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Moji drazí,
rok se s rokem sešel
a já se s Vámi opět setkávám prostřednictvím
našeho Farního zpravodaje. Úvodem bych
Vám všem chtěl popřát
hodně dobrých zpráv
v roce 2020, Boží požehnání, za které se jako
Váš farář neustále modlím.
Myslím si, že v minulém roce jsme prožili
mnoho krásného v našem společenství. I když
si stále zvykám, jsem rád, že mohu další část
života strávit právě v Rousínově, je to pro mě
další nová zkušenost a děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem staráte o chod farnosti, tím
mi velice pomáháte. V minulém roce se nám
podařilo mnohé zrealizovat, máme v kostelích
nové ozvučení, byly pořízeny lavice v kostele
sv. Václava a od loňského jara probíhají opravy
v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Vážanech.
Poděkovat bych chtěl obzvlášť členům ekonomické a pastorační farní rady, všem kostelníkům, varhaníkům, katechetkám a akolytům.
Jelikož si mnohdy nevíte rady jak postupovat
při organizaci farních akcí, zařizovaní pohřbu,
křtin a svateb rozhodl jsem se napsat o této problematice krátký článek, který je uveden v tomto

zpravodaji. Moc bych si přál, abyste si tato doporučení vzali k srdci. Pouze při letmém setkání
po mši svaté nestačím vše zaznamenat, i když
jsem rád za každý Váš podnět, pozdrav nebo
setkání.
Blíží se postní doba – čas příprav na Velikonoce, mějte svá srdce každý den nejen o Velikonocích otevřené pro své blízké skrze Pána Ježíše.
V postní době jsme pro Vás připravili křížové
cesty, budeme spolu prožívat slavnost Zmrtvýchvstání, strávíme májové nedělní odpoledne
s Pannou Marii při pobožnostech, vypravíme se
na farní pouť. V květnu půjde k poprvé k svatému přijímání bezmála 20 dětí. Dále chystáme autobusový výlet a také výlet s biřmovanci, kterým
bude udělena svátost biřmování 18. 10. 2020 otcem biskupem Pavlem Kunzbulem. Pokud bude
dostatečný počet zájemců, chtěl bych uspořádat
pout mládeže (nejen biřmovanců, ale i pracující mládež) na festival mladých do Medžugorje.
Ostatní termíny akcí budou v ohláškách a na farním webu.
Závěrem všem přeji příjemně strávené chvíle
při četbě zpravodaje a děkuji všem, kteří si našli
čas a přispěli svými články a fotografiemi.
Za Vás všechny se modlí a přeje požehnaný
čas.
Váš Ondra – farář

Důležité informace pro farníky – pastorační činnost
V úvodním článku jsem se zmínil, že by bylo
dobré, abych zde ve Farním zpravodaji napsal
pár řádků o tom, jak postupovat při organizaci
farních akcí, zařizovaní pohřbu, křtin a svateb.
Při zařizovaní těchto událostí, si lidé často neví
rady. Chápu, že je těžké se ve všem orientovat.
Proto vás moc prosím, abyste následující řádky
vzali jako radu či doporučení a bylo tak vše pro
Vás snadnější.
V případě úmrtí blízkého, nejdříve kontaktujte
lékaře, který potvrdí úmrtí a vystaví potřebné dokumenty. Následně musíte kontaktovat pohřební
službu, u které budete zařizovat pohřeb. Poté
teprve kontaktujte faráře, abychom se domluvili na termínu pohřbu. Pokud bych Vám telefon
nevzal, napište mi textovou zprávu, jakmile to

bude možné, okamžitě zavolám zpět. Po naší
vzájemné domluvě dořešíte další podrobnosti
s pohřební službou.
Zemřelý by měl být na svou cestu k Pánu připraven ale daleko dříve. Pokud máte v rodině
starého nebo vážně nemocného člověka a chtěl
by přijmout svátosti, informujte mě o tom.
Za každým takto nemocným jezdím, a tak jsou
tito lidé vždy zaopatřeni i na poslední cestu.
V tomto případě nemusíte mít obavy, že Váš
blízký odchází z tohoto světa nezaopatřený. Proto je dobré poskytnout tuto milost Vašemu blízkému vždy včas.
V případě křtu, prosím rodiče dítěte, aby mě
kontaktovali telefonicky v pracovní době, tedy
od út – pá od 9 – 16 hod. U svatby prosím po-
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stupujte stejně, ale kontaktujte mne nejpozději 3
měsíce před svatbou. Pokud znáte datum svatby,
můžete si termín zarezervovat i rok dopředu.
Jak dobře víte, kromě ekonomické rady (více
internetové stránky) byla v roce 2019 zřízena
nová pastorační rada farnosti. Pastorační rada se
zajímá, jak říká její název, o duchovní péči, organizaci farních akcí a přispívá k rozvoji pastorační činnosti. Členové nové pastorační farní rady
byli jmenováni tak, aby každý kostel měl své
zástupce. Jsou to Marie Bendová (Kr. Vážany),
V. Hůlka, G. Kousalová (Rousínovec) Antonín
Mazel (Velešovice), J. Havířová (Rousínov) a E.
Modlitbová (Habrovany).
Jelikož každá rada zasedá zvlášť, tak ekonomickou radu o pastoračních činnostech informuje osoba, která je zároveň v pastorační radě. Touto osobou je katechetka a zároveň administrátor
farních internetových stránek a koordinátor, paní
E. Modlitbová.
Členové rady informují faráře o akcích, které
by farníci chtěli pořádat ve svém kostele naší farnosti. Pokud se jedná o pravidelné svátky a akce,
které se opakují každým rokem, tito lidé kontaktují farníky, kteří se věnují těmto činnostem.
Např. o vánocích je to výzdoba kostela, shánění
stromků, zajištění betlémského světla atd. V pří-

padě nepravidelných akcí členové rady prověřují
a posuzují, zda jsou nápady reálné a vhodné pro
naše prostředí a pro naše farníky a také zda jsme
ochotni a schopni vše organizačně zařídit, tím
že si najdou k sobě pomocníky a ve spolupráci
s pastorační radou akci uskuteční.
Pokud byste chtěli pořádat nějakou farní
aktivitu, nejprve kontaktuje osobu zodpovědnou za váš kostel a ta na farní pastorační radě
přednese návrh, ke kterému se společně s radou vyjádříme. Byl bych rád, aby všechny pastorační akce byly projednány na pastorační radě,
jedině tak budou nejlépe v povědomí farnosti.
Měli by o nich vědět hlavně členové pastorační
rady, kteří mi návrh přednesou. Lidé, kteří jsou
jmenování, s Vámi přichází do kontaktu velmi
často a měli by vnímat naše potřeby a také Vám
pomoci. Během posledních let se ujaly farní aktivity, které bychom chtěli podporovat i nadále
jako jsou např. pěší a autobusové poutě, křížové
cesty, roráty a misijní koláč a masopust.
Milí farníci, doufám, že tyto výše uvedené
informace budou pro vás aspoň trochu užitečné.
Chtěl bych poděkovat těm, kteří jsou ke mně
vstřícní během jakéhokoliv jednání, a věřte, že
jsem s Vámi neustále v modlitbách.
Váš Ondra – farář

