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Dnes vzešlo nad námi světlo,
protože se nám narodil Kristus Pán.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2023,
stálou naději a pevné zdraví vám i vašim rodinám
přejí kněží o. Milan Vavro a o. Stanislav Pacner
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Biřmování 2022

Ministranti s biskupem Vojtěchem



3URBÁNEK 4/2022

Pořádat synodu znamená putovat společně. Myslím, že 
je to opravdu nejkrásnější zkušenost, kterou prožíváme: 
být součástí putujícího lidu, putovat v dějinách spolu s Pá-
nem dějin, který jde spolu s námi!

Neputujeme sami, nejsme odloučeni, ale jsme součástí 
jediného Kristova stádce, které putuje společně.

Papež František, 
Pastorační návštěva v Assisi 4. 10. 2013

ÚVODNÍK 

Naše Vánoce
Doba adventní, která předchází Vánocům, je 

v našich přírodních podmínkách spojena s kon-
trastem světla a tmy. Dny jsou krátké, tmavá 
rána i večery je potřeba prosvěcovat světlem, 
abychom se dokázali na svých cestách dobře 
orientovat a nebloudili. Právě do tohoto „temné-
ho“ období roku zaznívá z Bible text apoštola 
Pavla, který v listě křesťanům do Říma (kapitola 
13, verš 12) říká: Noc pokročila, den se přiblí-
žil. Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se 
do výzbroje světla.

Jako křesťané se snažíme brát tato slova váž-
ně, i když se nám to ne vždy stoprocentně daří. 
Přesto jsme přesvědčeni, že úsilí o to, aby nás 
skutky temnoty, ať už mají v našem životě jakou-
koliv tvář, neovládly, je velmi důležité.

Věříme, že naše snaha přinese své plody a že 
se vánoční svátky stanou dobou radosti právě 
proto, že jsme se přimkli ke Světlu.

Přeji vám, ať také vy prožijete pokojné a ra-
dostné Vánoce prozářené Světlem Kristova na-
rození! P. Stanislav Pacner, farní vikář

Roráty pro děti
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Výstupy ze synodních skupinek Diecézního synodního 
setkání

V sobotu 19. listopadu 2022 se v prostorách 
Biskupského gymnázia v Brně konalo diecézní 
synodální setkání, kterého se účastnilo přes 120 
moderátorů farních skupin z brněnské diecéze, 
i dalších osob aktivně zapojených do synodální 
cesty.

19. listopadu 2022, Biskupské gymnázium 
Brno.

1. Synodní setkávání vyvolalo potřebu 
a touhu se dál scházet

Ocenili jsme mezigenerační komunikaci 
ve skupinkách namíchaných, ale osvědčilo se 
i tvořit skupinky lidí, kteří si jsou podobní. Vy-
vstala potřeba reflexe života ve farnosti – vyčis-
til se vzduch, snížilo to kritičnost.

2. Synodní setkávání přineslo nové uvědo-
mění/prozření:

Cítíme se obdarování samotným procesem, 
cítíme větší spoluúčast.

Úžas nad tím, že „svatého otce zajímá, co já si 
myslím“ nejen autorita „tak to bude“.

Že nejde jen o to kritizovat církev, ale být spo-
lu na cestě a naslouchat si.

Zjistili jsme, že vlastně neumíme komuniko-
vat ani mezi sebou, natož s veřejností, především 
s mladými lidmi (jejich jazykem) a že se to po-
třebujeme učit.

Potřeba praktického vzdělávání, tréninků, 
výcviků (ne jen kázání) v teologii, spiritualitě, 
komunikaci, řešení konfliktů.

Synodální proces pro mne byl impulzem pro 
osobní konverzi a pokání.

Pro mnohé došlo k překvapení 
nad tím, jaká je vlastně realita far-
nosti (že se tam někdo necítí dobře 
nebo se cítí vyloučený).

Vedlo nás to k potřebě hledat 
podstatu naší víry.

3. Scházení podnítilo vznik no-
vých aktivit:

Vznikla nová společenství.
Zavedli jsme při mši košíček 

s osobními přímluvami za kon-
krétní potřeby lidí.

Zahájili/obnovili jsme existenci 
farní kavárna v neděli po mši, sdí-
lení na faře. 

Díky setkávání se odstartovalo vzdělávání 
v náboženských tématech, vytvořili jsme si pas-
torační plán.

4. Něco jsme začali dělat jinak
Impuls osobním pozváním přizvat lidi, kteří 

dříve do aktivit farnosti zapojeni nebyli.
Prozření, že i v naší farnosti jsou lidi, kteří se 

cítí být osamělí, nezařazení.
Uvědomili jsme si potřebu vyhledávání po-

třebných a na okraji.
Uvědomili jsme si, že ve farnosti jsou velmi 

zajímaví lidé s hlubokým duchovním.
životem, kteří mají co říci a vůbec jsme to 

o nich nevěděli.
5. Jaké konkrétní kroky navrhujete pro 

diecézi:
Pořádat podobná diecézní setkání pravidelně 

– více než jednou za rok.
Zapojit do synodality kněze – aby se necítili 

ohroženi, ale na společné cestě.
Propojit aktivity na úrovni diecéze, abychom 

o sobě více věděli.
Podpořit slabší farnosti, kde není tolik mož-

ností – duchovní sponzoring.
Zrevidovat přístup k výuce náboženství (učit 

děti vztahu ne strachu).
Více katechezí pro dospělé. 
Využít potenciál laiků, být s námi v kontaktu
Vytvořit farní technickou skupinku – odlehčit 

kněžím.
Kontakt s biskupem nejen na slavnostech.

Z webu Biskupství brněnského

Hody v Heršpicích
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Zahájení „Roku farnosti“ k 700. výročí kostela sv. Jakuba
Dne 9. listopadu 1323 udělilo v Avignonu ně-

kolik biskupů čtyřicetidenní odpustky těm, kteří 
ve výše uvedených svátcích navštíví farní kostel 
sv. Jakuba a Bl. Panny Marie ve Slavkově. Tento 
dokument poprvé zmiňuje kostel ve Slavkově, 
který stál po boku jižního křídla zámku. Jednalo 
se o prostorný trojlodní gotický chrám, jehož věž 
stála nedaleko. Původní stavba gotického koste-
la sv. Jakuba Většího je dobře patrná na nejstarší 
dochované vedutě Slavkova z roku 1712, která 
se nachází na oltářním obraze sv. Urbana. Ten 
pochází z kaple na kopci Urban a byl namalován 
v první čtvrtině 18. století. Na vedutě je zná-
zorněn Slavkov jako město v hradbách se třemi 
bránami, západním křídlem zámku a na jižní 
straně pak budovou gotického kostela sv. Ja-
kuba Většího. V roce 1757 byl farní kostel tak 
sešlý, že se částečně sesul, byl uzavřen a zbořen. 
Ve Vlastivědě moravské uvádí Ličman dokonce 
přesné datum 27. června, což poukazuje na zří-
cení z důvodů porušené statiky kostela. Zde je 
možné uvažovat, že Antonín Václav Kounic vy-

užil této havárie ve svůj prospěch a k prosazení 
záměru zbourání kostela k uvolnění prostoru ko-
lem zámku pro vybudování symetrické zahradní 
architektury. Až po 33 letech došlo k postavení 
nynějšího kostela Vzkříšení Páně.

Dosud nám chybí řádný archeologický prů-
zkum pozůstatků kostela, který by byl možný 
za velkých finančních nákladů, neboť jeho zá-
klady, v dobrém případě i další stavební prvky 

Světový den mládeže LISABON 2023
Světový den mládeže 

(SDM) je setkání mladých 
lidí z celého světa s papežem. 
SDM otevírá své dveře všem 
bez ohledu na to, jak jsou 
církvi blízcí nebo vzdálení. 
Dny v diecézích se budou 
konat od 26. do 31. 7. 2023, 
setkání v Lisabonu bude od 1. 
do 6. 8. 2023. 

