely 
Vzkříšení Páně a svatého Jana Křtitele na Špitál-
ce, kaple svatého Urbana s křížovou cestou a zá-
mek s radnicí. Vlevo se nachází Němčany s kos-
telem sv. Antonína a poutním místem Lutršték. 
Na pravé straně nahoře vidíme Hodějice s koste-
lem sv. Bartoloměje, pod ním se nachází Heršpi-
ce s kostelem sv. Matouše.

D.N.: Formát pro tuto kompozici je dost ne-
typický. Vlastně jde o panorama pěti obcí, ale 
panoramatický formát se nedal pro tuto akci 
použít. Musela jsem se vypořádat s prostorem 
téměř čtvercového tvaru.

Již na začátku byl oříšek, jak si poradit s roz-
místěním, když Slavkov má být uprostřed jako 

centrum farnosti, ale sounáležící obce – Němča-
ny, Hodějice, Heršpice – tvoří ve skutečnosti 
vzhledem ke Slavkovu přibližně východojižní 
čtvrtkruh. Obce jsou zobrazeny víceméně sym-
bolicky. Tak, aby každá z nich byla rozpoznatel-
ná, ale zároveň obraz nebyl zatížen zbytečnými 
detaily, které by mohly způsobit jeho roztříště-
nost. Stejně tak to bylo s krajinou. Snažila jsem 
se ji vtisknout typické rysy naší krajiny, ale při-
tom jsem neusilovala o realistické vyjádření ze 
stejného důvodu. Vytvořila jsem jakousi zjedno-

dušenou esenci na obraze slavkovské farnosti, 
kde dominují církevní stavby, a která bude sro-
zumitelná široké veřejnosti.

Jaká je historie slavkovského betlému?
M.V.: Nově vytvořené pozadí bude součástí 

již dříve vystavovaného betléma, o jehož půvo-
du není žádný písemný záznam. Stopy nás však 
vedou do slavkovského kláštera, kde se nachá-
zí totožné figury, ale ve větší velikosti. Protože 
Chudé školské sestry mají své kořeny v Mnicho-
vě (do Slavkova přišly v roce 1886), domníváme 
se, že betlém byl zakoupen v Mnichově zhruba 
před sto lety.

Kdy si můžeme betlém prohlédnout?
M.V.: Betlém bude možné vidět o svátcích 

25. a 26. 12. a na Silvestra 31. 12. odpoledne 
od 14.00 do 16.00 hodin. Také pro účastníky bo-
hoslužeb po jejím skončení.

Jaká byla spolupráce mezi farností a malíř-
kou? 

M.V.: Spolupráce probíhala ve velmi přátel-
ském duchu. Darie Novotné velmi děkujeme 
za tento obraz, který ji stál mnoho hodin usilov-

Daria Novotná při práci
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né práce. Rád bych také uvedl, že paní malířka 
darovala toto dílo farnosti jako sponzorský dar. 
Tímto jí děkuji nejen za farníky, ale za všech-
ny občany Slavkova, protože její dílo potěší nás 
všechny. 

Co popřejete občanům Slavkova k Váno-
cům?

M.V.: V tradici betlémů nacházíme mnoho 
podobných ztvárnění, lidé často zasadili bet-
lémský děj přímo do své obce. Koledníci bývají 
ztvárněni v dobovém oblečení s atributy svého 

řemesla. Tato myšlenka má vyjádřit skutečnost 
vánočního poselství. Věřící přijímají narozené-
ho Ježíše do svého života a do svých rodin jako 
Boha, který přišel k nám a stal se jedním z nás. 
Andělé nad Betlémem hlásají všem lidem dobré 
vůle radostnou zprávu o pokoji, které přináší na-
rozené dítě do každého lidského srdce.

A to přeji i já vám všem o těchto vánočních 
svátcích. 

Děkuji za rozhovor a přeji krásné prožití Vánoc.
Zdislava Nováková

Štědrovečerní modlitba v rodině
Nabízíme vám návrh modlitby v rodině 

na Štědrý večer, zvláště pokud se letos nedosta-
nete do kostela. Pro případ, že se vrátíte z odpo-
lední mše svaté, je dobré použít část modlitby.

Dítě Ježíš, Boží Syn, se narodil do lidské ro-
diny. Proto má slavení vánoc své místo zvláště 
v kruhu rodiny. Těšíme se, že se můžeme sejít 
a v radosti a pokoji Božím posílit vzájemnou lás-
ku a jednotu.

U zapáleného adventního věnce.
Je potřeba, aby se někdo ujal vedení modlit-

by, nejlépe otec rodiny, a její části rozdělit mezi 
ostatní.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, 
a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požeh-
naný ty mezi ženami a požehnaný plod života 
tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné 
nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

Maria řekla: Jsem služebnice Páně, 
ať se mi stane podle tvého slova. 

Zdrávas Maria ...
A Slovo se stalo tělem, 

a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria ...

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslí-
beních

Modleme se: 
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení 
Krista, tvého Syna. 
Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás 
jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.

Modlitbu posvěcení domu pronáší otec:
Pane Ježíši Kriste, ty jsi stále s námi,
požehnej + těm, kdo přebývají v tomto domě 
a prosí o tvou pomoc.
Daruj jim radost a pokoj v Duchu Svatém, 
úspěch v jejich práci a ochranu před vším 
zlem a nebezpečím.
Slyš hlas jejich modliteb a dávej jim denně 
poznávat a naplňovat tvou vůli.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.

(může se procházet domem a pokropit míst-
nosti svěcenou vodou).

Čtení z evangelia podle Lukáše (Lk 2, 1-14):
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augu-

sta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To 
bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii 
místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby 
se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef 

se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru 
do Judska do města Davidova, které se jmenuje 
Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, 
aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoube-
nou ženou, která byla v požehnaném stavu. 
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Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla 
porodit. A porodila svého prvorozeného syna, 
zavinula ho do plének a položila do jeslí, pro-
tože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. 
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři 
a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou 
u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem 
nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. An-
děl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám veli-
kou radost, radost pro všechen lid: V městě 
Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je 
Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Na-
leznete děťátko zavinuté do plének a položené 
v jeslích.“ 

A náhle bylo s andělem celé množství ne-
beských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kte-
rých má Bůh zalíbení!“

Slyšeli jsme Slovo Boží
Bohu díky

Prosby:
1: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro 

nás narodil a že při oslavě tvého narození naše 
rodina může být spolu. Zachovej nás a naše blíz-
ké ve své milost, ať je naší rodině vždy vládne 
láska, radost a pokoj.

Prosíme tě, vyslyš nás.

2: Děkujeme ti, Pane Ježíši, za církev, do kte-
ré patříme. Prosíme Tě, ochraňuj a veď Svatého 
otce Benedikta, otce biskupa Vojtěcha, naše du-
chovní otce a všechny věřící, aby o tobě vydáva-
li věrohodné svědectví, a aby našim farnostem 
nechyběli dobří pastýři.

Prosíme tě, vyslyš nás.

3: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, žes k nám 
přišel a sdílíš s lidmi jejich život. Prosíme tě, po-
máhej všem, kteří trpí válkou a nemocemi, kteří 
dnes nemají domov nebo hladoví i těm, kteří se 
cítí opuštěni.

Prosíme tě, vyslyš nás.

4: Pane Ježíši, děkujeme ti za uplynulé dny, 
měsíce a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej, 
prosíme, námi i celému našemu národu své po-

žehnání do nového roku a veď svým Duchem 
všechna naše rozhodování, slova i skutky. 

Prosíme tě, vyslyš nás.

5: Pane Ježíši, děkujeme ti za chvíle prožité 
s těmi, kteří nás v tomto světě již opustili. Shléd-
ni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přátele

(můžeme vyjmenovat)
a dopřej jim, aby se mohli radovat s tebou 

v nebi.
Prosíme tě, vyslyš nás.

Otec: Narozený Spasitel nám přinesl smíře-
ní s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme 
jeden druhého za odpuštění a podejme si ruce 
na znamení pokoje.

Otec: A nyní se pomodleme, jak nás naučil 
náš Pán Ježíš Kristus: 

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé. 
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

Modlitba nad jídlem
Nebeský Otče, požehnej nás i toto jídlo, které 
od tebe dostáváme. 
Dej také pokrm těm, kteří ho nemají a svůj 
pokoj každému lidskému srdci. Skrze Krista, 
našeho Pána.

Možno zazpívat píseň:
Narodil se Kristus Pán, veselme se
z růže kvítek vykvet nám, radujme se;
z života čistého, z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Po večeři jdeme ke stromečku a k Betlému. 
Připomínáme si Boží štědrost k nám všem. Je 
dobré, aby tento okamžik oznámil zvonek, proto-
že zvony jsou v křesťanském světě náboženským 
znamením.
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Úmysly živého růžence
– světový úmysl papeže Františka, národní a farní úmysl
Úmysly pro každý měsíc: E/V = evangelizační/všeobecný, N = národní, F = farní
LEDEN – Lidské bratrství
E Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných nábožen-
ství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
N Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé 
informace včetně dobrých zpráv.
F Prosíme za rodiče, aby zvládali péči o děti a rodinu
ÚNOR – Násilí na ženách
N Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich 
utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
N Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby 
v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.
F Prosíme za osamělé, staré a nemocné v naší farnosti
BŘEZEN – Svátost smíření
E Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet neko-
nečné Boží milosrdenství.
N Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané využití darovaného času, abychom poznali, 
co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.
F Prosíme za ty, kteří jsou nám svěření a které duchovně doprovázíme jako kmotři
Další úmysly budou zveřejněné při první sobotě a na nástěnce.

Zveme na první mariánské soboty ve Slavkově
Podobně jako jsou první pátky v měsíci za-

svěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první 
soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, 
rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Ne-
poskvrněné Srdce Panny Marie, tak, jak k tomu 
vybízela Panna Maria ve Fatimě před 100 lety, 
v roce 1917.

Program 1. soboty ve Slavkově: 
7.00 modlitba růžence s rozjímáním a příleži-

tost ke sv. smíření
7.30 mariánská mše svatá
Podmínky smírných pobožností prvních 

sobot v měsíci:
1. Svátost smíření (je možné vykonat před 

nebo po 1. sobotě)
Další 3 podmínky však mají být splněny v den 

1. soboty:
2. Svaté přijímání na smír
3. Modlitba 5 desátků svatého růžence
4. Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom 

nebo více tajemstvích (15 minut)



6 URBÁNEK 4/2020

Farní kronika roku 2020
Nikdo z nás nepředpokládal, jaký bude uply-

nulý rok 2020. Naše rodinné, společenské, pra-
covní i farní události byly poznamenány epi-
demií Covidu-19. Ještě před 15. březnem, kdy 
došlo k zákazu bohoslužeb, jsme uspořádali 
několik aktivit ve Slavkově. Ve vánoční době 
zazněl 5. 1. v chrámu Vzkříšení Páně ve spolu-
práci s městem Tříkrálový koncert, účinkovala 
hudební tělesa Collegium magistrorum Mikulov 
a Smíšený sbor Ars Brunensis Brno. Vánoční 
pásmo připravily učitelky s dětmi z KMŠ Ka-
rolínka. 