Kostel sv. Václava v roce 2019
Kostel sv. Václava je chápán jako centrum
celé farnosti a tak zde probíhají nejdůležitější
liturgické svátky jako je například Velikonoční
triduum, Velikonoční vigilie, atd. Čas mší svatých je rozvrhnut tak, aby jej navštěvovali nejen místní ale i děti s rodinami, tedy proto jsou
zde mše svaté v tzv. hlavním čase. Také proto
je zde v pátek dětská mše svatá. Tato mše je určená především těm nejmenším a hlavně pro ty
děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Mše je obohacena o program a s písněmi pro děti. Účastní se jí mládež, svými scénky,
nebo pomáhají zpívat dětem písničky. Dětskou
mši společně s otcem Ondřejem vede paní katechetka Mgr. Jana Zehnalová, moc jí děkujeme
za čas, který stráví tím, že si každý týden musí
připravit materiály a promluvy na tyto mše. I nedělní mše svatá je obohacena o dětské katecheze,
které probíhají v zákristii, zde se dětem přečte
nedělní evangelium a povídka či zamyšlení spe-

ciálně k této neděli. Děti vyrobí a vykreslí obrázky a dotvoří různé výrobky, které pak nesou
v obětním průvodu. Děti mají krásný zážitek,
když jdou v průvodu a někdy je těžké i zvolit
toho kdo např. „srdce pro Ježíše“ ponese dnes.
Dle našich zkušeností víme, že si z „kázání“
i odnesou nějaké to poučení a vyprávějí o tom
doma rodičům. Je to pro nás katechety velké misijní poslání… Katecheze vede paní katechetka
Ing. Eva Modlitbová, katecheze je připravována na každou neděli dle materiálu biskupství
brněnského nebo olomouckého a každé dítko
je zváno. I když po příchodu otce Ondřeje mše
svaté pro děti byly doslova vzkříšeny, je škoda,
že dětí nyní nějak ubývá…
Kostel svatého Václava nabízí mnoho možností pro mladé a malé křesťany, kteří jsou naší
budoucností. Nebojte se vzít auto a přijet s dětmi
na mše určené pro ně. Můžete jim tak umožnit seznámit se a modlit se s kamarády i z jiné
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Kostel Václav – půlnoční pro děti

vesnice. Taková kamarádství a křesťanská společenství mají sílu modlitby a mohou zůstat
i na celý život.
V našem článku bychom se chtěli zmínit
o těch, kteří se o náš kostel nejvíce starají. Většinou si ani neuvědomujeme, kolik to je času
stráveného v našem kostele mimo obřady. O výzdobu kostela květinami, praní a žehlení bohoslužebného prádla se stará paní Gabriela Kousalová tuto službu dělá mnoho let.
Největší změnou, která se stala během roku,
a to zcela zásadní je to, že po několika dlouhých
letech má náš kostel opět kostelníka. Stal se jím
pan Josef Kousal, stará se pečlivě nejen zajištění
pravidelných obřadů ale i křtin, svateb a pohřbů.
Udržuje pořádek v sakristii, provádí různé opravy a úpravy na zařízení kostela ale i pravidelné
čištění dešťových svodů. Je to služba odpovědná
a náročná hlavně časově. Všichni, kteří Josefa
dobře znají, vědí, že nic nezanedbá. Chtěli bychom jim nejenom jménem svým ale určitě i vás
všech kdo náš kostel při nejrůznějších příležitostech navštěvujete, oběma manželům poděkovat
upřímným Pán Bůh zaplať.
A ještě shrnutí nejdůležitějších akcí během
minulého roku. Takový malý chronologický
seznam aktivit mimo standardních liturgických

úkonů. A není jich málo. To vše děláme proto,
abychom se přiblížili k Bohu. Tedy v únoru 2. 2.
pouť do Křtin, 3. 2. Farní karneval pro děti –
téma Pohádkové bytosti. Březen: 3. 3. masopust
ve svornosti, 11. 3. jsme vzpomínali na emeritního Rousínovského děkana d. p. Josefa Marečka
který se dožil 95 let, i nadále na něj vzpomínejme
a neopomeňme modlitbu. Květen: 8. 5. pouť
do Žarošic, 18. 5. Jeden z největších loňských
počinů byl „Misijní den“ Papežské misijní dílo,
kde děti pomáhají dětem. V naší farnosti tento
den zahájil Brněnský biskup Vojtěch slavnostní
mší svatou v našem kostele. Potom děti putovaly
po kontinentech, byla připravena beseda o Ekvádoru a také vystoupilo pohádkové divadlo. Červen: autobusová pouť do arcibiskupského sídla
v Olomouci a do Šternberka. Srpen: 6.–10. Vícedenní pěší pouť z Mikulova na Horu sv. Klimenta, 15. 8. pouť na Hostýn. Září: 15. 9. pouť
na Lutršték. Září: Pouť – hody v našem kostele,
kde jsme byli poctěni návštěvou dlouholetého generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška,
který byl zároveň hlavním celebrantem této mše
svaté. Říjen 20. 10. misijní neděle. Listopad:
6.–16. 11. Pouť do Svaté země. Prosinec: 29. 12.
Koncert pěveckého sdružení Danielis – velmi
důstojné ukončení akcí kalendářního roku. Tento
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sbor stále graduje ve svém výkonu. Je nám ctí,
že toto těleso vždy obohatí naše dny svým vystoupením, ve kterém znějí zejména koledy, což
je v tomto období nosné, ale nikdy nezapomenou
obohatit své vystoupení precizně nastudovanými
spirituály a dalšími skladbami světové i domácí
tvorby. Tak toto je ohlédnutí za uplynulým rokem. Co říkáte – slušná aktivita. Budujme stále
naše společenství ve vzájemné soudržnosti a tato
veškerá činnost ať je nám k tomu nápomocna.
Bůh nám žehnej.
Po krátkém shrnutí akcí, které se nejen v našem kostele v roce 2019 konaly, bychom Vám
chtěli nyní podat několik dalších informací týkajících se přímo našeho kostela sv. Václava.
V našem kostele bylo v roce 2019 9 křtů, 8
pohřbů a 2 svatby a 9 pohřbů. 1. svaté přijímání
přijalo celkem 18 dětí z našich farností.
Díky vaší štědrosti se na pravidelných sbírkách vybralo celkem 195 550 Kč. Farníci našeho kostela také podpořili účelově vyhlášené
sbírky, které se plně odvádějí na vyhlášený účel.
Na sbírku haléř sv. Petra se vybralo 4 500 Kč,
na misie 9 000 Kč, na charitu bylo odesláno
5 000 Kč, na bohoslovce 4 000 Kč a fond PULS
na podporu kněží a pastoraci diecéze se vybralo