Pro poutníky na Světové 
dny mládeže se připravuje 
bohatý program. Poutníci se 
setkají s portugalskou církví, 
poznají místní kulturu a spi-
ritualitu, stráví čas v hos-
titelských rodinách. Cílem 
setkání je zažít pravou křes-
ťanskou radost, povzbudit 
a prohloubit svůj duchovní život a získat nad-
šení a motivaci do všedních dní. Vyvrcholením 
setkání je společné slavení vigilie a mše svaté 
s papežem Františkem.

Na setkání se mohou při-
hlásit mladí ve věku 16–30 
let. Mladší 18 let musí vypl-
nit kartu mladších s osobou, 
která za ně ponese odpověd-
nost. Starší 30 let se mohou 
hlásit pouze do přípravného 
týmu. 

Přihlašování probíhá vy-
plněním přihlašovacího for-
muláře na webu https://www.
svetovednymladeze.cz a za-
placením nevratné zálohy 
5000 Kč. V případě pozdního 
přihlášení (od ledna 2023) 
nemůžeme zaručit dobrou 
cenu letenky, nebo volné 
místo v letadle. 

Věříme, že účast na Svě-
tových dnech mládeže je zážitek na celý život 
a rádi bychom tuto zkušenost umožnili, co nejví-
ce mladým lidem. 

Centrum mládeže při ČBK

Model komendy s kostelem sv. Jakuba ze 14. století
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FARNÍ KRONIKA 2022

Tento rok byl poznamenaný dvouletou epi-
demií covidu, který vystřídala krize spojená 
s ruskou agresí a vyvolanou válkou na Ukrajině. 
Ta s sebou přinesla zdražení energií a následně 
dalších produktů. Uvolnění protiepidemických 
opatření díky zlepšené pandemické situaci na-
stalo od pondělí 14. března zrušením povinných 
respirátorů v kostelích, bylo obnovené pozdra-
vení pokoje, přinášení obětních darů a umož-
něné přijímat eucharistii do úst. Mezi následky 
epidemie covidu patří úbytek věřících na boho-
službách nebo nepravidelná účast. Některé akti-
vity se těžko rozbíhaly. 

Papež František zahájil 8. října 2021 tříletý 
synodální proces v církvi. Ve farnosti vzniklo 
8 synodních skupinek, které se v lednu a únoru 
scházely a diskutovaly o nabídnutých tématech.

Pokračovaly modlitby za nového brněnského 
biskupa. Papež František jmenoval 26. květ-
na 14. diecézním biskupem brněnským Mons. 
Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního 
pomocného biskupa brněnského. Nový biskup 
se ujal služby o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 
června v brněnské katedrále. Emeritní biskup 
Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkoval 
za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.

Válka na Ukrajině začala 24. února 2022 inva-
zí ruské armády. Papež František vzkázal: „Vy-
zývám všechny, aby z Popeleční středy učinili 
Den půstu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména 
věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali 
modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrá-
ní svět před válečným šílenstvím“. Podobně vy-
zvali k modlitbám i naši biskupové. 

Bohoslužba za Ukrajinu ve farním koste-
le v neděli 27. února byla spojená se sbírkou 
na Ukrajinu, celkem vynesla 104.958 korun, 
z toho ve Slavkově 80.862 Kč, v Němčanech 
12.620 Kč, v Hodějicích 5.469 Kč a v Heršpicích 
6.007 Kč. V pátek 25. března papež František bě-
hem modliteb za mír zasvětil Rusko a Ukrajinu 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. K tomuto 
modlitebnímu setkání jsme se připojili v pátek 
při mši sv. v 18.00 ve Slavkově. Modlitby za mír 
na Ukrajině pokračovaly křížovou cestou na Ur-
bánek a adoracemi.

Po vzájemné shodě farní rady jsme připravili 
v 1. patře fary prostory pro nouzové ubytování 
pro ženy s dětmi z Ukrajiny. Přesto, že k uby-
tování nedošlo, poskytli jsme prostory Oblastní 
charitě k uspořádání kurzu českého jazyka pro 
ukrajinské uprchlíky.

zdiva, pokud nějaké zůstaly, jsou pod zemí. 
Připomínkou původního slavkovského farního 
kostela sv. Jakuba ze 13. století je farní kaple, 
vybudovaná v přízemí fary z bývalé zákristie při 
chrámu Vzkříšení Páně a zasvěcená 11. února 

2000 sv. Jakubu královéhradeckým pomocným 
biskupem Josefem Kajnekem, který zde konal 
jáhenské svěcení.

Toto výročí si ve farnosti budeme po celý rok 
od 9. listopadu 2022 do 9. listopadu 2023 připo-
mínat významem kostela v životě křesťana nejen 
jako budovy, ale jako symbolu společného pře-
bývání se Vzkříšeným Pánem. Připomeneme si 
obsáhlé dějiny farního života, jejichž účastníky 
právě jsme, s odkazem na to, čím přispěje naše 
generace do budoucnosti.  P. Milan Vavro

Originál odpustkové 
listiny z Avignonu pro 
kostel ve Slavkově 
z 9. listopadu 1323

Vyobrazení Slavkova s koste-
lem sv. Jakuba z roku 1712
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Události roku 2022
22. února – 50. výročí úmrtí 12. brněnského 

biskupa ThDr. Karla Skoupého.
2. a 3. dubna – Dívčí olympiáda a ministrant-

ský florbal v Telnici.
30. dubna – víkend v Nížkovicích „Ministran-

ti hledají Golema“.
17. dubna – velikonoční sbírka na novostavbu 

duchovního centra a kláštera karmelitek v Pra-
ze – Drastech, kde působí naše rodačka sestra 

Terezka Paterová, vynesla celkem 66.576 Kč 
(Slavkov 52.966 Kč, Němčany 9.770 Kč, Her-
špice 3.840 Kč). 

17. dubna – požehnání varhan v Hodějicích 
za účasti biskupa Pavla Konzbula. Varhany

představil diecézní organolog Mag. Art. Ond-
řej Múčka. Po bohoslužbě následoval malý var-
hanní koncert. 

7. května – pěší pouť Žarošice po dvouleté 

Druhá sbírka ve slavkovském kostele 12. 
června ve výši 82.371 Kč byla určena na ná-
kup potravin na Ukrajinu. Sbírky na Ukrajinu 
ve slavkovské farnosti dosáhly 187.329 Kč!

Pastorační aktivity
Během roku probíhal opět kurz Alfa, pokračo-

vala příprava na biřmování pro mládež a dospě-
lé, úterní mše sv. pro děti, páteční společenství 
mládeže a aktivita pro seniory KLAS. Začal pra-
videlný večer chval na první pátek, bohoslužby 
doprovázela příležitostně schola rodin, o. Stani-
slav začal s biblickými hodinami.

Tábory pro děti o prázdninách byly tři: v Ra-
koveckém údolí na téma Bratrstvo, v Nížko-
vicích na faře pro menší děti „Rytíři kulatého 
stolu“ a ministrantský tábor „Poklad kapitána 
Kida“ v Šebkovicích u Jaroměřic nad Rokytnou. 

V rámci vzdělání katechetů a vedoucích mláde-
že proběhly na faře kurzy k animaci programů 
a kurz Dobrého pastýře.

Konaly se koncerty: Tříkrálový koncert Te 
Deum a Novosvětská od A. Dvořáka provedli 
Collegium magistrorum Mikulov a Smíšený sbor 
Ars Brunensis Brno. PS Danielis zpíval ke dni 
matek na Špitálce, o Noci kostelů na Lutrštéku 
a na Vánoce v Němčanech. Varhanní koncert 
klasické hudby MgA. Michala Hanuše byl v září 
ve Slavkově.

Adam Blahák odjel na dva měsíce do Mon-
golska na salesiánské misie pracovat s dětmi 
a pomáhat v tamním salesiánském centru.