Tříkrálová sbírka v sobotu 11. 1. vynesla 
ve farnosti celkem 274.951 Kč (ve Slavkově 
188.043 Kč se 127 koledníky ve 33 skupinkách, 
v Hodějicích 32.989 Kč, účastnilo se 25 koled-
níků, v Němčanech 30.639 Kč se 23 koledníky 
a v Heršpicích 23.280 Kč také 23 koledníků). 
Vánoční sbírky na potřeby a opravy kostelů 
v celé farnosti vynesly 94.860 Kč. Všichni spo-
lupracovníci ve farnosti (úklid, zpěv, kostel, ka-
techeze…) byli pozváni v pátek 24. 1. do sálu 
Domu sv. Rodiny na setkání s poděkováním 
za jejich celoroční službu. 

Papež František ustanovil 3. neděli v mezi-
dobí jako neděli Božího slova, poprvé jsme ji 
slavili v neděli 26. 1. V lednu následoval 15. 
ples děkanství na SC Bonaparte, kurz Alfa s té-
maty víry v Domě sv. Rodiny, biblické hodiny 
P. Stanislava Pacnera v rámci poznávání Bible, 
pro děti o pololetních prázdninách Den Na Faře 
a únorový Pirátský dětský karneval. Mládež jsme 
pozvali na svatého Valentýna 14. 2. do Slavkova 
na bohoslužbu s modlitbou za dobrou volbu ži-
votního partnera a na Svatovalentýnské setkání 
mládeže v Bučovicích. Jako každý rok se konala 
11. 2. na Světový den nemocných Lurdská pouť 

na Lutrštéku za nemocné a za duchovní povolá-
ní. Přednáškou „Zádržné systémy vod na Slav-
kovsku“ s historií rybníků kolem Slavkova a vý-
stavkou starých map a plánů zaujal 17. 2. na faře 
pan Jaromír Seifert.

Jako překvapení přišlo ve čtvrtek 12. 3. roz-
hodnutí vlády o zrušení bohoslužeb z důvodu 
rozšiřující se celosvětové epidemie viru Co-
vid-19. Farní kostel byl otevřen denně k soukro-
mé modlitbě, kostely v obcích byly uzavřeny. 
Byly zrušeny veškeré pobožnosti, vyučování 
náboženství, modlitební skupiny a aktivity. Veš-
kerý život farnosti se přenesl do rodin a do-
mácností. Vydali jsme pomůcky pro modlitební 
večery v rodinách a rozeslali je pomocí emailů, 
zveřejnili na webových stránkách a zvláště pro 
starší lidi, kteří nemají internet, vytiskli „sami-
zdatové“ vydání časopisu Urbánek. Brzy se za-
čaly ozývat rodiny se zprávami o vynalézavosti, 
jak se společně scházejí, modlí a prožívají domá-
cí bohoslužby. Farníci sledovali přenosy boho-
služeb on-line z různých kostelů přes TV NOE, 
Rádio Proglas, nebo se rodiny s dětmi scházely 
k domácí bohoslužbě.

Velikonoce jsme prožili poprvé v historii bez 
účasti na bohoslužbách. Nikdy nebyly naše kos-
tely tak dlouho bez veřejné bohoslužby. Živý 
přenos bohoslužeb on-line ze slavkovské farní 
kaple byl zahájen na Květnou neděli a pokra-
čoval přes velikonoční dobu do června v úterý 
(zvláště pro děti), v pátek a v neděli. Také z ro-
din se ozývala poděkování, která nás kněze po-
vzbudila: „Chceme vás pozdravit a moc podě-
kovat za krásné bohoslužby on-line. Opravdu si 
to užíváme, je to doma takové jiné, zvláštní, ale 
moc hezké. Jsme rádi, že vás můžeme sledovat 
a být s vámi.“ Zvláštností bylo svátostné požeh-
nání farnosti o velikonoční neděli, v den zasvě-

Děti z MŠ u Betléma

Velikonoční bohoslžba
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cení farnosti. S malou monstrancí jsme projeli 
autem ulice Slavkova a našich obcí – Němčan, 
Hodějic, Heršpic, Rašovic, Křižanovic a Nížko-
vic. Mnohé rodiny čekaly před domy na požeh-
nání, při kterém jsme najeli za 2,5 hodiny cel-
kem 64 km. Chyběl nám věřícím kostel? Možná 
ukázal na prázdnotu naší víry, a tak jsme se více 
začali modlit a hledat Boží tvář. Možná jsme 
také zaplnili prázdné místo naší společné rodin-
né modlitby, nebo prázdné místo v srdci, které 
čeká na Boží milost a Boží obdarování. Tento 
čas nám nabídl hledání osobní víry, autentického 
vztahu s Bohem. 

V průběhu května byly provedeny opravy 
na věži kostela sv. Bartoloměje v Hodějicích. 
V loňském roce došlo k uvolnění rohu římsy pod 
střechou věže kostela a hrozilo jeho zřícení. 

Obnova nedělních bohoslužeb začala 
ve všech kostelích od 17. 5. s omezením počtu 
účastníků do 100 osob, od 31. 5. bez omezení. 
První větší slavností byla 30. 5. večerní svato-

dušní vigilie, která začala před farním koste-
lem požehnáním ohně. Jáhenské svěcení přijal 
v Brně 20. 6. bohoslovec Milan Werl, který 
přijížděl na praxi do naší farnosti. Dne 23. 6. 
zemřel Mons. Jan Daněk, farář v Novém Měs-
tě na Moravě a děkan žďárský, bývalý kaplan 
ve Slavkově u Brna (1976–1979), pohřben byl 
29. 6. v Novém Městě na Moravě. Výroční pouť 
pracovníků a dobrovolníků Oblastní charity 
Hodonín a Slavkov začala 26. 6. bohoslužbou 
na Lutrštéku, pokračovala setkáním s občerst-
vením v areálu sokolovny v Hodějicích. Křty 
dospělých, které byly odloženy z Velikonoc, 
byly uděleny i s biřmováním v neděli 28. 6. třem 
dospělým. Také pouť na Urbánku jsme slavili 
v náhradním termínu 28. 6. mší svatou v kapli, 
rodiny se rády po delší době setkaly u táborá-
ku. P. Kamil Sovadina, který vypomáhal často 
v naší farnosti, odešel po 21 letech působení 
v Křenovicích do Jihlavy. 

O prázdninách připravila naše mládež tábory 
pro děti – velký farní tábor v Rakoveckém údo-
lí na téma „Japonské dědictví“, v Nížkovicích 

na faře tábor „Vikingové“ pro menší děti a v le-
sích u Havlíčkova Brodu ministrantský tábor 
„Texas Rangers“. 

Společná dovolená rodin proběhla v okolí 
Adršpachu a pobyt mládeže na Šumavě. První 
svaté přijímání bylo letos přeloženo z května 
na 13. 9., z celé farnosti se ve Slavkově účast-
nilo 20 dětí. 

Pouť na Lutrštéku vedl v neděli 20. 9. vojen-
ský kaplan P. Josef Konečný z Lulče, ředitel Pas-
toračního centra Duchovní služby v Armády ČR. 

K 20. výročí postavení a posvěcení kostela v Her-
špicích, který na místě původní kaple z roku 1870 
vybudovali v roce 2000 heršpičtí farníci, jsme 
nově opravili a opatřili nátěrem fasádu i interi-
ér kostela sv. Matouše. Na slavnosti v neděli 27. 
9. byl hlavním celebrantem mše svaté Mons. Jiří 
Mikulášek, přijel i bývalý kaplan a spolustavitel 
P. Pavel Habrovec. Na podzim ještě proběhly 
v rámci vzdělávání dva kurzy, Kurz efektivního 
rodičovství a manželské večery. 

Druhá vlna epidemie, kterou nyní prožíváme, 
umožnila od 14. 10. konání bohoslužeb pouze 
pro 6 osob. Mše svaté se slavily jen ve všední 

Mše pro mládež 8. 5. 2020

Farní tábor

1. svaté přijímání
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dny, nedělní bohoslužby a další aktivity ve far-
nosti se nekonaly. Obnovili jsme vysílání bo-
hoslužeb on-line. Od pondělí 23. 11. byl počet 
na bohoslužbách navýšen na 20 osob, od 3. 
12. na 30% kapacity míst k sezení v kostele. 
Náboženství pro děti prakticky ani nezačalo. 
V Adventu jsme již začali rorátní mše svaté pro 
děti a každý den byla nabídka zpovídání, neboť 

nebude možné předvánoční společné zpovídá-
ní s více kněžími. Na Vánoce jsme vzhledem 
k omezení bohoslužeb použili způsob rezervač-
ních lístků.

Na závěr chci poděkovat vám všem za vzá-
jemnou podporu v uplynulém roce v rodinné 
modlitbě, společenství bohoslužeb on-line, a ja-
koukoliv pomoc ve farnosti a v kostelích.

Statistika farnosti za rok 2020
Křtů bylo 33 (loni 42) z toho: Sl 14, Ně 2, Ho 

5, He 1, z jiné farnosti 11, z toho 27 dětí do 1 
roku, 3 do 7 let, 3 dospělí. 

Sňatků bylo 14 (loni 13). Sňatků mezi katolíky 
9, s nepokřtěným 5. Svatby podle původu snou-
benců: ze Sl 3, Ně 1, Ho 2, He 0, jiných farností 8. 

Prvních sv. přijímání 24 (loni 19), 3 dospělí 
a 19 dětí z toho Sl 13, Ně 1, Ho 0, He 6, z jiných 
farností 4. 

Svátost nemocných 35 jednotlivě. 
Pohřbů bylo 52 (loni 37), z toho ve Sl 36, Ně 

9, Ho 7, He 1, z toho na hřbitov 22 (loni 22) 
a kremací 30. Zaopatřeno před smrtí svátostí ne-
mocných bylo 21 z 52. 