5 900 Kč. A na obnovu válkou poničenou Sýrie jsme přispěli částkou 2 600 Kč. Samostatní
dárci přispěli na potřeby našeho kostela částkou
25 000 Kč.
V roce 2019 jsme investovali do nového
ozvučení našeho kostela částku 105 857 Kč a nechali jsme také zhotovit do přední části kostela
dubové lavice za 32 700 Kč.
Dále jsme na provoz našeho kostela museli
vynaložit tyto částky: za spotřebu plynu jsme zaplatili 24 914 Kč za spotřebu elektrické energie
10 307 Kč, za spotřebu vody a srážkovou vodu
4 360 Kč, za květiny na výzdobu našeho kostela
jsme zaplatili 2 170 Kč, na účelových sbírkách
jsme odvedli na biskupství 29 040 Kč, na fond
PULS na podporu kněží a pastoraci diecéze jsme
přispěli částkou 13 934 Kč a 3 487 Kč stál nákup
bohoslužebných předmětů a drobný materiál.
Abychom měli náklady úplné, musíme do nich
započítat ještě odpisy budov ve výši 111 276 Kč.
Vidíte sami, že provoz kostela něco stojí
a proto velký dík Vám všem, kteří svými příspěvky náš kostel podporujete. Do nového roku
vám všem přejeme hodně zdraví a Božího požehnání.
Hůlka, Modlitbová, Pleva

Kostel sv. Maří Magdalény
Proti roku 2018, který byl ve znamení oslav
150. výročí od úmrtí významného rousínovského rodáka kněze, profesora teologie, národního buditele, spisovatele, překladatele, básníka
a sběratele národních písní P. Františka Sušila,
a proto se i v našem kostele konaly v prvním
pololetí asi 4 koncerty, byl rok 2019 podstatně
klidnější.
V prvním pololetí roku 2019 se totiž veškeré
úsilí soustředilo na přípravu Misijního dne, který
se konal 18. 5. 2019 kolem kostela sv. Václava
v Rousínovci.
Takže naší větší akcí byly, až tradiční Hody sv.
Maří Magdalény.
Naši patronku kostela jsme tentokrát oslavili
hodovou mší svatou dne 21. července. Opět nám
vyšlo počasí a byl krásný sluneční den, takže návštěvníky mše svaté čekalo před kostelem vínečko, koláčky a také jiné dobroty, které přinesly
naše farnice. V klidu jsme si tak mohli popovídat
s otcem Ondřejem, který na nás měl trochu více

času, protože mše svatá v Rousínovci nebyla.
Stejně jako v roce 2018 i v roce 2019 pokračovaly opravy našeho kostela.
Pokračovalo se dokončením fasády věže,
v rámci fasády věže byla osazena nová zvonová
okna a byla provedena oprava vstupních dveří
do věže. Dále byla zahájena oprava fasády lodi
a to zahájením prací na severní části fasády. Byla
částečně odstraněna původní omítka této části
lodě kostela a demontováno lešení věže. Také
byl proveden průzkum krypty pod vstupní částí
kostela. Krypta byla i stavebně zaměřena.
Práce stály 1 550 000 Kč. Finanční prostředky na úhradu této opravy byly získány z fondu na obnovu kulturních památek Ministerstva kultury, město Rousínov přispělo částkou
300 000 Kč a dále byly využity na tuto opravu
vlastní prostředky farnosti.
Práce na obnově fasády kostela budou pokračovat i v roce 2020. Vše bude záviset na množství finančních prostředků.
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Kostel sv. Maří – hody

Souběžně s opravou fasády našeho kostela
probíhala také druhá velká akce a to byla oprava
stropu nad lodí kostela sv. Filipa a Jakuba v Královopolských Vážanech. Protože tato oprava
zasáhla i vnitřek kostela byl tento od 2. 6. 2019
kostel uzavřen a věřící navštěvující tento kostel
se částečně přesunuli na nedělní bohoslužby
do našeho kostela a také do kostela sv. Václava.
Koncem měsíce září byla v našem kostele
provedena kompletní rekonstrukce ozvučení,
které již nevyhovovalo svému účelu a bylo proto
nutné je nahradit novým. Náklady na tuto rekonstrukci dosáhly částky 84 366 Kč.
V měsíci listopadu jsme také řešili opravu
jednoho ze dvou plynových kotlů, který nebylo možné nastartovat. Kotle zn. Destila již mají
svoje za sebou a budeme muset zvážit jejich postupnou výměnu za nové. Rovněž by bylo vhodné vyměnit i stávající topná tělesa a nahradit je
novějšími, výkonnějšími a úspornějšími.
Dne 17. 11. 2019 se v našem kostele uskutečnil
„Den Bible“. Byly čteny vybrané úryvky z Písma
svatého, které byly umocněny vhodně vybranou
meditativní hudbou. Pásmo připravil Jiří Pleva
a Eva Modlitbová, kterým patří velký dík.
Tradiční vánoční koncert na svátek svatého
Štěpána se tentokrát konal trochu jinak. SPS Sušil, který již ukončil svou činnost, nahradil David Kříž a soubor D. A. V. A.
David Kříž se nejprve omluvil návštěvníkům