Bohoslovec Petr Vršinský posílá pozdrav 
z Říma, kde začal své studium 3. ročníku teologie. 
Přesto, že jeho praxe oficiálně končí, bude za námi 
do Slavkova přijíždět. Provázejme jej modlitbou.

Lutršték – pouť s P. Forstem
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Statistika farnosti za rok 2022
Křtů bylo 30 (loni 39) z toho: Sl 14, Ně 2, Ho 

4, He 3, z jiné farnosti 7, z toho 23 dětí do 1 roku, 
3 do 7 let, 2 do 14 let, 2 dospělí. 

Sňatků bylo 18 (loni 12). Sňatků mezi kato-
líky 11, s nepokřtěným 6. Svatby podle původu 
snoubenců: ze Sl 4, Ně 1, Ho 0, He 0, jiných 
farností 13. 

Prvních sv. přijímání 22 (loni 12), z toho: 
1 dospělá a 21 dětí z toho Sl 13, Ně 2, Ho 3, 
He 2, z jiných farností 2. 

Pohřbů bylo 36 (loni 35), z toho ve Sl 22, Ně 
10, Ho 2, He 2. Zaopatřeno svátostí nemocných 
před smrtí bylo 14 ze 36. 

Vyučování náboženství: 137 žáků (loni 132).

přestávce v sobotu přes Ja-
lový dvůr, ze Slavkova vyšli 
4 lidé, postupně se přidávali, 
účast nebyla velká.

25. září – křesťanský oddíl 
Junáka Slavkov u Brna začí-
ná působit v rámci farnosti 
pro dívky od 5 do 9 let, zahá-
jení požehnáním při mši sv.

10. června – Noc koste-
lů 2022 proběhla na třech 
místech, byla zpřístupněna 
hrobka Kouniců a kostel 
na Špitálské ulici s oprave-
ným oltářem, kostel v Hodě-
jicích s novými varhanami 
a v Němčanech obnovený 
kostel na Lutrštéku. Zde se 
za velké účasti konal koncert 
pěveckého sboru Danielis 
a P. Milan představil v pre-
zentaci historii poutního místa Lutršték. Dozvě-
děli jsme se o počátcích poutního místa, následo-
val popis zázračných uzdravení i stavební vývoj 
kostela.

19. června – Farní den s programem: vystou-
pení dětí z MŠ Karolínka, soutěž „Zpívá celá 
rodina“ s účastí ukrajinských rodin, soutěže pro 
děti, kvíz, malování na obličej. Vystoupením 
potěšil herec a imitátor hlasů herců, pan Václav 
Faltus z Letohradu. 

28. června – výlet dětí z náboženství do Olo-
mouce, baziliky na Svatý Kopeček a ZOO.

18. září – pouť na Lutrštéku. Ukázalo se, že 
zhoršené počasí mnohé poutníky neodradilo. 
Prožili mši svatou za mírného deště i před kos-
telem. Otec Stanislav Forst, náš farář v letech 
1984–1994, svou neformální promluvou po-
vzbudil k pozitivnímu myšlení a pobavil mládež 
a naše ministrantky. Studánka opět vydala vodu 

a kolem kaple se zazelenal 
trávník na nové terénní úpra-
vě ze srpna. Díky pořadate-
lům za přípravu pouti, pout-
níkům za sbírku 42.275 Kč 
a stárkům za účast! 

6. října – setkání prvo-
komunikantů s biskupem 
v Brně.

16. října – hodová mše sv. 
ve Slavkově – „posvícenské“ 
hody k výročí posvěcení ol-
táře se po dvouleté přestávce 
mládeži podařilo znovu ob-
novit. Díky stárkům žená-
čům, že pomohli!

22. října – obnova pro ženy 
„O vnitřním a vnějším“ puto-
vání s o. Josefem Slezákem.

28. října – ministrantský 
víkend v Nevojicích. Hry, 

společenství, modlitba. Díky vedoucím za pří-
pravu a starost o kluky! Ta modlitba večer byla 
s vírou a pozorností.

5. listopadu – kurz Dobrého pastýře na faře 
ve Slavkově.

20. listopadu – svátost biřmování uděloval 
biskup Vojtěch Cikrle, přijalo 27 našich bratří 
a sester.

25. listopadu – víkend společenství mládeže 
v Nížkovicích.

25. listopadu – návštěva biskupa Pavla 
Konzbula v Oblastní charitě ve Slavkově. 
Setkal se s pracovníky Charity, klienty a pro-
šel všechna oddělení centra v DPS Slavkov 
na Polní ulici.

9. 12. – adventní duchovní obnova s P. Janem 
Pacnerem.

3. 12. – otevřený kostel k modlitbě a ztišení.
P. Milan Vavro

Kniha o obci Heršpice
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STALO SE

Nové výzvy ve farnosti 
Po dvou letech pandemických omezení mů-

žeme žít ve farnosti opět „normálně“, i když 
stín covidu vystřídal další – válka na Ukrajině. 
Okolnosti, které prožíváme, nás opět vedou 
k důležitosti zakotvení v pravdivém křesťanství, 
pozornosti vůči správným informacím i dezin-
formacím a vlastnímu osobnímu životu z víry.

Musíme si přiznat, že doba pandemie nás 
zasáhla v mnoha rovinách, ve farním životě se 

většina z nás vrátila do kostelů, i když pohled 
v poklesu účasti je znát. Některé naše aktivity se 
ještě neprobudily k životu. Uvedu k povzbuzení 
skutečnost Velikonoc – učedníci šli k prázdnému 
hrobu a uvěřili. Neuvěřili tím, že seděli doma. 
Došli tam, kam je Ježíš zval a potkali se s ním. 
Velikonoce nás zvou k setkání, vždyť pokračují 
každou neděli – to je den setkání se Vzkříšeným 
Kristem. Učedníci si budovali vztah ke Kristu 

Tříkrálová sbírka: Slavkov 206.388 Kč, Němčany 33.808 Kč, Hodějice 39.470 Kč, Heršpice 
32.129 Kč, celkem ve farnosti 311.795 Kč.

Sbírky ve farnosti leden–listopad 2022

 Slavkov Němčany Hodějice Heršpice
Sbírky běžné 765 533 Kč 242 786 Kč 81 362 Kč 67 034 Kč
Sbírky vyhlášené 287 280 Kč 55 091 Kč 23 530 Kč 26 684 Kč

Dotace na opravy 73 000 Kč 30 000 Kč 71 000 Kč 10 000 Kč

Celkem 1 125 813 Kč 327 877 Kč 175 892 Kč 103 718 Kč

Sestra Terezka Paterová před stavbou kláštera v Praze-Drastech
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Nové varhany v Hodějicích
O velikonoční neděli 17. dubna 2022 

v 11.00 hodin se konala v kostele sv. Bartolo-
měje v Hodějicích slavnost požehnání varhan. 
Na tento velikonoční svátek, který je zároveň 
dnem zasvěcení farního kostela, přijal pozvání 
do Hodějic pomocný brněnský biskup Mons. Pa-
vel Konzbul, aby požehnal varhany a také službě 
našich varhaníků.