Vyučování náboženství – přihlášeno bylo 
131 žáků (loni 122): ze Slavkova 81, z Němčan 
10, z Hodějic 7, z Heršpic 11, z jiných obcí 22. 
Učí se 12 hodin týdně, vyučují: farář, 2 řehol-
ní sestry a 3 katechetky, vyučuje se na faře 
88 dětí, v ZŠ Slavkov 37 dětí, ve školách Ně 
3, Ho 3, He 4. Vzhledem k epidemii se učilo 
jen do poloviny března, pokračovalo se v září 
a část října.

Společenství se téměř nesešla – máme 10 
skupin modlitebních (95 osob), 3 mládeže, li-
turgických 5, katechumenátní 1, senioři 1. Du-
chovních ve farnosti – kněží 2, řeholnic v kláš-
teře 7.

Ministrantský tábor
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Hospodaření farnosti 2020
Zatím není vyhotovena uzávěrka hospodaření za rok 2020, uvádíme pouze vybrané příjmy a výdaje.

Sbírky ve farnosti leden – listopad 2020

V letošním roce byly příjmy poznamenány 
epidemií covidu-19, proto byly citelně menší 
(cca o třetinu). Přesto děkuji za podporu, kterou 
stále projevujete, a že vám na naší farnosti zále-
ží. Například v první vlně epidemie činily dary 
od 54 dárců celkem 71.900 Kč, v druhé vlně 
přišlo na účet dalších 50.800 Kč od 34 dárců. 
Můžete využít možnosti uplatnění daru v daňo-

vém přiznání a snížit tak svůj základ daně. Po-
tvrzení vám vystavíme na konci roku. Vzhledem 
k tomu, že dary podléhají nad určitou mez zda-
nění, tak v případě, že nepotřebujete potvrzení, 
je pro farnost výhodné dávat příspěvek do sbírky 
v kostele (sbírky jsou osvobozené od daně). Vše, 
co je posláno na účet, je účtováno jako dar.

Zpracoval o. Milan Vavro

Sbírka „Koruna denně“
V roce 2020 bylo na sbírkách Koruna denně“ 

vybrána pouze část sbírek. Odeslali jsme na tyto 
projekty:
Klášter karmelitek Drasty 10 000
Adopce na dálku Peter Mbabazi   8 000

Dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

Jak bude probíhat sbírka dál? 
Vzhledem k náročnosti vybírání příspěvků 

každý měsíc, zveme účastníky, aby uspořené pe-
níze za rok 2020 donesli na Vánoce do zákristie. 
Za další rok 2021 oznámíme čas výběru.

Fond PULS – Jak můžeme podpořit farnost a diecézi
Na našich webových stránkách farnosti se 

nově objevil banner s tabulkou aktuálního sta-
vu částky, kterou farnost přispívá každý rok 
do Fondu PULS. Fond PULS slouží na dokrytí 
chybějící částky na mzdy kněží a na podporu 
různých pastoračních aktivit v diecézi. Možná 
vás překvapí, že za rok je náš příspěvek velmi 
vysoký, za rok 2020 činí 271.022 Kč. Překvapilo 
mně, že donátoři, kteří se za naši farnost přihlá-
sili, věnovali již 186.685 Kč. Zbývající částku 
84.337 Kč jsem doplatil z našeho účtu. Výpočet 
částky pro farnost není úplně jednoduchý, ale dá 
se říci, že vychází z počtu osob ve farnosti, tedy 
na jednoho je stanovena průměrná částka 480 Kč 
za rok. 

Lidé se ptají, proč se vybírá tímto fondem, 
když církev získala peníze z restitucí. Odpověď 
opět není jednoduchá, ale krátce se dá říci: získa-
né restituční finance nemůže diecéze utratit, ale 
musí je investovat a teprve z výnosů může dávat 
na platy a provoz. Jinak by za pár let nezůstalo 
z restitucí nic. 

Pokud chcete pomoci farnosti a podílet se 
na financování diecéze, zveme vás, abyste se sta-
li donátory. Smysl fondu je také v tom, že částku 
farnost neodešle ze společných sbírek, ale farní-
ci se mohou na provozu diecéze osobně podílet. 
Děkuji nynějším 70 donátorům, kteří se zavázali 
pravidelně přispívat na provoz církve.

o. Milan 

Slavkov Němčany Hodějice Heršpice Celkem
Sbírky nedělní  489 377 Kč  146 387 Kč  64 165 Kč  40 058 Kč  739 987 Kč 
Sbírky účelové  44 190 Kč  10 595 Kč  6 067 Kč  4 354 Kč  65 206 Kč 
Dary (celkem)  122 700 Kč 

Celkem  533 567 Kč  156 982 Kč  70 232 Kč  44 412 Kč  927 893 Kč 
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Zpráva správce Fondu PULS
Koncem září fond PULS slaví své třetí naro-

zeniny. Při této příležitosti bych se rád podělil 
o radostnou skutečnost, že již zhruba každý 
desátý návštěvník nedělních bohoslužeb v naší 
diecézi je také donátorem. Zároveň bych chtěl 
poděkovat za veškerou Vaši podporu. Dary do-
nátorů v loňském roce přesáhly deset miliónů 
korun. Mám také radost z toho, že během koro-
navirové pandémie jste PULSu zachovali přízeň 
a že i navzdory nepříznivým okolnostem se naše 
velká rodina malých dárců nadále rozrůstala 
a věřím, že brzo přivítáme šestitisícího donátora. 

Donátorství je totiž výraznou pomocí pro 
farnost, protože dary donátorů pomáhají snížit 
příspěvek (cca 40 Kč měsíčně za dospělého far-
níka), kterým se farnosti podílí na zajištění mezd 
kněží v naší diecézi. V některých farnostech dary 
donátorů dokonce tento podíl již zcela pokryjí. 

Od letošního roku již nebude vyhlašována 
sbírka na účely PULSu. Využijme této příleži-
tosti k tomu, abychom se naučili darovat i jinou 
formou (např. převodním příkazem, inkasem – 
SIPO). Nejedná se jen o změnu technickou, ale 
o změnu zažitých zvyklostí. 

Zkusme udělat krok od „příležitostného daro-
vání na nějaký účel“ k rozhodnutí pro „pravidel-
ný dar“. A to vyžaduje změnu našeho smýšlení. 

A právě k této změně smýšlení Vás chci pozvat. 
Věřím, že se to postupně bude dařit a osvojíme 
si dárcovskou mentalitu, se kterou se setkáváme 
u křesťanů v jiných evropských zemích.

P. Mgr. Pavel Kafka, správce fondu PULS

OPRAVY KOSTELŮ 2020

Kněžské hroby
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Rekonstrukce kněžských hrobů 
Díky, že si všímáte, co se děje: na podzim mne 

někteří z vás upozornili, že zmizely kříže z kněž-
ských hrobů. Po letech odkládání jsme zahájili 
jejich opravy.

Na našem hřbitově se nachází 5 hrobů v ma-
jetku farnosti. Hrobka Mons. Václava Uhýrka 
u vstupu na hřbitov je v dobrém stavu díky péči 
rodiny. Čtyři další hroby jsou po stavební strán-
ce v zanedbaném stavu. Na hrobu děkana P. Jana 
Meixnera při cestě k hlavnímu kříži je nutné 
konzervovat dřevěný kříž a doplnit chybějící 

obrubník. Dva další jednotlivé hroby kněží potře-
bují opravit obrubníky a litinové kříže. P. Florián 
Deutch (1830–1901) odpočívá v blízkosti špitálu, 
P. Antonín Kizlink u zdi v dolní části hřbitova. 
Kompletně je třeba rekonstruovat kněžský troj-
hrob u stavebnin. Odpočívají v něm slavkovští 
faráři, jejichž obrazy máme na faře: P. Fran-
tišek Myslím (+ 1872), P. Julius Jiřík (+ 1888) 
a P. František Jílek (+ 1858). Pískovcové obrub-
níky a nové podstavce křížů jsou již dodány, kříže 
budou pozinkovány a opatřeny novým nátěrem. 

Restaurování oltáře v kostele na Špitálce
Opravy kostela sv. Jana Křtitele 

se špitálem probíhají již od roku 
2003. Po archeologickém a sta-
vebně-historickém průzkumu byl 
v letech 2003–2007 opraven inte-
riér, odvlhčeno zdivo a obnovena 
fasáda. V letech 2013 a 2014 byla 
opravena střecha, v roce 2016 mří-
že v kaplích a v roce 2018 lavice. 
Ještě zbývá restaurování hlavní-
ho oltáře s obrazem a štukovým 
rámem. Letos byla uskutečněna 
obnova menzy oltáře. Pro restau-
rátorky to byl „tvrdý oříšek“. Oltář 
zrekonstruovaly podle několika 
pozůstatků štuků a dobových foto-
grafií. Výsledek můžete sami po-
soudit na připojených fotografiích. 
Akce je hrazena ze státního pří-
spěvku MPZ prostřednictvím Měs-
ta Slavkova ve výši 209.000 Kč. 
Pokud dosáhneme v příštím roce 
na dotace, budeme pokračovat re-
staurováním štukového rámu oltář-
ního obrazu.

Menza před opravou

Menza po opravě
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Instalace cechovních postavníků v kostele na Špitálce 
Pokud si vzpomínáte na sošky svatých na oz-

dobných žerdích, stojících dříve u lavic ve farním 
kostele, jde o tzv. cechovní postavníky. V letech 
1790 až 1820 si nechávaly cechy řemeslníků vy-
robit své znaky, které byly neseny při průvodech. 
Nyní dochází k jejich prezentaci. Aby zůstal zacho-
ván původní ráz interiéru kostela Vzkříšení Páně, 
nebyly postavníky v roce 2005 po výmalbě vráceny 

k lavicím, ale byly uskladněny v oratořích kostela. 
Při úklidu oratoří došlo k myšlence na opětovné 
umístění do kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce. 
Zde se totiž původně postavníky nacházely podle 
dobových fotografií. Celkem máme 10 párů ce-
chovních postavníků a po malých opravách budou 
umístěny na pilastrech bočních lodí. V budoucnu si 
však vyžádají kompletní zrestaurování. 

Práce jako na kostele
V době koronavirové odpadla v kněžské služ-

bě část povinností. V mém případě jsem využil 
času k dokončení toho, na co jsem dlouho neměl 
čas. Na faře to byly práce na seřazení souborů 
v počítači a vytřídění archivních dokumentů 
a kronik s jejich postupnou digitalizací. Na řadě 
je také dokončení fyzické inventarizace, neboť 
některé předměty jsou opravené nebo přemís-
těné. 