za omyl se začátkem koncertu, který informační
zpravodaj města Rousínov uvedl na 16. hodinu,
ale skutečný začátek byl až v 17 hodin. Tím pádem někteří z návštěvníků přišli dvakrát, přesto
to téměř nikoho neodradilo a kostel byl téměř
naplněn natěšenými posluchači. David Kříž také
vzpomněl, že na tomto místě zpíval už jako osmiletý chlapec, a vždy se rád vracel. Úvod obstaral David svým školeným, výtečným hlasem
latinskou písní z kůru, za doprovodu varhan.
Krátce potom se přesunul do presbytáře a pokračoval ve zpěvu za doprovodu varhan a sboru
z kůru. Zazněly mnohé známé i méně známé koledy. D. A. V. A. (Divadelní a výtvarný ansámbl)
sestává z mužských i dívčích mladistvě znějících
hlasů a jejich zpěv vytvářel krásnou vánoční atmosféru. Koncert pak pokračoval přednesem
celé skupiny z presbytáře, za doprovodu elektronického klavíru. Zazněl i jejich tradiční opus
o králi Václavovi a několik dalších českých
i anglických vánočních písní. Před závěrem pozval David Kříž na pomyslné podium přítomné
členy bohužel již zaniklého hudebního sdružení
Sušil, které spolu s členy D. A. V. A., zazpívali
několik písní. A bylo až dojemné s jakou vervou
a radostí tito starší členové Sušila zpívali. Tento rozšířený sbor pak zakončil koncert krásnou
koledou, Narodil se Kristus Pán. Zpívali snad
všichni návštěvníci, také ti, kteří přijdou do kostela jen na koncert. David Kříž všem návštěvní-
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kům poděkoval a vyslovil naději, že i v příštím
roce bude tradice vánočních koncertů v našem
kostele pokračovat.
V našem kostele byly v roce 2019 4 křty
a proběhlo 12 pohřebních obřadů.
Na provoz kostela bylo při pravidelných sbírkách vybráno celkem 226 015 Kč. Dále naši
farníci také podpořili účelové sbírky, na kterých
se vybralo celkem 43 930 Kč. Z toho na sbírku Haléř sv. Petra se v našem kostele vybralo
5 180 Kč, na bohoslovce 4 004 Kč, na Misie
11 671 Kč, na Charitu 4 396 Kč, na diecézní
fond PULS bylo vybráno 8 011 Kč a při sbírce
Misijní koláč bylo vybráno celkem 3 440 Kč.
Přispěli jsme také na církevní školství částkou
ve výši 7 228 Kč.
Nejvyšší položkou nákladů byla samozřejmě
pokračující oprava věže a fasády kostela – viz
výše. V souvislosti z touto akcí, bylo také externí firmou provedeno vyklizení a vyčistění
věže kostela. Práce to byla dost náročná, bylo
nutné posbírat uhynulé holuby a množství jejich
výkalů. Přitom se vířil prach, takže bylo nutné
použít respirátory. Za tuto práci bylo zaplaceno 27 225 Kč. Za opravu plynového kotle pak
8 047 Kč. Za elektřinu jsme zaplatili 4 606 Kč
a za plyn k vytápění kostela 14 806 Kč. Vyšší
částku jsme zaplatili za spotřebu vody – celkem
9 678 Kč, protože voda byla využívána při opravě věže a fasády kostela. Na účelových sbírkách
jsme odvedli na biskupství částku 39 904 Kč.
Na diecézní fond PULS přispěl náš kostel částkou 14 015 Kč, což je o polovinu méně jak v roce
2018, zejména proto, že do celkové částky far-

nosti se započítávají i samostatní donátoři farnosti. Na květiny pro výzdobu kostela jsme vynaložili částku 4 401 Kč. V souvislosti s opravou věže
kostela jsme museli nechat vypracovat plán bezpečnosti práce, za který jsme zaplatili 2 000 Kč.
Zbývající náklady 3 898 Kč představují náklady
na bohoslužebné předměty a drobný materiál.
A abychom měli náklady úplné, musíme připočíst ještě odpisy majetku ve výši 58 437 Kč.
Všem štědrým dárcům, kteří přispívají na potřeby kostela i účelové sbírky, patří upřímné –
Pán Bůh zaplať. Rád bych také poděkoval všem
z Vás, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte
na tom, abychom se v našem kostele cítili dobře
a mohli důstojným způsobem slavit mše svaté
a účastnit se bohoslužebných obřadů.
Velký dík patří panu Janu Urbánkovi, který
svědomitě vykonává funkci kostelníka, Helence
Soldánové a paní Jančíkové za varhanní službu,
ministrantům a lektorům. Rovněž děkuji paní
Evě Nedorostkové za praní bohoslužebného prádla a zapisování úmyslů ke mším svatým. Také
děkuji všem ženám, které pravidelně provádí
úklid kostela a všem, kteří nosí ze svých zahrádek květiny na výzdobu kostela.
Velký dík také patří paní Jence Tomanové, která se stará o květinovou výzdobu našeho kostela.
Samozřejmě, že poděkování patří zejména
našemu otci Ondřejovi, který nám umožňoval
přijímat svátosti a posiloval nás ve víře.
Do nového roku 2020 bych vám všem chtěl
popřát zejména pevné zdraví a hojnost Božího
požehnání.
Václav Slovák a Jan Urbánek

Kostel Sv. Barbory ve Velešovicích
Dovolte mi, abych se za rokem 2019 v našem
kostele Sv. Barbory ve Velešovicích ohlédla tak
trochu jinak, než v předchozích letech. Snad to
není jen moje zkušenost nebo dojem, ale jako
červenou nití dění v našem kostele se táhlo slovo
„modlitba“ v různých situacích, modlitebních
společenstvích, hlásaném slovu a jeho výkladu
nám předkládaném o. Ondřejem i dalšími kněžími, kteří do našeho kostela přišli na výpomoc
v době nepřítomnosti našeho kněze.
O modlitbě jako takové bylo napsáno mnohé
a každý z nás si ji svým životem nese v jakési
soukromé i společné formě nějak jinak. Důraz

na modlitbu jako živý vztah s Bohem nám předkládali i o. Michael a o. Stanislav a je milé zjištění, že na modlitbu kladou důraz i ostatní kněží.
Neodpustím si výzvu o. Stanislava, abychom se
„nebáli ztrácet čas s Bohem v modlitbě“.
V srpnu v neděli v našem kostele vypomáhal
o. František Nechvátal a četlo se z knihy Kazatel ono známé rčení „Marnost, nad marnost,
vše je marnost“. Jinými slovy, vše je pomíjivé,
dočasné, jen věčnost trvá věčně. Jak jí dosáhnout a nenechat se svázat pomíjivostí, za kterou
se v hromadění majetku pachtíme a stejně zde
vše odevzdáme. Jasná rada zněla, živým vzta-
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hem s Bohem, v modlitbě, chválách a děkování.
Na konci svého života nebudeme posuzováni
podle toho, co jsme dostali a čeho jsme dosáhli, ale podle toho, kolik jsme dobrého rozdali
a v souladu s Boží vůlí udělali.
Krásná myšlenka o síle modlitby a jejím ovoci
zazněla i od otce Ondřeje jako výklad evangelia Mt (24,40-44), o výzvě k bdělosti a očekávání příchodu Syna člověka. Proč bude jeden
vzat a druhý ponechán, proč jedna bude přijata
a druhá ponechána? Evangelium nám předkládá obraz rozdělení ve společnosti a samotných
rodinách, kdy třeba dospělé děti nežijí s Bohem
a rodiče to trápí a nejsou šťastni. Je to naléhavá
výzva za modlitbu sjednocení a jejich obrácení.
Bůh s našimi modlitbami nějak naloží, i když se
my už třeba tohoto ovoce obrácení nedočkáme.
Máme věřit, a hlavně v rodinách jednat s láskou,
bez výčitek a napomínání. Máme být šťastni, že
máme děti zdravé a šťastné. O to ostatní se Bůh
postará, on zná jejich cesty. Síla modlitby je nesmírná a žádná modlitba nezůstane ležet na cestě
našich dětí ladem. My sami ani mnohdy nevíme,
kdo všechno se za nás modlil a připravil nám
cestu k Bohu.