Biskupa přivítal farář P. Milan Vavro a sta-
rostka obce Blahoslava Suchánková, která po-
děkovala za realizaci varhan a popřála Hoději-
cím kvalitní varhany s krásným zvukem píšťal. 
Varhany doprovázel a představil diecézní or-
ganolog a vedoucí Střediska pro liturgickou 
hudbu v Brně Mag. Art. Ondřej Múčka, který 
se od počátku záměru rekonstrukce varhan této 
akci osobně věnoval. Požehnání varhan proběh-
lo na začátku mše svaté, kde byli mnozí pře-
kvapeni tím, že při vstupním průvodu varhany 
nehrály. Byl to záměr, aby se po modlitbě po-
žehnání a pokropení lidu i varhan křestní vodou, 
nástroj poprvé postupně rozezněl od nejmenších 
tónů do plného zapojení všech rejstříků. V pro-
mluvě poukázal biskup Pavel na oslavu Vzkříše-
ného Ježíše, ke které patří také zpěv a doprovod 
varhan. V závěru bohoslužby přijali požehnání 
k varhanické službě varhanice a varhaníci z naší 

farnosti. Následovalo poděkování farníků bis-
kupovi Pavlovi a kněžím, farář poděkoval orga-
nologovi Múčkovi za starost a odvedenou prá-
ci, od výběru varhanního stroje přes projekt až 
po realizaci. Poděkoval také paní starostce a za-
stupitelstvu obce za přidělení dotace, bez které 
by akce neproběhla. Poděkoval také přítomným 
varhanicím a varhaníkům za jejich mnohaletou 
službu, zvláště varhanici Kateřině Haičmano-
vé, rozené Šujanové, která hraje v Hodějicích 
na varhany již 22 let.

Poté byly Mag. Múčkou varhany představeny 
po jednotlivých rejstřících, abychom poznali ba-
revnost jednotlivých tónů. Pro zájemce následo-
val malý koncert tří skladeb, i přes pokročilý čas 
na něm zůstala větší část účastníků.

V hodějickém kostele byly do roku 1994 men-
ší varhany neznámého původu a roku postave-
ní. Tyto byly v roce 1994 přestavěny za použití 
původních píšťal s přidáním několika ne zcela 
kvalitně vyrobených píšťalových rejstříků, které 
v souzvuku nevydávaly harmonickou melodii. 
Byl tehdy zvolen pneumatický systém, který 
nepatřil mezi kvalitní a vykazoval navíc kon-
strukční chyby. Pro předvídanou budoucí nut-
nost oprav a téměř nemožnost vyloudit kvalitní 
zvuk došlo k rozhodnutí varhanní stroj nahradit 

během jeho života na zemi a po jeho vzkříšení 
si mnohé věci uvědomili více do hloubky. Je-
jich osobní život s Ježíšem se stal hodnotnějším. 
To souvisí s vírou v rodině, kterou děti získá-
vají především tím, že se učí vztahu k Bohu 
modlitbou a že na rodičích vidí, co to znamená 
rozhodovat se a žít svůj život podle víry. Další 
oblastí je společné slavení. Slavit vzkříšení Pána 
Ježíše znamená jít tam, kde on je vzkříšený. Je 
to nedělní večeřadlo, mše svatá. Toto setkání 
pokračuje u stolu při nedělním obědě a rodin-
nou modlitbou. Svátosti Eucharistie a smíření se 
děti učí přijímat po příkladu rodičů a odnáší si je 
do života ve chvíli svého dospívání.

Křesťanský život není věcí pouze osobní, ale 
děje se v církvi – ve farnosti. Zde máme kaž-
dý své místo. Příklad z evangelia o emauzských 
učednících, kteří zklamaní ukřižováním Krista 
odchází z Jeruzaléma, může oslovit i nás. Musí-
me si přiznat, že covidová vlna během dvou let 
nás odvedla z Jeruzaléma, neboli bohoslužebné-

ho shromáždění. Může to mít dvě příčiny; buďto 
jsme opustili formu víry, která nebyla životná, 
anebo jsme polevili v získané víře. Jsme opět 
zváni k plné účasti na společenství církve.

Potřebujeme formovat naše vztahy v rodinách 
i naše přátelství, potřebujeme spolu komuniko-
vat, pracovat a trávit volný čas. Potřebujeme žít 
církev, jak po stránce duchovní, tak i po stránce 
vnější. Můžeme se opět vrátit k pravidelnému 
přijímání svátostí Eucharistie a smíření. Naše 
nedělní bohoslužba se pro nás může stát živou, 
když se do ní zapojíme vnitřní i vnější modlitbou, 
společným zpěvem, liturgickou účastí na boho-
službě – ministrování, zpěv scholy děvčat, zpěv 
sboru, zapojení varhaníků a hudebníků, lektor-
skou službou. Naše aktivity se mohou opět stát 
místem přátelství a společného života. 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se ve far-
nosti podíleli na jejím životě i provozu, nesli mno-
hé úkoly a věnovali tak své síly i čas. Přeji nám 
všem pokojné a požehnané časy! P. Milan Vavro
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kvalitním, s možností zakoupení použitých var-
han z Německa. Vybrali jsme zachovalý, rozmě-
rově vhodný nástroj s mechanickou trakturou 
(ovládáním), a dvěma manuály s pedálem. Po-
čet rejstříků, neboli píšťalových řad, je totožný 
(šest v klaviaturách a dva v pedálu). Tóny jsou 
harmonické a každý rejstřík má svoji barvu 
tónu. Dva manuály dávají varhaníkovi daleko 
více možností kombinací při hře. V říjnu 2021 
jsem se vydal s Mag. Můčkou do Německa, kde 
jsme u varhanáře v blízkosti Augsburgu vybra-
ný nástroj prohlédli a vyzkoušeli. Návrh farní 
rada přijala a z důvodu pandemických omezení 
mohly být varhany dovezeny až 29. ledna 2022. 
Varhany obsahují celkem 508 kvalitních píšťal, 
vyrobených ze slitiny cínu a olova nebo z dubo-
vého a borového dřeva. Montáž stroje a ladění 
píšťal provedla firma A. Q. Attentus Qualitatis 
s.r.o. z Lomnice u Tišnova.

S rekonstrukcí varhan bylo potřeba rozšířit 
kůr, aby mohly být varhany v prostředí kostela, 
předchozí totiž hrály v místnosti pod věží a zvuk 
byl částečně zastřený. Úprava konstrukce kůru 
byla provedena kovovou konstrukcí. Dřevěné 
zábradlí doplňují dvě varhanní věže s píšťalami 
a dodávají tak varhanám majestátnost a zcela 
nový moderní design. O precizní provedení se 
zasloužilo Stolařství pana Pavézky z Křižano-

vic. Kromě těchto prací děkuji za pomoc členům 
farní rady, kteří pomáhali při demontáži, odvozu 
a dovozu dílů, montáži zábradlí a zednických 
pracích a stálém úklidu před bohoslužbami.

Dispozice varhan 
•  Výrobce: Friedrich Weigle Orgelbau Echter-

dingen 1969, opus 1207
•  I. manuál: Kryt 8´, Principál 2´ v prospektu, 

Quinta 1 1/3´
•  II. manuál: Flétna (Pommer) 8´, Flétna 4´, Mix-

tura 1 1/3´ třířadá
•  Pedál: Subbas 16´, Dolkan 4´

Výdaje na pořízení varhan si vyžádaly cel-
kem 615.000 Kč (nákup varhanního stroje 
307.000 Kč, převoz do ČR 19.000 Kč, varhanář-
ské práce, ladění a dopravné 185.000 Kč, kovové 
konstrukce a stolařské práce 104.000 Kč. Reali-
zace probíhala pouhé dva a půl měsíce.

Farnost děkuje Obci Hodějice za finanční pří-
spěvek na toto dílo ve výši 225.000 Kč a všem 
farníkům, kteří přispívali minulé roky do sbírek 
ve výši 250.000 Kč. Zbývající částku 140.000 Kč 
již splácíme do farního rozpočtu.

Věříme, že hodějické varhany nás budou 
svým hlasem doprovázet při pravidelných bo-
hoslužbách, radostných i smutných událostech 
života i varhanních koncertech. P. Milan Vavro

Hodějice – biskup žehná varhany
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Vzpomínka na Bohdana
Bohdan Urban se narodil 13. lis-

topadu 1975 ve Znojmě. Od 13 
měsíců života vyrůstal v rodině 
Bohuslavy a Miroslava Urbano-
vých. Měl nevlastní sestru Kat-
ku, kterou si Urbanovi osvojili 
o sedm let později. V sedmnácti 
letech se díky paní Schneiderové, 
která ho několikrát vzala do kos-
tela a na faru, seznámil s mládeží 
slavkovské farnosti ve společen-
ství Vrba. Začal pomáhat v koste-
le i na faře. Rád se účastnil všech 
akcí, které se ve farnosti konaly, 
zvláště s mládeží.