Pustili jsme se do revizí elektroinstalací všech 
13 objektů, včetně oprav závad a nedodělků, kte-
ré se vyskytly přesto, že všude máme elektroin-
stalaci novou. Objekty jsou tak rozsáhlé, že je 
třeba dokončit určité oblasti, jako osvětlení půdy 
apod. Do kostelů jsme instalovali zátěžové ko-
berce u vstupů, zajistili opravy některých křížů 
a soch. Děkuji vám všem, kteří pomáháte v těch-
to ne zcela na první pohled viditelných pracech.

Osvětlení půdy a oprava sítí na tympanonu ve Slavkově
Mezi úpravy elektroinstalace patřilo také do-

končení osvětlení půdního prostoru s dřevenou 
klenbou. Došlo k výměně starých vodičů a k in-
stalaci osvětlení pro dva účely, jednak k bezpeč-

nému provádění údržbových prací v prostoru 
klenby, kde je i ve dne tma, a k prezentaci půd-
ního prostoru při prohlídkách veřejností na Sil-
vestra a Noci kostelů. Nové osvětlení půdního 

Oprava patek sloupů
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prostoru si vyžádalo náklad 39.000 Kč a opra-
va sítí tympanonu 27.000 Kč. Na tyto práce 
poskytlo Město Slavkov individuální dotaci 
45.000 Kč, tímto vyslovujeme za naši farnost 
poděkování.

Kromě těchto prací se nám podařilo obnovit 
nátěry podlahy lavic a brigádně zaspárovat ka-
menné točité schodiště na půdu a opravit patky 
sloupů u hlavního vstupu.

Připravujeme obnovu Lutrštéku
Loni jsem vás informoval o studii liturgic-

ké úpravy, kterou navrhl brněnský architekt 
Ing. Jiří Šťasta. Nový oltář ve tvaru kvádru bude 
obrazem Krista jako úhelného kamene Církve. 
Na oltáři budou také ze čtyř stran obrazy z dějin 
spásy – vyvýšení hada na poušti a čelní obraz 
Beránka v Nebeském Jeruzalémě, po bocích 
dva obrazy mariánské – Zvěstování a zesnutí 
Bohorodičky. Ambon (pult pro čtení z Písma) 
symbolizuje odvalený kámen z Pánova hrobu. 
Budou zde nové lavičky pro asistenci a místo 
pro původní sochu P. Marie. K realizaci má do-
jít v příštím roce, k tomu přibude oprava vstup-
ních dveří, obrazů a soch. Jedna z původních 
soch, svatá Anna Samodruhá (tj. Anna s dce-
rou Marií), byla při krádeži poškozena a soška 
P. Marie od sv. Anny ulomena a ukradena. Nyní 
je socha v restaurátorské dílně, kde se chybějící 

Poškození reliéfu holuby

Elektrifikace zvonění na Lutrštéku
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část vyrábí podle jiné podobné sochy v koste-
le jedné farnosti. Svatostánek s lunetami je již 
přezlacen restaurátorkou paní Vinšovou, bude 
opraveno mramorování a je nutné vyčistit rám 
a obraz P. Marie Bolestné. Část prací proběhla 
letos, vyžádala si náklady ve výši 51.000 Kč, 
z toho byla dotace obce Němčany 45.000 Kč. 
Děkujeme obci Němčany za finanční příspěvek.

Nedávno proběhla také revize elektroinstala-
ce, úklid na půdě, je opraven vstup na věž a pod-
laha u zvonu. Od 23. listopadu je po provedení 
instalace elektromagnetického pohonu zprovoz-
něn zvon na věži. Po mnoha desetiletích se vy-
zvání, automat zapíná zvon v poledne a večer 
v 18.00 hodin, bude se zvonit před bohoslužba-
mi. Zařízení stálo 44.000 Kč a bylo hrazeno ze 
sbírek. Na zvonu se dochovaly nápisy v původ-
ní češtině: „Zasvěcen tento zvon ke cti a chváli 

svatým bratřím Cyrilu a Methodovi. Ulil Emil 
Weber v Brně 1877. Svatí Cyrile a Metoději, 
orodujte za nás“. Zvon pochází z roku 1877, tedy 
z doby postavení kostela.

K úplnému dokončení oprav celého areálu 
zbývá kaplička a studánka. Jednáme nyní s obec-
ním úřadem o opravě kapličky, která je staticky 
narušená a v základech se rozjíždí. Máme také 
návrh na úpravu studánky, která by poté měla 
důstojnější vzhled. Velké díky vám všem, kteří 
jste přispěli a podíleli se na opravách. Doufáme, 
že i nadále budete přispívat a pomáhat. 

Věřím, že se nám podaří během roku 2021 
uvést celý areál poutního místa Lutršték do ta-
kového stavu, aby mohl nadále sloužit místním, 
poutníkům i turistům jako místo odpočinku 
a duchovního občerstvení. 

o. Milan Vavro

20. výročí posvěcení kostela sv. Matouše
K 20. výročí postavení a posvěcení koste-

la v Heršpicích, který na místě původní kaple 
z roku 1870 vybudovali v roce 2000 heršpičtí 
farníci, jsme se s farní radou rozhodli pro větší 
údržbu a opravu. V minulých letech byl opra-
ven nátěr všech oken a upravena zvonová sto-
lice. Fasáda kostela vypadala na první pohled 
zachovale, po podrobnější prohlídce však bylo 
zjištěno, že její vrstva je již zesláblá a vykazu-

je malé trhliny. V srpnu se objevilo u kostelní 
věže lešení, ze kterého jsme na několika místech 
opravili omítku a očistili krytinu věže od vrstvy 
lišejníků a holubího trusu. Holubi také poško-
dili zlacení kříže a báně, proto jsme instalovali 
na místa dosedu holubů hroty. Celou fasádu jsme 
opatřili nátěrem kvalitní barvou Keim, stejně byl 
vymalován i interiér. Úklidová firma provedla 
chemické vyčištění dlažby. Některé práce pro-

Snímání obrazu na Lutrštéku
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Oprava fasády v Heršpicích

Výmalba a údržba dlažby Heršpice
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běhly brigádně: okapový chodník kolem kostela 
jsme doplnili štěrkem a během výmalby interié-
ru provedli generální úklid. Z darů byl zakoupen 
nový koberec.

Všechny práce si vyžádaly celkem náklady 
ve výši 130.315 Kč (lešení 33.507 Kč, barvy 
46.582 Kč, natěračské práce 31.245 Kč, štěrky 
a drobné práce 4.180 Kč, koberce 14.801 Kč). 
Výdaje byly hrazeny z farních sbírek minulých 
let. Na úhradu energií byl obcí Heršpice věnován 
příspěvek 10.000 Kč.

K výročí se konala v neděli 27. 9. odpoled-

ne slavnostní bohoslužba, na které zastupoval 
brněnskou diecézi Mons. Jiří Mikulášek. Přijel 
také bývalý kaplan a spolustavitel kostela P. Pa-
vel Habrovec, nyní farář v Radostíně nad Osla-
vou. Původně jsme plánovali společné setkání 
a pohoštění na obecním sále, kvůli epidemii se 
však nemohlo konat. Po mši sv. rozdaly ženy 
jako výslužku koláče, které samy upekly. Děkuji 
všem, kteří se zapojili do obnovy kostela svou 
pomocí i dary do sbírek a obci Heršpice za fi-
nanční příspěvek.

o. Milan Vavro 

Oprava věže kostela sv. Bartoloměje v Hodějicích
V průběhu května byly provedeny 

opravy na věži kostela sv. Bartolomě-
je v Hodějicích. V loňském roce došlo 
k uvolnění jihozápadního rohu římsy 
pod střechou věže kostela a hrozilo 
jeho zřícení. Z preventivních bezpeč-
nostních důvodů bylo zdivo rohu římsy 
odstraněno za pomoci zvedací plošiny 
a provedeny provizorní zábrany z vnitř-
ní strany střechy věže k zamezení vni-
kání ptáků do půdy věže.

V letošním roce – jakmile dovolilo po-
časí, byla provedena oprava. Provedení 
opravy již nebylo možné ze zvedací plo-
šiny, proto bylo nutné postavit podél čel-
ní strany věže lešení. Odtud byla prove-
dena oprava jihovýchodního rohu římsy, 
tvarově byl roh sjednocen s profilem 
římsy a provedena omítka a nátěr. Roh 
byl zpevněn vloženým ocelovým profi-
lem. Obdobně byl ocelovým profilem 
preventivně zpevněn i protější severo-
východní roh, kde se rovněž projevovala 
trhlina. Před demontáží lešení byly pro-
vedeny ještě i opravy drobných poruch 
na omítce fasády věže. Akce si vyžádala 
náklad 53.000 Kč a byla hrazena ve výši 
45.000 Kč z příspěvku obce Hodějice, 
které farnost vyslovuje poděkování.

V Hodějicích nás čeká v následu-
jícím roce oprava signalizace a řešení 
generální rekonstrukce varhan, které 
stále vykazují opakující se závady, nyní 
vše konzultujeme s organologem z bis-
kupství.

Ing. Pavel Galata, manažer stavebních investic
Oprava nároží římsy věže v Hodějicích
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Rok 2020 ve farnosti Křižanovice
I když byl letošní rok znatelně poznamenán 

epidemií koronaviru, přesto se v naší farnosti 
událo spoustu zajímavých a hezkých věcí.

Začátek ledna se nesl již v tradiční Tříkrálo-
vé sbírce, při které bylo v naší farnosti vybráno 
celkem 24.377 Kč, a zároveň bylo dobrovolné 
vstupné 6.049 Kč z vystoupení DFS Křižanová-
nek, které proběhlo o Vánocích, zasláno Dětské-
mu domovu LILA v Otnicích. Děkovný dopis si 
bylo možné přečíst na nástěnce kostela v Křiža-
novicích.

Žehnání vody, křídy a kadidla proběhlo o slav-
nosti Zjevení Páně (lidově Tří králů), kdy byly 
naše domovy označovány symboly C (K) + M 
+ B a letopočtem, v tomto případě 2020. Nejsou 
to počáteční písmena jmen „Tří králů“ (Kašpar, 
Melichar a Baltazar), jak se lidově traduje, nýbrž 
zkratka latinského Christus mansionem benedi-
cat (Kristus ať požehná tomuto domu). O dva 
dny později se v pondělí 6. ledna ráno sešli 
v kostele v Rašovicích všichni kněží slavkovské-
ho děkanství, aby se společně pomodlili. Kdo šel 
v té době náhodou kolem, asi si všiml velkého 
množství aut, které tam jinak normálně nebývá.