Kostel ve Velešovicích – misijní neděle
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V říjnu v naší farnosti vypomáhal o. Jiří
Cajzl, farní vikář z farnosti u kostela Sv. Jakuba
v Brně. Četlo se z evangelia Lk (18,1-8) podobenství o soudci a vdově, kdy tato chudá vdova svou vytrvalostí přiměla zatvrzelého soudce
konat v její věci. Také tento kněz mluvil o síle
a vytrvalosti modlitby. Modlitba je „dech duše“,
je to „dialog člověka stvořeného se svým Stvořitelem“. Modlitba musí být důvěrná, založená
na důvěře v Boha, která je nezbytná. Síla modlitby je podmíněna její vytrvalostí a opravdovostí,
jedině tak je vyslyšena. Kdo se modlí je spasen,
kdo se nemodlí, je odsouzen.
Na základě těchto svědectví bych vás všechny
chtěla pozvat do modlitebních společenství, která v našem farním společenství nabízíme. Vězte,
není to výsada jen pro některé, ale je to pozvání
pro každého z nás. Modlitba v soukromí domova je osobním setkáním člověka s Bohem, má
niterné, osobité a nezastupitelné místo v setkání s Kristem. Přijměte také pozvání k modlitbě
ve společenství, každý z nás zkusme vykročit ze
svých zajetých stereotypů a pojďme pronášet své
modlitby ve společenství. Kristus říká: „Neboť
kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20).
A myslím, že je z čeho vybírat:
• Tradiční modlitby členů živého růžence před každou mší svatou, do kterých se
můžeme aktivně zapojit, jsou okamžiky
spočinutí a zastavení se, ale také duchovní
přípravou na mši svatou.
• Modlitby prvních sobot k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie jako novéna devíti po sobě jdoucích sobot v měsíci byly
obnoveny v roce 2019 a jsou smírnou pobožností k srdci Panny Marie.
• Každý 1. pátek v měsíci v roce 2020
zveme na navazující Modlitby prvních
pátků k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu,
s adorací, chválami, prosbami a děkováním jsou příležitostí niterného setkání se
Srdcem Ježíšovým.
• Každý 2. pátek v měsíci zveme k modlitbám za rodiny s modlitbou růžence a zásvětných modliteb na úmysl svatého otce
Jana Pavla II. s četbou písma svatého.
• Každý 3. pátek v měsíci zveme k modlitbám otců za naše děti a rodiny.
• Každou středu po mši svaté zveme
k Modlitbám matek za naše děti.
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• Každou poslední sobotu v měsíci zveme
k modlitbám za osoby drogově závislé, kdy se
naše společenství připojuje k modlitbám komunity Cenacolo (komunita-cenakolo.cz).
• Již tradiční a krásné setkání v Modlitebním
Triidu, kdy se čtvrtletně po tři dny scházíme
při modlitbách za naše děti, pod záštitou hnutí
Modliteb matek a Modliteb otců.
• V době postní zveme k pobožnostem křížové
cesty před každou středeční mší svatou.
• V měsíci květnu zveme každou neděli odpoledne na tradiční májové pobožnosti.
• Každý rok před slavností Seslání Ducha svatého zveme k aktivnímu 24hodinovému čtení
Bible, které začíná mší svatou a končí adorací
před Nejsvětější svátostí.
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• V roce 2019 jsme se na výzvu papeže Františka před misijní nedělí v modlitbách připojili
k Misijnímu modlitebnímu mostu modlitbou
růžence a přímluvami za jednotlivé kontinenty
světa. V letošním roce se jistě připojíme také.
• Krásnou tradicí je již děkovná mše za úrodu
s přinášením darů z našich polí a zahrad.
Nabídka je to pestrá a lákavá, je jen na nás,
kde si najdeme své místo a čemu dáme přednost.
Nechceme být jako „moderní“ člověk, manipulovaný médii. Pro zamyšlení předkládám, jak
vidí srovnání modlitby žalmu č. 23 autor Joe
Aldrich (kniha Biblické symboly, Biskupství
brněnské).

Měli bychom to cítit jako král David:
„Moderní“ člověk to však bere jinak:
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Televizor je můj pastýř, nic mi nechybí.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách,
Doma sedím a nikam nechodím.
vodí mě na klidná místa u vod,
Můj zrak se pase na lákavých reklamách,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě 	
v pohodě si užívám, nic užitečného nedělám.
vede pro své jméno. 	
Denně vymývá mou hlavu.
I když půjdu roklí šeré smrti, 	
Vede po nejistých chodnících seriály plnými
nebudu se bát ničeho zlého, 	
nepravosti.
vždyť se mnou jsi ty. 	
I kdybych sledoval ty nejtemnější horory,
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 	
nebudu se bát. Televizní hvězdy jsou
prostíráš mi stůl před zraky protivníků, 	
se mnou, jejich skandály a show mne rozveselují.
hlavu mi olejem potíráš, 	
Předstírá přede mne televizní program,
kalich mi po okraj plníš. 	
nesmysly bohatě plní mou hlavu.
Ano, dobrota a milosrdenství 	
Satelitní nabídka překypuje.
provázet mě budou všemi dny mého žití. 	
Nevím, co mě bude provázet po všechny
Do Hospodinova domu se budu vracet 	
dny mého života, ale jedno vím určitě:
do nejdelších časů. 	
Dokud budu žít, dálkový ovladač z ruky nepustím!
Tak se nyní zamysleme, čeho se vlastně ve svém životě držíme my.
A nyní několik informací:
V uplynulém roce byly v našem kostele pokřtěny 3 děti, byla zde 1 svatba a 6 pohřbů.
Na dobrovolných sbírkách a příspěvcích na provoz kostela bylo vybráno celkem 142 270 Kč. Dále
naši farníci přispěli na účelově vyhlášené sbírky
celkem 33 832 Kč. Z toho na sbírku Haléř sv.
Petra to bylo 3 457 Kč, na bohoslovce 4 000 Kč,
na misie 7 000 Kč, na charitu 5 000 Kč, na podporu fondu PULS 6 300 Kč a při sbírce na podporu
křesťanských škol 4 500 Kč. Na pomoc válkou
zničené Sýrie jsme přispěli částkou 3 575 Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří
přispívají na provoz a opravy našeho kostela, ale
také i na ostatní potřebné účelové sbírky vyhlá-