K prvnímu sv. přijímání ho při-
pravovala sestra Michaela v kláš-
teře, 3. dubna 1999 byl o Veli-
konocích pokřtěn a začal žít se 
svátostným Ježíšem. Přicházel 
na bohoslužby a měl radost, když 
mohl někomu pomoci. Rád pomá-
hal při úklidu, s výzdobou kostela 
o Vánocích a Velikonocích, při 
Noci kostelů, otevřeném kostele 
v Adventu, rád zametal kolem kos-
tela a odmetal sníh.

Bohdan měl rád květiny, a proto je od dět-
ství rozdával všem, kdo slavili narozeniny nebo 
svátek, nebo chtěl udělat radost alespoň přá-
ním v obálce nebo SMS zprávou. Měl seznam 
oslavenců a nikdy na nikoho nezapomněl. Rád 
přicházel do společenství modlitby, i když čas-
to v tichu naslouchal a měl radost z přátelství 
s ostatními. Další jeho zálibou bylo vyšívání. 
Vyšívat ho naučila teta Draha a Bohdan se s trpě-
livostí zdokonaloval i přes počáteční neúspěchy. 
Vyšívání se věnoval 30 let a svými výšivkami 
obdarovával ostatní.

Po úraze na noze 18. března podstoupil opera-
ci kotníku a z nemocnice se vrátil ve čtvrtek 7. 
dubna. Dvanáct dní byl v domácí péči a se svojí 
maminkou prožili pěkný, ale krátký čas. V úte-
rý 19. dubna náhle zemřel. Bohdan rád přijímal 
Pána Ježíše ve svatém přijímání a On mu dával 
sílu k radostnému životu a také byl jeho posilou, 
když přijal svátosti před operací.

Děkujeme Pánu Bohu za dar jeho života, 
protože přes mnohá omezení a ne dlouhý život 

jsme byli obdarováni jeho dobrým srdcem, jak 
jen toho byl schopen. V posledních dnech se čas-
to ptal paní Urbanové: „Mami, máš mě ráda?“ 
A protože, kdo jsme ho znali blíž, víme, že čas-
to nám psal SMS zprávy a těmi se nás také ja-
koby ptal: „Máte mě rádi?“ A proto, kdo jsme 
mu nestihli vždy odpovědět, můžeme to udělat 
na věčnost esemeskou v podobě modlitby za něj 
i za nás, abychom rozpoznávali touhu po lásce, 
skrývající se nejen ve velkých věcech, ale právě 
za různými maličkostmi.

Ano Bohdánku, máme Tě rádi. Děkujeme 
za všechno, čím jsi nás obdaroval. A odpusť, 
prosíme, také nám, co jsme Ti zůstali dlužní.

Poděkování rodičům a všem příbuzným 
za péči a lásku, kterou mu dali. 

Poděkování rodině Kotvrdové, kde Bohdan 
nacházel bezpodmínečné přijetí, pomoc a přá-
telství.

Poděkování všem, kdo jste mu prokázali jaké-
koliv dobro a přišli se s ním rozloučit.

Jana Lstibůrková

Pohřeb Bohdana Urbana
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Farní tábor v Nížkovicích 2022 „Rytíři kulatého stolu“
Již potřetí vyrazilo 29 dětí ve věku 5–10 let 

na tábor malých dětí na nově opravenou faru 
Nížkovicích. Na 7 dnů se posunuli v čase do ob-
dobí starověku, kdy vládnul král Artuš a jeho 

přátelé. Jako panoši se během dne v rámci eta-
pových her učili překonávat nástrahy Mordreda, 
pomáhat králi, či v noci ukázat svoji odvahu. 
Naučili se rytířským ctnostem, jež jim pomohly 

Noc kostelů 2022 pošesté
Po dvouleté přestávce jsme se mohli účast-

nit Noci kostelů a navštívit kostely, ve kterých 
se opravovalo, nebo je něco nového obohatilo. 
Ve Slavkově si mohli občané poprvé v historii 
prohlédnout opravenou hrobku Kouniců a mu
mii knížete Václava Antonína Kounice, restauro-
vanou v Praze roku 1987. Na zahájení Noci kos-
telů promluvil Dr. Martin Rája o osobnostech, 
pohřbených v kryptě. Během prohlídky obnove-
ného interiéru kostela sv. Jana Křtitele a restau-
rovaného oltáře s krásnou štukovou výzdobou 
oltářního obrazu a erbu Kouniců mohli další 
příchozí zhlédnout video se slovem Dr. Ráji i fo-
tografie z obnovy kostela před 20 lety. 

Dalším místem byl kostel svatého Bartolomě-
je v Hodějicích. Zde byly na velikonoční neděli 
požehnány nové varhany. Účastníci nahlédli 

do útrob varhan a seznámili se s uměním hry 
na varhany. Každou půlhodinu předvedli varha-
níci malý minikoncert. Pro zdatné byla možnost 
vystoupat po žebříku do věže ke zvonům.

Noc kostelů se poprvé konala v poutním 
kostele Panny Marie Bolestné na Lutrštéku 
v Němčanech. Celý poutní areál byl loni opra-
ven, v kostele instalován nový mozaikový ol-
tář a u kaple postavena nová studánka. Zde se 
za velké účasti konal koncert pěveckého sboru 
Danielis a P. Milan představil v prezentaci his-
torii poutního místa Lutršték. Dozvěděli jsme 
se o počátcích poutního místa, následoval popis 
zázračných uzdravení i stavební vývoj kostela.

Za celý večer přišlo ve Slavkově 320, v Hodě-
jicích 50 a na Lutrštéku 130 návštěvníků.

P. Milan Vavro

Koncert Danielis na Lutrštéku
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Na celostátním setkání mládeže 
Ve dnech 9. až 14. srpna 2022 jsem se společ-

ně se skupinkou mladých ze slavkovské farnosti 
vydala na celostátní setkání mládeže v Hradci 
Králové. Tam byl pro nás spolu s dalšími čtyřmi 
tisíci mladých ze všech koutů republiky připra-

ven kvalitní program v areálu královéhradecké 
univerzity i mimo ni. 

Na společném programu byl kromě mší a ka-
techezí také humorně podaný životopis sv. Pav-
la. Mimo společný program jsme si mohli vybrat 

Farní tábor v Rakoveckém údolí 2022 „Bratrstvo“
Na louce mezi lesy i nelesy, potoky i nepoto-

ky, bydlelo po dobu deseti dní v podsadových 
stanech 54 dětí. Ale nebyly to jen tak obyčejné 
děti, byly to Skandijské děti! A tyto neobyčejné 
děti se s pomocí nás zkušených učitelů a trenérů 
každý den cvičily v náročném výcviku a získá-
valy nové schopnosti. Po dobu celého výcviku 
byly děti rozděleny do sedmi Bratrstev, která 
proti sobě soutěžila a každý den se trénovala na-
příklad ve spolupráci, vytrvalosti, síle a odvaze, 
tvořivosti a připravenosti v jakékoli denní i noč-
ní hodině. Protože nám ale nebylo dáno v poko-
ji žít, musela Bratrstva i s námi učiteli v době 
svého výcviku vyjít do války proti nepřátelům. 
Naštěstí jsme je skoro bez problému zahna-
li a mohli dále pokračovat ve výcviku. Celých 

deset dní bylo zakončeno závěrečnou zkouškou 
a náležitou odměnou ve formě pokladu, výbor-
ného jídla a odpočinku. 