Protože leden je plesovou sezónou, ne jinak 
tomu bylo i v sobotu 18. ledna, kdy se ve Slav-
kově u Brna v sále SC Bonaparte uskutečnil Dě-
kanský ples, jehož se zúčastnili i někteří farníci 
z Křižanovic a Rašovic.

Starost o kostel a jeho správné fungování s se-
bou nese mnoho práce, která často není na první 
pohled vidět. Proto jsme chtěli my kněží podě-
kovat všem farníkům za jejich nezištnou službu. 
V pátek 24. ledna v 19.00 hod. v Domě Svaté 
Rodiny ve Slavkově jsme se setkali s těmi, kte-
ří se starají o úklid, hudbu, liturgii, katechezi, 
květiny…, tedy s těmi, bez kterých by to prostě 
nefungovalo.

Poslední neděli v lednu jsme poprvé slavili 
tzv. neděli Božího slova, kterou nově ustano-
vil papež František proto, abychom věnovali 
ve svém životě větší pozornost slovům Bible.

Na začátku února na svátek Uvedení Páně 
do chrámu (lidově Hromnic) je zvykem žehnat 
svíce, kolem kterých se potom rodiny doma 
scházejí k modlitbě. O týden později v neděli 9. 
února byl od 15.00 hod. v Domě Svaté Rodiny 
ve Slavkově pro děti našich farností připraven 
karneval, který se velmi vydařil. A protože je 

měsíc únor věnován také nemocným (11. úno-
ra – Světový den nemocných), putovali jsme 
ten den na poutní místo Lutršték u Němčan, kde 
jsme se za ně modlili a prosili. Při sbírce Haléř 
sv. Petra se v neděli 23. února vybralo celkem 
8.238 Kč.

V polovině března dolehla epidemie korona-
viru plnou silou i na naši zemi, takže jsme vel-
kou část postní doby i celé Velikonoce prožili 
„soukromě“ bez společného setkávání se v kos-
tele. Pravidelné sbírky na různé účely (na charitu 
a další) byly přeloženy na pozdější termíny. V té 
době jsme začali pro farníky vysílat mše svaté 
online na www.farnostslavkov.cz, což trvá až 
do dnešních dní.

Konec dubna přinesl postupné rozvolňování 
epidemiologických opatření. Znovu jsme se za-
čali scházet v kostele, nejprve v malém počtu, 
později prakticky bez omezení. Společně s před-
staviteli obce Rašovice jsme si 28. dubna připo-
mněli osvobození Rudou armádou a pomodlili 
se na hřbitově za ty, kdo pro naši svobodu po-
ložili život.

V květnu bylo třeba zaplatit daň z nemovitos-
ti, která tento rok činila 29.306 Kč. Konec květ-
na byl v naší farnosti ve znamení voleb do nové 
ekonomické rady farnosti, jejíž mandát po pěti 
letech vypršel a která je nezbytná pro správné 
fungování farnosti (bez jejího souhlasu farář 
nemůže nakládat s majetkem, konat určitá roz-
hodnutí apod.). Za obec Křižanovice byli zvole-
ni na dobu pěti let paní Eva Malá, pan Lubomír 
Cenek a pan Petr Voňka, za obec Rašovice paní 
Marie Pekáčová a pan Martin Merta.

Při sbírce na bohoslovce, která proběhla 
v měsíci červnu, se vybralo 15.773 Kč. Pravidel-
ný adorační den farnosti 24. června nás vyzývá 
k modlitbě za bohoslovce a kněžský seminář. 
Oslavili jsme ho mší sv. a krátkou adorací.

Začátek července je spojen se slavností sva-
tých Cyrila a Metoděje, jimž je kostel v Rašovi-
cích zasvěcen. Nejinak tomu bylo i letošní rok, 
hodová mše svatá byla při hojné účasti slavena 
v neděli 5. července v 9.30.

Na začátku srpna došlo v bejrútském přísta-
vu v Libanonu k velkému výbuchu, který usmr-
til několik stovek obyvatel a způsobil obrovské 
škody. Při dobrovolné sbírce o měsíc později se 
ve farnosti Slavkov a Křižanovice vybralo cel-
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kem 33.615 Kč. Tradiční srpnové hody k Panně 
Marii Nanebevzaté v Křižanovicích tentokrát 
připadly na neděli 16. srpna. Přišlo mnoho far-
níků i několik krojovaných párů, které ozdobily 
tuto mariánskou slavnost.

V polovině září nás čekala další velká událost, 
kdy 5 dětí z naší farnosti šlo k prvnímu svatému 
přijímání. Slavnost se měla původně uskutečnit 
již v červnu, ale kvůli špatné epidemiologické si-
tuaci byla přesunuta až na neděli 13. září do kos-
tela v Křižanovicích. O pár dní později v pátek 
18. září jsme se sešli ve velkém počtu před obec-
ním úřadem v Rašovicích, kde bylo požehnáno 
a dáno do užívání Sboru dobrovolných hasičů 
nové hasičské auto. Přejeme všem, kterým bude 
sloužit, Boží ochranu a pomoc! Tradiční pouť 
našeho kraje na Lutršték k Panně Marii Bolestné 
se uskutečnila v neděli 20. září. Byl krásný den, 
radost se dívat!

Protože se však začala zhoršovat epidemiolo-
gická situace, v kostele bylo opět zavedeno no-
šení roušek, přestalo se zpívat a nakonec byly 
od konce října bohoslužby zrušeny úplně. Pra-
videlné sbírky na různé účely (na misie a dal-

ší) byly přeloženy na pozdější termíny. Během 
měsíce listopadu jsme se proto za naše drahé 
zemřelé modlili jenom soukromě. V současné 
době jsou sice bohoslužby povoleny, ale zatím 
jen pro menší počet věřících. Totéž se dá očeká-
vat i o Vánocích, které jsou před námi.

Během této nedobrovolné pauzy se podařilo 
dokončit ozvučení v kostele v Rašovicích v cel-
kové ceně 43.860 Kč, upravit ambony v Křiža-
novicích a Rašovicích, tedy místo, ze kterého 
se čte Boží slovo, a udělat další malé práce 
za 3.420 Kč. V listopadu byla zaplacena pro-
jektová dokumentace na opravu opěrné zdi pod 
kostelem v Křižanovicích v ceně 76.314,70 Kč, 
jejíž oprava nás čeká v příštím roce. V prosinci 
byl zaslán za farnost Křižanovice na biskupství 
příspěvek 53.366 Kč do fondu PULS.

Od ledna do listopadu činily sbírky v naší far-
nosti celkem 231.172 Kč. Děkuji vám, že svojí 
štědrostí podporujete naši farnost.

Přeji vám všem, abyste o Vánocích přes 
všechny nástrahy epidemie znovu objevili radost 
a pokoj v srdci!

o. Stanislav Pacner

Statistika farnosti Křižanovice za rok 2020
Křty byly 3, sňatek 1, první sv. přijímání přija-

lo 5 dětí. Pohřbů bylo 9, z toho v Křižanovicích 
5 a v Rašovicích 4. Do vyučování náboženství 

je přihlášeno 10 dětí v Křižanovicích a 17 v Ra-
šovicích.

JAK JSME PROŽILI COVIDOVÝ ČAS 2020

Mše sv. online v prázdném kostele
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Prázdný hrob a naše vzkříšení
Každé Velikonoce jsou pro nás cestou víry. 

Ve vzkříšeném Kristu se nám Bůh dává jako 
vítěz nad každým zlem a hříchem. Boží slovo 
nám ukazuje, co prožívají Ježíšovi učedníci při 
setkání s prázdným hrobem. Nejde tak o prázdný 
hrob, jako o hledání toho, který v něm není. Pro-
žili jsme si za poslední týdny několik takových 
situací, kdy nám něco chybělo. Od setkání s na-
šimi drahými až po prázdné kostely. Ta prázdná 
místa v nás vyvolávala touhu je zaplnit. Touhu 
po setkání s našimi blízkými, touhu po nějaké 
činnosti, kterou jsme měli rádi, a je třeba říci 
i touhu po Kristu ve svátostech a ve společenství 
věřících.

Pro mne osobně není tato zkušenost nová. 
Vzpomínám na dva roky vojny, kdy jsem za ce-
lou dobu byl pouze desetkrát na nedělní mši 
svaté. Zjistil jsem, že za budovou naší roty je 

stavba, připomínající kapli. Byla to opravdu pů-
vodní vojenská kaple z doby monarchie. Seděl 
jsem přes léto každou neděli na jejích schodech 
a modlil se z knížky mši svatou. Na co nám 
v našem životě ukázal prázdný hrob v těchto 
dnech? Chyběl nám věřícím kostel? Možná uká-
zal na prázdnotu naší víry, a tak jsme se více za-
čali modlit a hledat Boží tvář. Možná jsme také 
zaplnili prázdné místo naší společné rodinné 
modlitby, nebo prázdné místo v srdci, které čeká 
na Boží milost a Boží obdarování. Tento čas nám 
nabídl hledání osobní víry, autentického vztahu 
s Ježíšem Kristem. To může být proměna, kterou 
zakoušíme o letošních Velikonocích. 

Náš farní kostel je zasvěcen Vzkříšenému 
Kristu, věřme mu, že je s námi v každý okamžik 
našeho života a bude s námi v následující době. 

o. Milan Vavro

Komu zaroste cestička do kostela…
Když jsem chodil do náboženství, náš teh-

dejší křižanovický pan farář P. Stanislav Pravec 
nám říkával: „Komu zaroste cestička do kostela, 
tomu zaroste cestička k Bohu. Proto tu cestičku 
musíme neustále prošlapávat a čistit, aby nám 
v cestě k Pánu Bohu nic nebránilo.“

Koronavir nám letos cestu do kostela zatara-
sil tak, že nás donutil chodit různými oklikami, 
ke vstupu do kostela využívat zadní vrátka zpro-
středkovaná internetem a dění uvnitř se účastnit 
často jen přes počítačová okna.

Překvapilo mne kolik, v jaké kvalitě a propra-
covanosti takových zadních vrátek a oken na in-
ternetu během krátké doby vzniklo. Například 
přenosy mší, streamované modlitby a dokonce 
i přednášky s možností konferenčního propojení. 

Velký dík o. Milanovi, o. Stanislavovi a všem 
v technickém pozadí, že i my máme možnost 

účasti na mších přes online přenosy z kostela 
ve Slavkově. A že i přes všechna omezení může-
me po celou dobu přistupovat ke svátosti smíření 
a svatému přijímání.

Přes všechno, v čem nás koronavir omezil, 
co nám vzal a přes všechny nové technologie, 
které nás naučil používat, však nezapomínejme, 
že naše osobní účast na mši svaté a setkání se 
s Pánem Bohem skrze liturgii, modlitby, svátos-
ti a společenství, je pro naši víru a celou církev 
nejdůležitějším životodárným pramenem.