šené biskupstvím. Náklady na provoz našeho
kostela sestávaly v roce 2019 zejména z nákladů na elektrickou energii 5 803 Kč, na spotřebu
plynu 6 977 Kč a na drobný materiál a květiny
ve výši 470 Kč. Na potřeby brněnské diecéze na podporu kněží a pastorace šlo 10 558 Kč
a na účelové sbírky vyhlášené biskupstvím bylo
odesláno 30 413 Kč. Do celkových nákladů patří
i odpisy majetku ve výši 8 060 Kč.
Na závěr chci poděkovat Vám všem, kteří
pečujete o náš kostel a aktivně se zúčastňujete
dění v našem kostele, nebo nás podporujete svou
modlitbou a přeji všem požehnaný rok 2020
a pokoj a naději do vašich srdcí.
Ilona Rulíšková
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Může kůrovec chodit do kostela?
Dovedete si představit brouka lesního, jak
s kancionálem v podpaží kráčí od lesa přes
Zmolu kolem kapličky k vážanskému kostelíku
na mši? Ale kůrovec v našem podání je jeden
z druhů lidu kostelního, jak to popisuje můj oblíbený autor Max Kašparů v knize Věroměr. K zamyšlení zde s dovolením použiji jeho velice trefné rozdělení návštěvníků kostela. Tak schválně!
Do které skupiny patřím právě já?
Chodiči:
Každou neděli ráno s kloboukem, nebo jinou
sváteční proprietou, vstupují do chrámového
prostoru. Většinou tam mají své místo a s nelibostí nesou, je-li obsazené. Chodí takto roky,
možná desetiletí, ale prakticky nepřistupují nikdy ke svátostem. Zato si vždycky chodí pro popelec. Když kněz vysloví na konci bohoslužby
jimi dlouho očekávanou větu: „Jděte ve jménu
Páně“, s radostí a úlevou odpoví: „Bohudíky“
a zas mají na týden vystaráno. Co se děje ve farnosti, je naprosto nezajímá.
Plniči:
Plnění povinností nastává tam, kde chybí láska. Když už vyhořel vztah mezi křesťanem a Ježíšem, nastupuje v platnost plnění náboženské
povinnosti. Předválečný katechismus doslova
uváděl, že je „povinností katolického křesťana
jednou do roka se vyzpovídati u řádně zřízeného kněze a Nejsvětější svátost přijmouti nejlépe
v čas velikonoční“. Kombinace slov „řádně zřízený kněz“ má
v současném jazykovém povědomí jiný význam, ale ať už je kněz zřízený, nebo nezřízený,
plniči jednou za rok ke svátostem přistoupí. Tím
se liší od chodičů.
Jednoročáci:
Všeobecně hlučící dav více či méně ovíněných jednoročáků směřuje do nejbližšího kostela na půlnoční mši svatou, aby si dodal tradičně
sentimentální bonbónek na oslavu břichaplných
svátků slunovratu. Další důvod k tomu, aby se
mohli celý rok ohánět svým křesťanstvím, protože byli na půlnoční a na požádání dovedou zabroukat – Narodil se Kristus Pán. Víra vskutku
jako trám.

Kůrovci:
Skupina lidu kostelního, které už dávno nestačí ona přízemní víra v lodi kostela, a proto vystupuje neděli co neděli blíže k nebesům. Kůrovci,
většinou opřeni o okraj ochozu, pozorují z ptačí
perspektivy zasedací pořádek sedících dole. Nepamatují si toho asi mnoho ze slova Božího, ale
vědí přesně, kdo kterou neděli chyběl. Od chodičů se liší tím, že bohoslužbu tráví ve vyšší nadmořské výšce. Jistý akolyta se pokusil přede mší
svatou kůr kostela uzamknout a věřil, že pokud
se kůrovci nedostanou na kůr, zaujmou místo
v lodi kostela. Mýlil se. Šli domů!
Kolečkáři:
Je to skupina „takévěřících“, kteří prakticky
do kostela vůbec nechodí. Kontakt s církví mají
pouze dvakrát v životě a jednou po smrti. A to
vždycky na kolečkách!
V prvním případě je kdosi z rodiny přiveze
ke křtu na kolečkách kočárku. Potom je dvacet
let v kostele nikdo nevidí. Pak následuje druhá
cesta do kostela, opět na kolech (osobního automobilu), tentokrát na svatební obřad. Nakonec
je čeká ještě cesta třetí, poslední. Na kolech pohřebního vozu.
Kolečkáři a jejich rodiny trpí často nevyvratitelným bludem, že jsou dokonalými katolíky.
Jistá žena z této skupiny mi nedávno řekla: „My
jsme hluboce věřící rodina, loni jsme našeho
dědečka pohřbívali s falářem.“ Zda ukládali
do hrobu oba dva, to mi ona zbožná duše neupřesnila.
Nezařazení:
Pokud jste se ještě v předchozích skupinách
nenašli, nebuďte smutní. Myslím, že jste v duchovním životě na dobré cestě.
Tolik k zamyšlení z knihy Maxe Kašparů.
A nyní se dostáváme k vážanským záležitostem. Situace je povětšinou neutěšená, protože
chodiči nemají kam chodit, plniči nemají kde
plnit, jednoročáci mají zkažené Vánoce, kůrovci
decimují lesní porosty vážanského katastru (zatímco v sakristii žere sochy červotoč), kolečkářům zarezla kolečka a nezařazení se rozprchli
po okolních kostelích.
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Důvod je prostý. V kostele probíhá oprava
stropu, která by měla být v letošním roce dokončena. Proto s nadějí vzhlížíme k nebi a vyhlížíme utěšenější časy.
Mší bylo v tomto roce méně, zato farnost ožila neobvyklými akcemi. V květnu kromě květů
kvetly i májové pobožnosti. Jednou u kostela,
jednou v přírodě u kapličky ve Zmole. I říjnová růžencová setkání nabízela možnost prožít
část nedělního odpoledne v modlitbě, rozjímání
a zpěvu mariánských písní. Jistě krásným zážitkem byla rorátní mše svatá v ještě ztemnělém
kostele.
Zcela nezvyklou atmosféru přinesla modlitební setkání s písněmi chval pod vedením manželů Krajčových, doprovázená hudební skupinou
z Polska.
A nyní několik informací. V našem kostele byly
v roce 2019 celkem 2 křty, 6 pohřbů a 1 svatba.
Byla zahájena oprava stropu nad lodí kostela,
takže musel být náš kostel od 2. 6. 2019 uzavřen.
První etapou opravy, která probíhala ve 2. pololetí, byla výměna protézování a zesilování stávajících stropních trámů. Položení tepelné izolace
stropu a provedení záklopu.
Celkové náklady na tuto část opravy dosáhly