Přestože jsme spoustu chvil věnovali výcviku, 
našli jsme i čas jít na výlet do nedaleké vesnice, 
hrát si s míčem, zpívat u ohně, tancovat a dělat si 
legraci úplně ze všeho. Postarali jsme se i o po-
řádek v táboře, snědli jsme kopu jídla, pořádně 
si povykládali, udělali spoustu chyb, ale záro-
veň i dobrých rozhodnutí, a hlavně jsme se měli 
rádi a spolu si celý tábor užili. I proto se někteří 
z nás loučili s tábořištěm a s ostatními se slza-
mi v očích. Budeme se těšit na další tábor zase 
za rok, na všechny neobyčejné děti, neobyčejné 
momenty a neobyčejné hlášky. Suiii.

Kari, jedna z trenérek / Káťa Klinkovská

vytrvat v boji až do konce. Na závěr se vyda-
li hledat meč Excalibur, který vrátil králi sílu 
a přemohl všechno zlo a panoši byli povýšení 
do stavu rytířského.

Poděkování patří všem, kteří již od února tento 
tábor připravovali, dvěma kuchařkám, které se sta-
raly o plné žaludky dětí a kněžím Milanovi a Sta-
nislavovi za duchovní povzbuzení.  Monika Kudlová

Farní tábor v Nížkovicích
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Naše pomoc na Ukrajině
Druhá sbírka na Ukrajinu 12. června ve slav-

kovském kostele dosáhla výše 82.371 Kč a byla 
určena na nákup potravin na Ukrajinu. Dostali 
jsme poděkování od pořadatelů akce:

Milí přátelé, nejdříve bych vám chtěla po-
děkovat za štědrost, s jakou jste se zapojili 
do potravinové pomoci vnitřním uprchlíkům 
a sirotkům v ukrajinském městečku Chust. Vaše 
finanční dary pomohly naplnit část dodávek, 

které od 8. března dovezly celkem asi 50 tun 
potravin a hygienických potřeb. Hlavním orga-
nizátorem je stále můj zeť Filip Drábek, skaut, 
který se v sobotu 12. listopadu vrátil z 20. cesty 
na Ukrajinu. 

3. října byl pozván do Radia Proglas, kde měl 
rozhovor s ředitelem radia otcem Martinem Ho-
líkem. Ten velmi ocenil vytrvalost, se kterou Fi-
lip v této humanitární pomoci pokračuje. 

Spolčo nejmladších
A pak že se mládež nudí. Nové páteční spole-

čenství mládeže 9. třídy a 1. ročníku SŠ se schází 
od září. Modlitba, témátko, hra. 

Víkend 25.–27. listopadu strávili společně 

na faře v Nížkovicích. Kromě dobře připrave-
ného programu starší mládeží pomohli během 
necelé hodiny zcela poklidit areál po roční opra-
vě fary.

z rozmanitých možností. Někdo se vydal na za-
jímavé přednášky o nejen církevních tématech, 
kreativní duše se mohly realizovat ve tvořivých 
dílnách a milovníci hudby měli na výběr z kon-
certů nejrůznějších žánrů. 

Unikátní příležitost jsme dostali v pátek, kdy 
jsme se mohli zapojit do tzv. svědectví skutkem, 
tedy vyjít do ulic Hradce a něco pro něj udělat, ať 
už to byl generální úklid veřejných budov, čištění 
okolí Orlice nebo evangelizace. Tento den byl navíc 
završen dechberoucím koncertem slovenské chvá-

lové skupiny ESPÉ pod projektem Godzone, který 
byl nezapomenutelným zážitkem pro mnoho z nás. 

Celostátní setkání mládeže se konají přibliž-
ně každých pět let v některém z velkých měst 
v republice. Organizuje je Rada české biskupské 
konference pro mládež, ale největší díl na jejich 
přípravě má sama mládež, díky čemuž je pro nás 
tato akce oslovující a přínosná.

Já jsem si celostátní setkání užila a odvažuji 
se tvrdit, že i pro ostatní byla tato akce příno-
sem. Alžběta Šujanová

Mládež na faře v Nížkovicích
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Biskup navštívil Charitu 
ve Slavkově

Biskup Pavel Konzbul navštívil v pátek 
25. listopadu Oblastní charitu Hodonín 
s pobočkou ve Slavkově. Setkal se s pra-
covníky Charity, klienty a prošel všechna 
oddělení centra v DPS Slavkov na Polní 
ulici.

Kurz češtiny pro 
Ukrajinské uprchlíky

Slavkovská fara poskytla na podzimní 
měsíce prostory fary k uspořádání kurzu 
českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Každou středu a čtvrtek se schází několik 
desítek žáků v šesti vyučovacích hodinách. 
Kurz pořádá oblastní charita Hodonín, která 
má také zázemí ve Slavkově. 

V neděli 13. listopadu přijel do Střelic řecko-
katolický vikář Volodymyr Babych se svou rodi-
nou, s naším panem farářem koncelebroval mši 
svatou a po ní poděkoval všem dárcům a farnos-
tem, které od března věnovaly potraviny, drogerii 

nebo finanční částky na jejich nákup pro uprchlí-
ky, sirotky a další potřebné v městě Chust. Velké 
díky vyslovil řidičům dodávek a vyjádřil svou 
velikou vděčnost hlavnímu organizátorovi celé 
akce, Filipu Drábkovi, kterému předal písemné 
ocenění a ukrajinskou vlajku. Všechny nás po-
prosil o pokračování pomoci, protože jak všichni 
víme, válka nekončí a začíná zima. 

Setkání proběhlo ve velmi příjemném duchu 
a v jeho průběhu nám otec Volodymyr s man-
želkou a dcerou zazpívali několik ukrajinských 
písní. I když jejich země prožívá velmi těžké 
období, obdivovali jsme jejich hlubokou víru. 
Několikrát v jejich slovech zaznělo, že jsou si 
vědomi toho, že jsou v právu a na jejich straně 
stojí Bůh. Také říkali v naději, že každá válka 
má začátek i konec. Děkovali nám, ale také vám 
všem za otevřené srdce, s kterým jste tuto pomoc 
poskytovali. Na závěr otec Volodymyr poslal 
všem dárcům své kněžské požehnání.

Je třeba ještě říct, že veškerá pomoc v Chus-
tu nekončí. 2 generátory a potraviny, které si o. 
Volodymyr odvezl od skautů z Blanska, putova-
ly do Chersonu. Pokud stále máte zájem tímto 
způsobem pomáhat, číslo účtu se nezměnilo: 
6701002207448813/6210 mBank. Prosíme také 
o modlitbu, která je pro nás velmi důležitá. 

Pavla Rybová

Sbírka potravin dorazila na Ukrajinu

Biskup Pavel navštívil Charitu

Kurz češtiny pro Ukrajince
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Blíží se blahořečení našeho kaplana P. Václava Drboly
Řízení blahořečení služebníků Božích Václa-

va Drboly a Jana Buly postoupilo. V úterý 15. 
listopadu 2022 zasedala v Římě na Dikasteriu 
pro záležitosti svatých historická komise, která 
po prostudování kanonizačního spisu (positio) 
kladně rozhodla. Dikasterium souhlasí s dalším 
projednáváním po doplnění některých informací 

z oblasti historie. Nyní budeme zpracovávat his-
torické dodatky a poté je předáme znovu dikas-
teriu k pokračování projednávání. Dál převezme 
kauzu teologická komise v Římě.

Spojme se v modlitbě za, pokud je to vůle 
Boží zdárné prozkoumání kauzy.

Mons. Karel Orlita, Administrátor kanonizačního řízení

Kurz Dobrý pastýř
Katechetický kurz pořádala naše farnost 

a účastnilo se ho 26 zájemců, mezi nimi 4 ve-
doucí našich ministrantů a 2 skautky. Kurz po-

může ve vzdělání v liturgii pro kvalitní vedení 
svěřených ministrantů a skautek.

Mše sv. pro děti
V úterý 4. října se sešlo na mši svaté kolem 

40 školáků. Pochvala dětem, které se od nového 
školního roku střídají po ročnících ve službách 

lektorů, nosí obětní dary, ministrují, modlí se 
přímluvy a zpívají. Aktivní účast dělá bohosluž-
bu radostnou!