Proto nedopusťme, aby nám díky koronaviru 
cestička do kostela zarostla, a jakmile nám to 
všem situace beze všech omezení dovolí, pro-
šlapejme opět tu naši původní cestu, vstupme 
do kostela hlavním vchodem a znovu zaplňme 
lavice. 

Jan Šolc, Křižanovice

Ve všech životních okolnostech pocítí podporu 
a požehnání mé Matky

To je jedno ze zaslíbení Pána Ježíše sestře 
Konsolátě Betrone (+ 1946) pro ty, kdo si vyko-
nají novénu prvních sobot.

Co jsem svěřila v modlitbě Panně Marii bě-

hem prvních sobot, dopadlo nejen dobře, ale 
vlastně vždy úplně nejlépe, jak mohlo. A to je 
ve zkratce zkušenost Petry, kterou jsem si pře-
četla v časopisu „Milujte se“.
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Růženec mám moc ráda. Sobotní mše jsou 
pro nás s manželem nejdůležitějším časem dne. 
Nějak víc jsem začala přemýšlet o prvních so-
botách, když jsem si v časopisu „Milujte se“ pře-
četla, jak Bůh může skrze novénu prvních sobot 
zasáhnout do našeho života. S tímto vědomím, 
jsem prožila první sobotu v září a v říjnu. 

V noci 16. října jsem měla teplotu. Postup-
ně jsem začala mít další potíže, které nebyly 
jako obyčejná chřipka. Zkoušela jsem se přes 
sobotu a neděli léčit sama, jestli nebude lépe. 
V pondělí už jsem musela požádat o lékařskou 
pomoc. Dostala jsem antibiotika a test na covid 
byl pozitivní. Mám své zdravotní problémy, 
tak mě napadalo, co bude asi dál? Nebylo mi 

do řeči a můj manžel se modlil růženec. Covid 
dostala také naše dcera, její osmiměsíční syn náš 
vnouček a také moje sestra s rodinou. Měla jsem 
o ně strach, a protože se mnou zůstal v karanténě 
můj muž, během dne jsme se spolu často modlili. 
Část modlitby breviáře, růženec, Korunku k Bo-
žímu milosrdenství…

Přesto, že zpočátku byly potíže a obavy o pří-
buzné větší, modlitba nás stále více naplňovala 
pokojem a důvěrou, že Bůh o nás ví. Pomohlo 
nám, že jsme se věrně modlili, i když to, co jsme 
prožívali, nebylo zrovna podle našich představ. 
A tak jsme se díky Pánu Bohu postupně všichni 
uzdravili.

Jana Lstibůrková

U Sedmibolestné Panny Marie na Lutrštéku 
V knize „Lidé plánují, Bůh se směje“ jedna 

newyorská rabínka odlehčenou formou vyprá-
ví o vlastní cestě k Bohu, o snaze vyrovnat se 
v životě s tím, když se něco nevyvíjí podle na-
šich představ. Je to v deseti kapitolách stručný 
návod, jak dosáhnout takovéto dovednosti, která 
nás v životě bude posouvat k pravdivému živo-
tu, v pokoře nalézat cestu k Bohu a nacházet 
smysl v životních událostech. Jak trefný příměr, 
když se v letošní nelehké „koronavirové době“, 
ve které je plánování něčeho hazardem, vydává-
me na farní pouť k Panně Marii Sedmibolestné, 
v tom krátkém mezidobí, kdy povolila striktní 

opatření a my se můžeme v krásném nedělním 
dni nadechnout a vykročit s modlitbou a mari-
ánskou písní. 

Jak vzácný okamžik, který tradiční pouť činí 
neobyčejnou, neopakovatelnou a nevšední. Krá-
číme cestou prošlapanou našimi předky a zane-
cháváme stopy pro generace dalších poutníků. 
Každý neseme své chvály, díky a zejména pros-
by za naše nejbližší, které nosíme ve svém srdci 
a kteří jsou naší součástí. Říká se, že jsme od-
povědni za všechny, které jakýmkoliv způsobem 
k sobě připoutáme. Mysleme na to vždy, když 
pro ně můžeme něco udělat. A milosti a požeh-

Pouť na Lutrštéku 20. 9. 2020
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nání získaná na poutním místě u naší nebeské 
Matky, jsou nevyčíslitelným darem, prověřeným 
staletími.

Mše svatá na Lutrštéku se letos koná venku, 
obětní stůl je vynesen před kostelík a my cítíme, 
že Ježíš prochází mezi stojícími a klečícími pout-
níky, s vánkem nám dýchá do tváří a slunečními 
paprsky nás zahřívá. Milým hostem je hlavní 
celebrant mše svaté P. Josef Konečný, vojenský 
kaplan z Lulče. Přijal pozvání na poutní místo 
a v kázání se s námi podělil o svoji nedávnou 
osobní zkušenost, svědectví, kdy „člověk plánu-
je a Bůh se směje“ a my znovu zakoušíme moc 
Někoho, kdo nás zcela přesahuje, a přesto je nám 
tak blízko. Zde je jeho příběh, který s osobním 
svolením poskytl:

„Vyšší bere“
Jako vojenský kaplan pořádám v Pastoračním 

centru duchovní služby AČR v Lulči koncerty 
pro veřejnost. A letos k nám zavítal Vojenský 
umělecký soubor Ondráš. Vše probíhalo podle 
plánu, přijeli dopoledne, připravovali se na vy-
stoupení… A mně zazvonil telefon. Volala moje 
švagrová Maruška. Velice nesmělým, ale naléha-
vým hlasem řekla, že v Kostelanech na Kromě-
řížsku umírá 23letý Ondřej. Její rodina a všichni 
přátelé by byli rádi, kdybych jej přijel připravit 
na cestu k věčnosti. A dodala: „Vím, že to není 
možný, že tam máš za chvilku koncert, ale mu-
sela jsem ti to zavolat“. Dlouho jsem neváhal, 
rozjel jsem se tam. Mladý muž nevnímal, těžce 
dýchal s pomocí přístroje. Jeho maminka mně 
řekla, že on není pokřtěný, ale jistě by teď pro-
ti křtu nic nenamítal… A opravdu. V okamžiku 
křtu procitnul, široce otevřel oči a když jsem jej 
pozdravil, vysvětlil svoji přítomnost a sdělil, že 
jej ještě posilním a povzbudím svátostí nemoc-

ných, vytušil jsem, že není proti. Naopak, v jeho 
očích se objevil pokoj a odevzdanost do vůle 
naší i Boží.

Zanedlouho, dne 8. září – na narozeniny 
Panny Marie – zemřel. Opět mně volala naše 
Maruška, že si rodina přeje, abych pro Ondře-
je vykonal pohřební mši svatou. Mrknul jsem 
do kalendáře a s lítostí to vyloučil. Pohřeb 
byl naplánovaný na 15. září - na svátek Pan-
ny Marie Bolestné. Jenže to byl také den, kdy 
se jedenkrát za měsíc v kasárnách setkávám se 
svým velitelem, generálem, na poradě. Omlu-
vil jsem se. Jen co jsem zavěsil, přišla zpráva: 
„Porada se bude konat pouze telekonferenčně, 
Vaše přítomnost není nutná.“ Představil jsem si 
Ondřeje, jak přichází k nebeské bráně a svatý 
Petr jej radostně vítá a říká: „Ondřeji, pojď dál, 
ale na zemi máš ještě tělo, kdo se postará o tvůj 
pohřeb? A Ondřej odpoví: „Právě před něko-
lika dny jsem se seznámil s jedním knězem, 
ale on má poradu s generálem…“ Svatý Petr 
se šibalsky usměje: „Neboj se, to zařídíme…, 
vyšší bere.“

Co k tomu dodat. Důvěřujme Pánu, on se 
o nás postará, nikdy se nás nezřekne a nikdy nás 
neopustí. „Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, 
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li 
ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.“ (Iz 
43,2). Věřte, každý rok se pouť zdá stejná, a pře-
ce tak jiná. Nemá smysl si vše naplánovat, vždy 
přináší své nové bohaté ovoce, stačí jen natáh-
nout ruku a vybrat si. Milosti, požehnání, oběti, 
dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie, zku-
šenost poutního společenství či lidské příběhy 
psané Dárcem života.

Pán Bůh zaplať za letošní poutní společenství 
a příští rok zase u Panny Marie na shledanou.

Ilona Rulíšková

Nechte děti přicházet ke mně… aneb Děti mají jasno
„Babi, tam je faláž.“ Tato věta nedávno vyšla 

z úst mé dvouleté vnučky. Ptám se: „Kde je pan 
farář?“ „Tam,“ povídá vnučka a ukazuje na zeď, 
kde máme pověšenou sádrovou plastiku Posled-
ní večeře podle slavné malby Leonarda da Vinci. 
Sundala jsem plastiku a ptám se: „Ukaž, kde je 
pan farář?“ a malá ručička ukazuje na jednotli-
vé apoštoly, jen na Ježíše ne. Ukážu na Ježíše: 
„A tohle je taky pan farář?“ Malá kroutí hlavou. 

No samozřejmě pan farář není Pán Ježíš, protože 
kněz je v pozici jeho apoštola. Ježíš je přece jen 
jeden. Vysvětlila jsem tedy vnučce, že ti kolem 
Pána Ježíše jsou jeho přátelé -kamarádi, a budou 
papat jídlo, které je na stole. Malá si prohlíží, 
co na tom stole je a konstatuje: „Nebudou papat, 
nemají lžičky.“

Tato úsměvná příhoda mi připomněla jinou, 
která se odehrála před 33 lety, když byl tatínek 
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naší vnučky ve stejném věku. Byli jsme na mši 
svaté a při pozdvihování náš chlapec zvedal ru-
čičky jako kněz. Po mši mně povídá: „Mamin-
ko, co je to kolečko?“ „Jaké kolečko?“ ptám se. 
„Kolečko pan faláž držel tak,“ zněla odpověď 
spolu se zdvižením ručiček. Pochopila jsem, že 
kolečkem myslí hostii. Co teď. Jak vysvětlit nej-
větší tajemství Eucharistie malému děcku. 