Kostel Kr. Vážany – oprava stropu lodě
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částky 862 000 Kč. Finanční prostředky se podařilo získat jak z havarijního fondu Ministerstva kultury, tak z Jihomoravského kraje, město
Rousínov přispělo částkou 150 000 Kč a zbývající část financovala naše farnost z vlastních
prostředků.
Protože byl náš kostel z důvodu opravy ve
2. pololetí uzavřen, vybralo se při pravidelných
sbírkách jen 82 900 Kč, a proto byla koncem
roku 2019 vyhlášena v Královopolských Vážanech a Vítovicích sbírka na opravu kostela,
při které se vybralo 35 400 Kč. V Královopolských Vážanech 23 310 Kč a ve Vítovicích
12 090 Kč.
Dále do kasičky v kostele přispěli lidé částkou
5 600 Kč.
Celkem tedy bylo připsáno na účet vážanské
farnosti 41 000 Kč.
Všem dárcům děkujeme, samozřejmě
i těm, kteří přispěli přímo na farní účet.
Oprava kostela bude pokračovat i v roce 2020,
kdy se plánuje dokončení opravy stropu nad lodí
a provedení výměny stropu nad zákristií.
Naši farníci, také projevili svoji štědrost
a přispěli na vyhlášené mimořádné sbírky cekem 9 800 Kč. Z toho na sbírku Haléř sv. Petra
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se vybralo 2 500 Kč, na bohoslovce 1 500 Kč,
na charitu 700 Kč a při sbírce na podporu křesťanského školství 2 900 Kč. Rovněž jste přispěli
na vyhlášenou sbírku pro válkou zničenou Sýrii
částkou 2 200 Kč. Příjmy farnosti posílili také
finanční dary ve výši 43 000 Kč, výtěžek z pronájmů polí ve výši 153 617 Kč a bankovní úroky
ve výši 3 998 Kč.
Celkové náklady na opravu střechy kostela
a sakristie v roce 2019 činily 862 000 Kč – viz
výše. Na ostatní opravy bylo vynaloženo celkem
4 538 Kč. K dalším významnějším nákladům
na provoz kostela v roce 2019 patřily zejména
náklady na elektřinu, kterou kostel i vytápíme,
v celkové výši 17 688 Kč a také daň z nemovitostí
20 880 Kč. Na podporu kněží a pastorace v diecézi jsme přispěli částkou 29 798 Kč, 7 104 Kč jsme
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vynaložili na pojištění majetku a odvedli jsme
celkem 9 800 Kč na účelových sbírkách vyhlášených biskupstvím. Na bohoslužebné předměty (hostie, mešní víno) jsme vynaložili celkem
5 756 Kč. Na květiny, literaturu a drobný materiál bylo vynaloženo 5 962 Kč. Zbývající náklady a služby a bankovní poplatky v celkové výši
5 278 Kč. Jak sami vidíte, provoz kostela vyžaduje náklady, které se díky vaší štědré podpoře daří
pokrýt, za což vám všem patří velký dík, u větších oprav se však již bez dotací neobejdeme.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu vážanské farnosti: paní
kostelnici Anežce, varhanicím, lektorům, ministrantům, ženám, starajícím se o úklid a výzdobu
kostela.
Marie Bendová

Habrovany a Olšany – žít či nežít (vírou)
Před psaním tohoto článku jsem si přečetla
velmi povedený článek Marie Bendové o vážanském kostele. Celkem krásně vystihuje naši farnost tedy tu Královopolskou…
U (nás) ve filiálce je to podobné – chodiči nemají kam chodit a plniči pokud chtějí něco plnit,
musí každou neděli vstát vzít si klobouk či jinou
proprietu a sednout do svých automobilů, čímž
se stávají kolečkáři, ne jednou za dvacet let, ale
každý týden a musí se vydat na mši do okolních
kostelů. Babičky každou neděli usedají před televizní obrazovky anebo v týdnu navštíví místní
sociální ústav v Habrovanech.
A důvod, je prostý – máme tu JEDNOHO
kněze, který nemůže sloužit stejně jako dva.
Snažíme se to pochopit tak v neděli nereptáme
a jedeme s láskou do domu jiného než habrovanského, kde bydlí náš nebeský Otec. A co víc
– řada z nás bere s sebou i hřivny, které jsme dostali, pro službu Pánu. Učíme děti lásce k Bohu,
děláme lektorskou službu, zpíváme ve sboru
nebo pomáháme ve farním společenství a uklízíme v kostele… Pro prostého hříšného člověka
je těžké pochopit proč právě my, nemáme tu nedělní mši nebo aspoň sobotní s nedělní platností a cítili jsme a cítíme po odchodu Stanislava
a Michaela velkou křivdu a i rozhořčení vůči
jiným kostelům kde, a co si budeme povídat, zůstal servis stejný téměř bez omezení. Hledáme

stále nějakou tu spravedlnost, ale zároveň máme
velké pochopení pro našeho otce Ondřeje, kterého máme velmi rádi.
I přesto všechno je náš kostelík krásný, vždy
čistý díky panu Krčkovi a paní Heinclové a dokáže potěšit lidskou duši. Máme nové ozvučení
a tak je v našem kostele aspoň jednou do měsíce krásně slyšet láskyplné Boží slovo. A co víc
společenství místních lidí dokáže svou vírou
žít a předávat ji dál. V Olšanech je již řadu let
místní sbor pod vedení pana Davida Rottera.
Olšanský sbor se věnuje tradicím lidovým ale
i tradicím založeným na křesťanských hodnotách. Krásným způsobem seznamuje ostatní
s tradicí Vánoc, půstu a s Velikonocemi. Každý
rok se tento sbor vydává z Olšan do Habrovan
a koná tak svou pouť pro betlémské světlo. Když
23. 12. navštívíte habrovanský kostel, je krásně
vyzdobený a zpěv koled a rorátů v podání sboru
v atmosféře rozžatých svící s betlémským světlem je nádherným zážitkem. Olšanský sbor se
poté s betlémským světlem vydá k domovům
zpět do Olšan, ale po cestě navštíví staré občany
Habrovan a zazpívá jim koledy. Dělá tím radost
a přináší světlo, těm, kteří do kostela nemohou.
Členové sboru se v době adventní stávají jakýmsi světlem v tmách těch, co hledají lásku bližního
i našeho Pána.
V letošním roce poprvé bylo betlémské světlo
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Kaplička v Olšanech