První skautská mše ve Slavkově
Při nedělní mši sv. 25. září ve farním kostele 

přijaly požehnání skautky 3. skautského oddílu 
Světlušek, který zahajuje svou činnost jako křes-

ťanský oddíl. Děkujeme vedoucím Lucii a Do-
minice, že se ujaly vedení nového oddílu.

Skautky Světlušky
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Opravy kostelů 2022
Ve Slavkově ve farním kostele byly uprave-

ny kryty el. vedení v lavicích a vyrobeny sklado-
vé skříně za 29.400 Kč. 

Na faře došlo k úpravě nábytku v kancelá-
ři za 33.300 Kč, pořízen koberec do kanceláře 
a pohostinky za 20.400 Kč. V pastoračním cen-
tru fary byl po 22 letech vyměněn plynový ko-
tel za kondenzační v hodnotě 75.000 Kč včetně 
zabudování.

V katechetické místnosti Dobrého pastýře 
byly vyrobeny skříně za 45.000 Kč a koupeny 
židle a stoly pro menší děti za 33.600 Kč, vše 

hrazeno z dotace Evropské unie na práci s dět-
mi a mládeží. Pro aktivity na faře jsme pořídi-
li nový kávovar za 12.000 Kč. Svépomocí byl 
upraven divadelní sklad na půdě na klubovnu 
ministrantů.

V kryptě Kouniců pod kostelem sv. Jana 
Křtitele na Špitálce probíhaly opravy na odstra-
nění zavlhlých omítek zdiva a opravě omítky 
stropu včetně olíčení vápennou líčkou a ob-
noveno osvětlení krypty. Některé rakve byly 
během oprav umístěny v kostele. Akce stála 
131.000 Kč, hrazena z dotace Ministerstva kul-
tury ČR 60.000 Kč, města Slavkova 13.000 Kč 
a farností podílem 58.000 Kč. Město ponechalo 
vyrobit a umístit na stěně hrobky pamětní desky, 
oznamující pohřbené v hrobce z rodu Kouniců. 
S modlitbou faráře za pohřbené byly večer 3. 
prosince 2022 odhaleny za přítomnosti zástupců 
města a vojáků.

Oprava kněžských hrobů na slavkovském 
hřbitově byla dokončena na Dušičky navezením 
písku, na hrobě děkana P. Jana Meixnera byl re-
staurován panem Póčem kříž s řezbou Ukřižová-
ní od brněnských řezbářů bratří Kotrbů. Opravy 
si letos vyžádaly 32.000 Kč.

Ježíši, Dobrý pastýři,
děkujeme ti za tvé služebníky Václava 
a Jana.
Svědomitě vykonávali kněžskou službu, 
k níž jsi je povolal,
hledali tvou vůli a nechali se jí vést.
Pronásledováni, mučeni a odsouzeni 
k smrti
zachovali věrnost tvé církvi a jejím 
pastýřům a vytrvali až do konce
ve víře a naději ve tvé nekonečné milo-
srdenství.

Tebe, jenž nás učíš milovat nepřátele, 
prosíme:
dej nám téhož Ducha, kterým jsi posilo-
val své služebníky Václava a Jana,
abychom byli stále pevnější ve víře,
vytrvalejší v naději a dokonalejší v lásce.

Na přímluvu Panny Marie, Královny mučedníků,
nám uděl milost brzkého blahořečení služebníků Božích Václava a Jana,
abychom mohli mít skrze jejich přímluvu účast na tvých zaslíbeních.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

P. Václav Drbola se slavkovskými farníky

Obnovená kancelář na faře
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V Němčanech v kostele sv. Antonína byl po-
řízen nový rozhlasový zesilovač a reproduktory 
v hodnotě 40.000 Kč a opraveny hřebenáče stře-
chy za 3.000 Kč.

Na Lutrštéku byly vyrobeny stolařstvím 
pana Pavézky nové vstupní dubové dveře se za-
chováním původního 
kování. Staré zchát-
ralé dveře pocházely 
podle nalezených 
hřebů ještě z doby 
postavení kostela 
roku 1877. Na dveře 
přispěla obec Němča-
ny 30.000 Kč, ze sbí-
rek farníků hrazeno 
67.000 Kč. Dále bylo 
vyrobeno nové sva-
tební klekátko a ven-
kovní zpovědnice 
za 16.500 Kč. K pouti 
se nám podařilo upra-
vit terén a zatravnit 
okolí kapličky a stu-
dánky za 17.000 Kč.

V Hodějicích proběhla 2. etapa rekonstruk-
ce kůru a varhan. Varhany byly pořízeny z Ně-
mecka, jde o nástroj s mechanickou trakturou, 
a dvěma manuály s pedálem. Obsahují celkem 
508 píšťal, vyrobených ze slitiny cínu a olova 
nebo z dubového a borového dřeva. Varhany 
byly instalovány firmou A. Q. Attentus Quali-
tatis s.r.o. Bylo nutné rozšíření kůru s výrobou 
nového zábradlí a varhanní skříně, která vytváří 
nový design varhan. Výdaje na pořízení varhan si 
vyžádaly celkem 615.000 Kč (nákup varhanního 
stroje 307.000 Kč, převoz do ČR 19.000 Kč, var-
hanářské práce, ladění a dopravné 185.000 Kč, 
kovové konstrukce a stolařské práce 104.000 
Kč). Obec Hodějice přispěla 225.000 Kč, farníci 
390.000 Kč. Realizace probíhala pouhé dva a půl 
měsíce od února do dubna, varhany požehnal 
biskup Pavel Konzbul o velikonoční neděli 17. 
dubna 2022 v 11.00 hodin. V kostele byl pořízen 
nový rozhlasový zesilovač a mikrofon v hodnotě 
41.000 Kč.

V Nížkovicích pokračovala rekonstrukce fary 
opravou a malbou fasády a okapů, novou dlaž-
bou kuchyně a chodby, instalací nové kuchyně 
s varnou deskou, troubou a myčkou. Svépomocí 
jsme na jaře po sobotách opravili střechu do uli-
ce s novou tepelnou izolací. Práce a materiál si 
vyžádaly celkem 210.000 Kč, hrazeny budou 
z nájmů fary. Byla obnovena fasáda presby-
táře farního kostela v Nížkovicích v hodnotě 
113.000 Kč, obec se podílela dotací 50.000 Kč, 
farníci 63.000 Kč. P. Milan Vavro

Nové dveře na Lutrštéku

Oprava fasády fary v Nížkovicích
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HISTORIE

Jak kostel sv. Jakuba vypadal?
Podle zachovaných plánů kostela sv. Jakuba 

se jednalo se o trojlodní gotickou stavbu bez 
věže. Na břehu Dunaje v Rakousku ve vesnici 
St. Michael jsem nalezl gotický kostel podob-
ných rozměrů. 

K červnové Noci kostelů a otevření hrobky 
jsem vyhledal ve farní kronice zajímavosti o po-
hřbech členů rodu Kouniců.

Pohřbení Kounicové v hrobce pod kostelem
1. Wenzel Anton Fürst von KaunitzRietberg
 *2. 2. 1711 Wien +27. 6. 1794 Wien
2. Leopoldine Fürstin von KaunitzRietberg, geb. von Oettingen
 *28. 11. 1741 Wien +28. 2. 1795 Wien
3. Ernst Christoph Fürst von KaunitzRietberg
 *6. 6. 1737 +19. 5. 1797 Wien
4. Dominik Andreas II. Fürst von KaunitzRietbergQuestenberg 
 *30. 3.1740 +24. 11. 1812 Wien
5. Franz Wenzel Graf von KaunitzRietberg, + 1825
 *2. 7. 1742 +19. 12. 1825 Wien 
6. Karel Vilém hrabě z Kounic
 *17. 8. 1861 Slavkov +21. 8. 1888 Payerbach 
7. Albrecht Vincenc hrabě z Kounic
 *28. 6. 1829 Praha +24. 1. 1897 Praha

Opravená hrobka KounicůKostel s. Jakuba

Kostel s. Jakuba

Kostel s. Jakuba
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Popis pohřbů Kouniců z farních kronik
Kníže Václav Antonín Kounic a hrabě 
z Rietbergu 

Za faráře a děkana Františka Schlossera 
v Pánu zemřel 27. června 1794 v sedm hodin 
večer ve věku 83 let, 4 měsíců a 24 dnů P. T. nej-
jasnější kníže Václav Antonín Kounic a hrabě 
z Rietbergu.