Povídám: „Víš, v tom kolečku je pán Ježíš.“ 

Chlapec zatleskal ručičkama a pronesl: „On je 
v tom kolečku schovaný!“ Touto jednoduchou 
větou mi vysvětlil tajemství Eucharistie, kte-
ré dospělí nejsou schopni pochopit. Děti s ním 
problém nemají. Při té příležitosti se mi vyba-
vila slova evangelia: „Amen, pravím vám, kdo 
nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho 
nevejde.“

Ludmila Nosková

FARNÍ AKTIVITY 2020

DENAF – Den Na Faře
Již několik let pořádáme pro děti z 1.–9. tří-

dy o pololetních prázdninách den s přespáním 
na faře. Letošní téma bylo detektivní a mnohé 

aktivity probíhaly v přírodě. Za organizaci dě-
kujeme naší středoškolské mládeži. 

Maminky s malými dětmi
Maminky s dětmi se setkávaly, pokud to bylo 

možné, pravidelně každých 14 dní ve středu 
v 9.00 v prostorách slavkovské fary. Program za-
hajují společnou modlitbou, do které se zapojují 
i děti. Poté se věnují různým rukodělným činnos-
tem, hrám a samozřejmě je i prostor si navzájem 

popovídat. Setkání trvá asi 2 hodiny, které jsou 
vždy velmi příjemně stráveným časem. Pokud 
se chcete také zapojit do našeho kolektivu, tak 
jste Vy, i s dětmi, vřele vítány. Termíny budou 
na webu. Samozřejmě v této době zohledňujeme 
vždy vládní opatření.

Pirátský karneval
V neděli 9. 2. odpoledne se v sále Domu Sva-

té Rodiny rozezněla hudba na tradičním farním 
karnevale pro děti. Děti zde kromě tance a oblí-
bené tomboly plnily také úkoly, po jejichž spl-

Denaf – Den na faře
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nění získaly klíč k otevření truhlice s pirátským 
pokladem. 

Za skvělou organizaci a přípravu celého kar-
nevalu děkujeme mladým pirátům z 8. třídy ná-
boženství. Měli moc hezky připravený karneval, 

moc se mi líbil nápad – piráti, klíč, poklad i sou-
těže byly prima. Moderátorka, scénka, nasazení 
všech, dobroty, tombola a hodnocení masek – 
vše na jedničku. Je vidět, že děti jsou dobrá parta 
a umí tahat za jeden provaz.

Byzantská liturgie ve Slavkově
Dne 14. 2. jsme si připomněli 1151. výročí 

zesnutí sv. Konstantina-Cyrila, apoštola Mora-
vanů a všech Slovanů. K uctění jeho památky 
byla v neděli 16. 2. v 15 hodin v chrámu sv. Jana 
Křtitele na Špitálské ulici ve Slavkově slavena 

liturgie byzantského obřadu ve staromoravském, 
řeckém a českém jazyce. Sloužil slavkovský fa-
rář Milan Vavro, liturgické zpěvy přednesl Mo-
ravský cherubínský sbor – Proglas.

Zádržné systémy vod na Slavkovsku
Přednáška pana Jaromíra Seiferta „Zádržné 

systémy vod na Slavkovsku“, doplněná historií 
města a výstavkou starých map a plánů, se usku-
tečnila 17. 2. na faře. Pan Seifert nás informoval 
o historii vodního hospodářství v našem okolí, 
jak lidé dokázali zadržovat vodu a ekologicky ji 
využívat jak k chovu ryb, tak i např. k pohonu 

mnoha mlýnů. Účastníci byli mile překvapeni 
detailním výkladem doprovázeným promítáním 
prezentace fotografií. Do budoucna je velmi va-
rující, jak voda v krajině mizí a jak ji nedokáže-
me zadržet. Zároveň je to určitě podnět k zamyš-
lení pro každého z nás i pro společnost. 

Farní tábor – Japonské dědictví 2020
V termínu 29. 7. až 8. 8. se společně 16 vedou-

cích a 67 dětí z 3.–9. třídy z naší farnosti vypra-
vilo na již klasický stanový farní tábor v Rako-
veckém údolí.

Letos nás příběh zavedl až na dálný východ, 
do Japonska, kde náhle zemřel císař a bylo potře-

ba zvolit nového vládce, který by opět sjednotil 
celou zemi. Děti byly rozděleny do 8 provincií, 
v kterých plnily řadu náročných úkolů. Musely se 
postupně naučit ctnostem samurajů, postavit spo-
lečně opevnění, zjistit bližší informace o císařově 
smrti a po odhalení plánů zrádného Futoshiho, 

Pirátský karneval
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jej porazit a získat pro právoplatného nového 
císaře bájný symbol moci. Všechny skupinky se 
s etapami statečně porvaly a na závěr zjistily, že 
pravá síla se neukrývá v legendami opředených 
předmětech, ale je skryta v nás. V poledním kli-
du měly děti možnost zúčastnit se zajímavých 
workshopů. Část jich byla zaměřena na japon-
skou kulturu, jako např. origami, ikebana, sudoku 
či japonská kuchyně, jiné byly obecnější, kde se 
mohly naučit základy první pomoci, jednoduché 

šifry anebo si vyzkoušet kickball. A přestože nám 
pár dní propršelo, dobrou náladu nám ani bláto 
nepřekazilo a všichni jsme si tábor užili. 

Velké poděkování patří hlavnímu vedoucímu, 
vedoucím i asistentům, kuchařkám, zdravotnici, 
technickým vedoucím i všem dětem za skvě-
lý tábor. A největší dík patří otcům Milanovi 
a Stanislavovi za duchovní i technickou podporu 
po celý tábor. 

Za vedoucí a asistenty Furabi

Tábor Vikingové pro malé děti
V letošním roce byl poprvé uspořádán farní tábor 

i pro mladší děti. Probíhal na faře v Nížkovicích. 
O 24 dětí od předškolního věku až po páťáky se 
staralo šest vedoucích, zdravotnice a dvě kuchařky.

Zvolené téma „Vikingové“ zavedlo děti 
do známého příběhu „Jak vycvičit draka“. Příbě-
hu o boji, ale také o přátelství lidí s draky. Přes 
den děti plnily spoustu úkolů, hrály hry a ani 

Tábor dětí Vikingové

Farní tábor 2020 Japonské dědictví
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dvoudenní déšť je neodradil. V noci statečně 
bránily tábor před nájezdy nebezpečných draků. 
Na závěr se malí táborníci vydali po stopách dra-
ka Bezzubky pěšky z Nížkovic až do Slavkova. 
Odměnou jim byl poklad a výborná hostina.

Poděkování patří všem, kteří se na pořádání 
tábora podíleli, otcům Milanovi i Stanislavovi, 
že nás přijeli povzbudit, ale především hlavní 
vedoucí Monice Kudlové.

Do Božího království nás předešli kněží 
Mons. ICLic. Jan Daněk 

Otec Jan, bývalý kaplan ve Slavkově u Brna 
(1976–1979), se narodil 11. května 1950 
ve Věstíně-Věstínku (farnost Rovečné), na kně-

ze byl vysvěcen 29. 
června 1974 v Brně. 
Krátce působil jako 
kooperátor v Blan-
sku a poté jako vý-
pomocný duchovní 
v Břeclavi-Poštor-
né, během základní 
vojenské služby 
působil v Žilině. 
Na podzim 1976 
nastoupil jako koo-

perátor do Slavkova u Brna, roku 1979 byl usta-
noven ve Žďárci, 1983 v Bobrové, od roku 1992 
byl ustanoven farářem v Novém Městě na Mora-
vě a strávil zde 28 let. Byl také žďárkým děka-
nem a po studiu kanonického práva v polském 
Lublinu spolupracoval od roku 2001 s Diecé-
zním církevním soudem jako soudce a obhájce 
svazku. Za obětavou kněžskou službu mu br-
něnský biskup udělil medaili sv. Petra a Pavla, 
roku 2010 ho papež Benedikt XVI. jmenoval 
kaplanem Jeho Svatosti. V roce 2014 získal cenu 
za celoživotní zásluhy o rozvoj a propagaci dob-
rého jména Nového Města na Moravě. Posilněn 
svátostmi zemřel po dlouhé nemoci 23. června 
2020 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. 
Pohřben byl 29. června 2020 v Novém Městě 
na Moravě.

P. Jindřich Petrucha
Náš bývalý slavkovský kaplan v letech 1972 

až 1975 se narodil 4. února 1930 v Kněždubě 
(arcidiecéze olomoucká), na kněze byl vysvěcen 
1. července 1972 v Olomouci. Tři roky působil 
jako kooperátor ve Slavkově u Brna, pak jako 
administrátor v Dražovicích a v Komořanech, 
v Obyčtově a v Ostrově nad Oslavou, v Syro-

vicích a Želešicích 
a od roku 1982 
v Miroslavi, Bo-
huticích a Jiřicích 
u Miroslavi. V roce 
1989 byl ustanoven 
farářem ve Ždáni-
cích a Lovčicích. 
Od roku 1990 půso-
bil jako farář v Ra-
dešínské Svratce, 
odtud spravoval rok 

farnost Jámy a pak několik let Olešnou na Mora-
vě. V letech 1999–2007 byl farářem v Rokytnici 
nad Rokytnou. Jeho posledním působištěm byla 
farnost Nosislav, kde byl výpomocným duchov-
ním. V roce 2007 mu brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu me-
daili sv. Petra a Pavla.

Zemřel 11. prosince 2020 v Domově sv. Kar-
la Boromejského v Praze-Řepích. Rozloučení 
se konalo v sobotu 19. prosince 2020 v v No-
sislavi a v Kněždubě, kde byl uložen do kněž-
ské hrobky.

Otec Jindřich navštívil Slavkov naposled při 
hodech 30. 5. 2010 a společenství manželů jej 
následně navštívilo na faře v Nosislavi.

Mons. ICLic. Jan Daněk

P. Jindřich Petrucha

P. Jindřich Petrucha na hodech 2010
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Mons. Adam Rucki
je nám známý ze slavkovských duchovních 

obnov. Narodil se 8. ledna 1951 v Bukovci. Dne 
30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněž-

ské svěcení. Působil 
v Havířově-Bludo-
vicích, ve Frýdku 
a v Třinci. Za svou 
pastorační práci 
s mládeží byl v roce 
1984 odsouzen 
k šestiměsíčnímu 
trestu odnětí svo-
body a byl mu do-
časně odňat státní 

souhlas k výkonu duchovenské činnosti. V roce 
1985 působil ve Valašských Kloboukách a v Na-
pajedlích. Roku 1995 se stal spirituálem Arci-
biskupského kněžského semináře v Olomouci 
a v roce 2005 se vrátil do rodné diecéze, kde byl 
jmenován biskupským vikářem pro duchovní 
povolání. Roku 2012 jej papež Benedikt XVI. 
jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Otec Adam 
byl vyhledávaným exercitátorem, zpovědníkem 
a duchovním vůdcem. Zemřel náhle 12. prosince 
na faře v Českém Těšíně, ve věku 70 let a po-
hřben byl v rodném Bukovci u Jablunkova. 