Jeho tělo bylo převezeno do Slavkova 1. čer-
vence a se vší slávou uloženo k věčnému od-
počinku ke svým předkům do krypty, (kterou 
předtím požehnal zdejší děkan). Pochovával jej 
nejdůstojnější a nejjasnější pán Karel, svobodný 
baron von Waldstätten, první infulovaný prelát 
a děkan královské katedrální kapituly v Brně, 
sešlo se 32 kněží a konec byl ve ¾ na 11 v noci, 
a to z toho důvodu, že ho přivezli v 9 hodin ve-
čer. Na druhý den pak, tedy 2. července, se ko-
naly slavné exekvie. 

Kněžna Leopoldina Kounicová 
Za téhož faráře a děkana zemřela 28. února 

1795 o půl sedmé večer ve věku 53 let a tří měsí-
ců ve Vídni P. T. nejjasnější kněžna Leopoldina 
Kounicová, rozená kněžna z OettingenSpiel-
bergu. Její tělo bylo odtud přivezeno 5. března 
o šesté hodině ranní a se vší slávou bylo uloženo 
na věky do krypty u zahrady. Pohřbíval ji nej-
jasnější pán pan biskup brněnský Jan Křtitel La-
chenbauer, kněží se shromáždilo 23. 

Roku 1795 za téhož faráře a děkana byla 
jejich těla přenesena do nové krypty postave-
né do budoucna pro celou rodinu a vybudované 
za panování nejjasnějšího knížete Arnošta Kou-
nicRietberg. 7. srpna toho roku se sešli zdejší 
duchovní, totiž děkan František Schlosser a do-
mácí kaplan Petr Skřídlovský, protože v té době 
děkan neměl žádného kooperátora, přizván byl 

nížkovický pan lokální kaplan Václav Richter. 
Obřad začal v 7 hodin ráno, pak bylo v kapli sv. 
Jana Křtitele zpívané rekviem. 

Kníže pan Dominik Ondřej Kounic-Rietberg 
Když jsem byl farářem já, Antonín Neumann, 

zemřel v Pánu 24. listopadu 1812 o půl osmé ve-
čer ve Vídni ve věku 73 let pán P. T. nejjasnější 
kníže pan Dominik Ondřej KounicRietberg. 
Jeho tělo bylo převezeno do Slavkova a se vší 
slávou 29. téhož měsíce o půl druhé odpoledne 
za účasti velkého množství lidí uloženo do kryp-
ty k očekávání Jeho příchodu. 

Pohřbíval ho nejdůstojnější a nejjasnější pan 
Václav rytíř z Bamburgu, prelát, arcijáhen a ka-
novník královské kapituly v Brně za přítom-
nosti kléru v počtu 14 osob. Na druhý den, to je 
29. listopadu, se konaly slavné exekvie. 

Hrabě Albrecht 
z Kouniců 

Dne 21. srpna 1888 
stihla truchlivá událost 
rodinu zdejšího p. pa-
trona, hraběte Albrech-
ta z Kouniců. Umřelt 
jest náhle, a sice pá-
dem z mezka jediný 
syn jeho Vilém hrabě 
Kounic z Pajerbachu 
v Rakousích, raněn jsa 

mrtvicí následkem vady srdeční. 
Zemřelý slavil v pátek a ve čtvrtek t.j. 18. a 19. 

srpna velkolepým způsobem za zpěvu Cyrilské 
Jednoty a při ohňostroji ve Slavkově uprostřed 
přátel den svých narozenin v neděli pak po 8mé 
mši sv. ač nerád opustil Slavkov a novou dra-
hou se svou máti vysokorod. hraběnkou ubíral se 
do Pajerbachu, kdež za tři dny zemřel. 

Na výslovné přání pana hraběte Alb. Kou-
nice mrtvola převezena do Slavkova, vystave-
na v zámecké kapli černým suknem obtažené, 
a v sobotu po tiché mši sv. za asistence 9 kněží 
vykropena a v hraběcí hrobce na Špitálce ve vší 
tichosti k věčnému odpočinku uložena. Zemřelý 
byl dědicem svěřenských statků Slavkova a Uh. 
Brodu, které nyní na poboční linii od knížete 
přejdou.

 Zpracoval P. Milan Vavro

Originální zápis v kronice 
od děkana Schlossera
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Vánoční program 
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VÁNOCEMI: 
Slavkov pondělí 19. 12. a úterý 20. 12. 17.00–19.00
Heršpice čtvrtek 22. 12. 16.30 – 17.30 (o. Stanislav)
Hodějice čtvrtek 22. 12. 16.30 – 17.30 (o. Milan)
Němčany čtvrtek 22. 12. 18.00–19.00 (o. Milan a o. Stanislav)

24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, 8.00–15.30 Slavkov, 10.00–11.00 obce.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi, Slavkov 15.30 (zpívá schola rodin).
Půlnoční mše: Slavkov 22.30, Heršpice 21.00, Hodějice 21.00, Nížkovice 21.00, Němčany 22.30.
25. 12. Slavnost Narození Páně, Slavkov 9.00 (zpívá Collegium musicale bonum), Němčany 9.30, 
Nížkovice 9.30, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.
26. 12. Slavnost sv. Štěpána, Slavkov 9.00 (zpívá schola rodin), Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, 
Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.
27. 12. Vánoční staroslověnská bohoslužba, 17.00 kostel Špitálka.
27. 12. Vánoční koncert Danielis, 18.00 kostel sv. Antonína Němčany.
30. 12. Svátek svaté Rodiny, mše sv. 18.00 Slavkov.
31. 12. Prohlídka zvonů a hodin, Slavkov 10.00–12.00, 14.00–16.00.
31. 12. Sv. Silvestr, poděkování za uplynulý rok, mše sv. 16.00 Slavkov.
31. 12. Požehnání do nového roku 2023, 23.45 kostel Slavkov.

Návštěvy Betléma v kostele ve Slavkově:
24. 12. Štědrý den  14.00–15.30
25. 12. Narození Páně 10.00–11.00 14.00–15.30
31. 12. Sv. Silvestr  10.00–12.00 14.00–15.30
Betlém u sester v klášteře nebude letos otevřený.
1. 1. 2023 Nový rok, Slavkov 9.00 a 18.00 (Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, Hodějice 11.00, Heršpice 
11.00).
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla, mše sv. 18.00 Slavkov.
8. 1. Svátek Křtu Páně, mše sv. Slavkov 9.00 (zpívá Collegium musicale bonum) a 18.00.
8. 1. Vánoční vystoupení dětí KMŠ, na závěr mše sv. v 10.00 Slavkov.
8. 1. Tříkrálový koncert, Komorní orchestr Thaytal, smíšený sbor Gaudeamus Brno, 16.30 kostel 
Slavkov.
14. 1. Tříkrálová sbírka Slavkov, požehnání v kostele 9.00, sbírka ve městě po celý den.

Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav Pacner 737 509 507
slavkov@dieceze.cz • www.farnostslavkov.cz • www.facebook.com/farnostslavkov
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Hodějice – žehnání varhan

Tábor ministrantů Poklad kapitána Kida

Tábor Bratrstvo
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Slavkovské hody

1. svaté přijímání

Děti s biskupem Pavlem Konzbulem