Děkujeme Bohu za život těchto kněží, kteří 
nám sloužili, a vyprošujeme jim věčný život.Mons. Adam Rucki

Obnova pro ženy s o. Adamem

Mládež na Šumavě
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Víte, že existují kostely, podobné našemu?
Doba koronavirová nám v něčem přinesla 

více práce a starostí, v něčem více času, který 
se dal využít k různé činnosti. Byl čas se mimo 
jiné věnovat úklidu a utřídění věcí. Využil jsem 
příležitosti a v získaném volném čase se věnoval 
srovnání materiálu o historii farnosti a farním 
kronikám, kde se mi podařilo zajistit překlady 
latinských a německých pasáží. Našel jsem také 
fotografie, které mne vedly k napsání tohoto 
článku.

Náš slavkovský chrám nese název zasvěcení 
Vzkříšení Páně. Je zajímavé, že kostely v podob-
ném stylu můžeme najít v naší vlasti hned dva. 

Ten první se nachází v Terezíně u Litoměřic, 
je postavený v letech 1805–1810 v empírovém 
slohu a nese stejné zasvěcení – Vzkříšení Páně. 
Druhý kostel se nachází v Josefově u Jaroměře, 
postavený též v empírovém slohu v letech 1805-
1810, nese však zasvěcení Nanebevstoupení 
Páně. Další zajímavostí je název měst – Terezín 
po císařovně Marii Terezii a Josefov po císaři 
Josefu II. Oba kostely byly totiž původně vojen-
skými posádkovými kostely a projekt z Terezí-
na byl prakticky beze změn použit i v současně 
budovaném kostele Nanebevstoupení Páně v se-
sterské pevnosti Josefov. Kostely jsou nyní chrá-

něnou kulturní památkou. Čím 
se však nápadně tyto dva kos-
tely liší od našeho je velikost, 
chybějící vstupní portik a jiný 
tvar věže.

Jaký nám ještě zanechávají 
tyto kostely duchovní vzkaz? 
Vzkříšený Kristus ukazuje, 
že naše náboženství má hlu-
boký lidský rozměr. Náš Bůh 
se dotýká našeho života tím, 
že na sebe bere lidské tělo, 
žije lidským životem a svým 
vzkříšením nám dává příslib, 
že i nás povolává ke vzkříšení. 
Jeho vstoupení na nebe povy-
šuje lidství k účasti na Božím 
životě v nebi a povzbuzuje nás, 
abychom se mu svým životem 
podobali. Před svým nanebe-
vstoupením Ježíš posílá své 
učedníky hlásat evangelium 
do světa, jak představuje reliéf 
nad vstupem do našeho koste-
la, s příslibem „Nenechám vás 
jako sirotky, přijdu k vám“ (Jan 
14, 18). Tím jim vlastně řekl, že 
vztah s ním, ze kterého se těšili 
během tohoto pozemského ži-
vota, se nikdy neskončí. Bude 
opět s nimi jiným způsobem, 
skrze Ducha Svatého. I nám 
sesílá svého Ducha, který nás 
vede a činí dospělými a zodpo-
vědnými ve víře.

o. Milan VavroKostel v Josefově u Jaroměře

Kostel ve Slavkově u Brna
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Tříkrálová sbírka ve Slavkově u Brna
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou 

sbírkou v České republice. Díky všem, kteří 
přispějí, podává Charita ČR pomocnou ruku 
nejpotřebnějším. Pokud to situace dovolí, vydají 
se koledníci do ulic Slavkova v sobotu 9. ledna 
2021. Budou vybírat příspěvky do úředně zape-
četěných pokladniček opatřených logem Charity 
ČR. Vedoucí skupinek budou vybaveni průka-
zem koledníka.

Děkujeme všem dárcům, protože díky je-
jich štědrosti může Charita ČR zlepšovat 

kvalitu života seniorů, dětí ze sociálně zne-
výhodněných rodin, matek v obtížné situa-
ci, hendikepovaných osob, lidí bez domova 
a dalších potřebných po celé České republice 
i v zahraničí. 

Kdo by měl zájem se zapojit do koledování, 
přihlaste se prosím do 4. ledna na tks.slavkov@
gmail.com

Za vaše příspěvky děkujeme a přejeme do no-
vého roku vše dobré.

za Tříkrálové koledníky Jitka Hrabovská

Tříkrálový koncert 5. 1. 2020
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PRO DĚTI A RODIČE

Biblická soutěž Bible a my 
První kolo mimořádného ročník soutěže Bi-

ble a my končí 24. 12. Ještě se můžete zapojit 
elektronicky. Informace o letošním ročníku na-
jdete na odkaze: www.bibleamy.cz

Podněty k prožívání víry v rodině s dětmi
Milí rodiče, v čase, kdy nemůžeme přicházet 

na společné bohoslužby a děti do náboženství, 
vám nabízíme několik podnětů s odkazy, které 
můžete využít a ušetřit tak čas s hledáním. Přeji 
vám, abyste vytrvali i přes všechny obtíže, které 
klade zvláště škola nejen na děti, ale i na vás.

Kdy začne výuka náboženství, nevíme. Dopo-
ručujeme vám vytrvat v denní modlitbě s dětmi 
a můžete využít následujících nabídek:
NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ ONLINE
• z naší farnosti www.farnostslavkov.cz
DOMÁCÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA
•  doporučujeme manuál zvláště s malými dětmi, 

pro které je přenos mše sv. dlouhý a pasivní 
(vyhledávač: Manuál pro domácí nedělní bo-
hoslužbu)

•  nedělní Boží slovo pro děti: www.deti.vira.cz 
(náměty na nedělní Boží slovo, pracovní listy, 
omalovánky, luštěnky)

•  KaNaN www.kanan.cz KAtecheze Na Neděli 
pro děti (evangelium, zamyšlení, kvíz, obrázek)

•  Videokázání pro děti P. Roman Vlk: Vlčí doupě 
– YouTube

KATECHEZE
•  Ovečky v karanténě na TV NOE (katecheze 

pro první stupeň dětí ZŠ) www.tvnoe.cz

První svaté přijímání 13. 9. 2020
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Křty dospělých, 28. 6. 2020

Pouť na Urbánku, 28. 6. 2020
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RÉBUS PRO DĚTI

Cesta za hvězdou
Mudrcové od Východu hledali cestu za Ježíšem podle nezvykle jasné hvězdy. Za jejím svitem se 

však nevydali sami. Zjisti, zda správnou cestu našla i všechna naše zvířátka na obrázku.

URBÁNEK – zpravodaj výhradně pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Slavkov 
u Brna. Ročník XXIII., číslo 4/2020. Vyšlo 20. prosince 2020.
Redakční rada: P. Milan Vavro, P. Stanislav Pacner, Lenka Klinkovská, Jana Lstibůrková, Zdislava 
Nováková, Petra Slováčková, ilustrace: Lucie Provazníková. Pozn.: Ne všechny texty projdou ja-
zykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje v případě potřeby krácení článků delších A5 strojopisem. 
Příspěvky – nejlépe zašlete mailem: slavkov@dieceze.cz
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Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507
slavkov@dieceze.cz • www.farnostslavkov.cz

Vánoční program farnosti 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY POUZE S REGISTRAČNÍM LÍSTKEM
Účast bude možná pouze s registračním lístkem: chceme umožnit každému účast v době Vánoc ale-
spoň na jedné bohoslužbě.
Upozornění: bohoslužby mohou být ještě vládou omezeny, v tom případě budou vysílány online bez 
účasti lidu.

VYZVEDNUTÍ REGISTRAČNÍCH LÍSTKŮ
sledujte aktuální ohlášení v kostele a informace na www.farnostslavkov.cz.
ve Slavkově: 
lístky na mše na Štědrý den (dětská a půlnoční) a na Hod Boží se vydávají v neděli 20. 12. po boho-
službě. V pondělí 21. 12. a v úterý 22. 12. od 17.30 do 18.00 se vydávají v kostele navíc lístky na dny 
27. 12.–1. 1. 2021.
v kostelích na obcích: lístky na dny Hod Boží až Nový rok při vydávání betlémského světla na Štěd-
rý den od 10.00 do 11.00.
Upozornění: každý si vyzvedne jeden lístek na dny 24. a 25. 12. a jeden lístek na dny 26. 12.–1. 1. 
Protože nevíme, zda se počet osob nebude měnit, nevyhlašujeme předem termíny konání mší svatých. 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Slavkov: v zádveří kostela na Štědrý den 24. 12. od 8.00 do 15.00 h.
Kostely v obcích: na Štědrý den 24. 12. od 10.00 do 11.00 h.

NÁVŠTĚVY BETLÉMA V KOSTELE VE SLAVKOVĚ
25. 12. Narození Páně 14.00–16.00 h.
26. 12. Svatého Štěpána 14.00–16.00 h.
31. 12. Svatého Silvestra 14.00–16.00 h.
a také po každé bohoslužbě.
Sbírka u betléma bude věnovaná KMŠ Karolínka.
Betlém u sester v klášteře nebude letos přístupný.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ONLINE
Mše sv. budou přenášeny na www.farnostslavkov.cz:
(účast na mši v kostele pouze pro zaregistrované!)
24. 12. ONLINE S REZERVACÍ 16.00 h. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi
24. 12. ONLINE S REZERVACÍ 22.30 h. Půlnoční mše svatá ve Slavkově
25. 12. ONLINE S REZERVACÍ 9.00 h. Slavnost Narození Páně
27. 12. ONLINE S REZERVACÍ 9.00 h. Svátek svaté Rodiny
31. 12. ONLINE S REZERVACÍ 16.00 h. Poděkování za rok 2020
31. 12. ONLINE S REZERVACÍ 23.00 h. Prosba do nového roku 2021
1 .1. 2021 ONLINE S REZERVACÍ 9.00 h. Nový rok, slavnost Panny Marie

Podávání sv. přijímání bude ve Slavkově (ve dnech vysílané mše v 9.00) v čase 10.15 až 10.45 h.

ADORACE PŘED EUCHARISTIÍ
ve farním kostele v neděli večer 19.00–20.00 h.

KOSTELNÍ A VÁNOČNÍ SBÍRKY
budou při všech bohoslužbách, prosíme o podporu farnosti vzhledem k výpadku sbírek, můžete zaslat 
příspěvek na farní účet 1561234389/0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení o daru.

AKTUÁLNÍ INFORMACE o programu farnosti najdete na www.farnostslavkov.cz