dovezeno i do Olšan do kaple sv. Jana Křtitele.
V této kapli se scházíme po celý rok a to každý 1.
čtvrtek v měsíci, naše společenství se zde modlí
růženec nebo křížovou cestu. Vzpomeneme při
modlitbě na naše blízké živé i zemřelé. Nebývá
nás, na rozdíl od jiných společenství, mnoho ale
kaplička je plná a téměř všichni „chodiči kostelní“ do společenství chodí. Před Štědrým dnem se
i naše kaplička v Olšanech rozzářila betlémským
světlem a světe div se, přijeli si pro něj do Olšan
i rousínovští… Rozdávali jsme dětem „světýlka“
a děti si je pyšně odnášely domů. A tak betlémské světlo rozzářilo naši velkou farnost z úplně
neočekávané strany. Z těch Habrovan a Olšan
kde to prý už nežije… Žije, svítíme a hoříme
láskou k Ježíši a šíříme ji dál mezi sebou i tím,
že se za sebe modlíme, že se potkáváme v neděli
v kostelích a máváme na sebe z auta, když jedni jedou ze mše od Máří a druzí teprve na mši
k Václavovi.
V roce 2019 byly v našem kostele 3 křty
a bylo vykonány 2 pohřebních obřady.
Při pravidelných sbírkách vybráno na provoz

celkem 30 565 Kč, a na účelových sbírkách celkem 2 162 Kč. Z toho na Haléř sv. Petra bylo
vybráno 662 Kč, na bohoslovce 1 500 Kč. Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za jejich štědrost.
Náklady na provoz kostela sestávaly z nákladů na elektřinu 6 158 Kč a bohoslužebné předměty 1500 Kč. Kromě odvodu účelových sbírek
ve výši 2 162 Kč, přispěl náš kostel také částkou 8 091 Kč na fond PULS na podporu kněží a pastoraci diecéze. Ostatní náklady ve výši
17 838 Kč byly na drobné výdaje a opravy.
Pán nás posílá, abychom šli do celého světa a šířili jeho jméno. Snažíme se spolu krásně
žít a chovat lásku k bližnímu, pomáhat si a tvořit tak společenství církve, které není omezeno
pouze na jednu vesnici a na jednoho souseda
a jeden kostel, ale na všechny které potkáváme
i jinde a právě tím Pán Ježíš myslel celý svět…
A tak bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří
pomáhají ve farnosti, jak jen umí, všem kteří říší
dobrou zprávu do celého světa.
Ať Vám Bůh žehná.
Eva Modlitbová
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Svornost 2019 – oprava altánu

Rok 2019 ve Svornosti
Milí přátelé, nevím jak Vám, ale mě uplynulý
rok utekl zase o trochu rychleji než ten předchozí :-) Nicméně něco se nám v roce 2019 přeci
jen stihnout podařilo. Většina z nás už důvěrně
zná tradiční a každý rok se opakující akce, které
nechyběly ani v uplynulém roce. Jen pro připomenutí to byly: Farní masopust s oblíbenou cimbálkou Kalečník, letní kino, Ahoj prázdninám,
agapé po Velikonoční vigílii, které se přesunulo
z fary do Svornosti a další. To vše na začátku
roku zahájil ples. Vypíchnout chci také Mateřské centrum Pohádka, které pravidelně pořádá
množství akcí pro děti, jako jsou dětské dny,
burzy, karnevaly, vzdělávací kurzy atd.
Abychom se mohli scházet na těchto i dalších
akcích, je také potřeba udržovat a zvelebovat
budovu Svornosti. V minulém roce proběhla výměna oken v sále, což byla asi největší investice.
Díky tomu nebude stolním tenistům průvanem
zahýbat míček a nám nepotáhne… třeba na kotníky. V létě proběhla brigáda na rekonstrukci

střechy pódia na zahradě, aby nepršelo na muzikanty a byly zakoupeny nové pivní sety, takže
máme nové dřevo na sezení k hudbě či letnímu
kinu. Poslední loňskou věcí, kterou bych chtěl
zmínit, je úspěšné spuštění on-line přehledu
obsazení sálu. Takže pro milovníky procházek,
konečně si můžete naplánovat trasu i mimo
Svornost, protože ze dveří se přehled přesunul
na webovou stránku www.htechnologies.cz/
svornost/ a je tedy dostupný odkudkoliv.
Pokud jste se dočetli až sem, značí to, že se
o dění kolem Svornosti zajímáte a to nás těší.
Co nás tedy čeká v budoucnu? O zmíněné, už
tradiční akce nepřijdeme. Navíc nás čeká přednáška o putování po Izraeli a možná i něco víc.
Dál pokračují kroužky pro děti, tedy šachový
a modelářský.
Pokud jde o starost o budovu Svornosti, rád
bych touto cestou předeslal, že letos uspořádáme
alespoň jednu brigádu – je třeba vyklidit a odvozit nepořádek z kumbálu za sálem. Kdo jste se
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tam někdy měli možnost podívat, jistě mi dáte
zapravdu, že se tam už nedá hnout. Budeme rádi
za pomoc.
Výhledově bychom rádi vyměnili schody
u venkovního pódia a také dřevěný plot na zahradě je na tom podobně jako některé úseky D1.
Termíny brigád a dalších akcí se včas dozvíte.
Závěrem bych chtěl poděkovat za Vaši pomoc, nápady, účast a vůbec zájem se podílet
na společenském životě v Rousínovci. Neděje se
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to ale samo, za vším jsou lidé. Nicméně pokud
by se někdo chtěl angažovat jinak než fyzicky,
případný sponzorský příspěvek na provoz bude
vždy vítán. Svornost byla a věřím, že nadále
bude místem, kde se můžeme setkávat a rozvíjet přátelství. Místem, kde se můžeme radovat
i vzdělávat, sportovat i odpočívat a kde se mohou rozvíjet i naše děti.
Těšíme se na Vás v roce 2020.
Lukáš Hromek

Komunita Cenacolo
Poslední lednovou sobotu
2020 měly v našem kostelíčku sv. Barbory ve Velešovicích svou premiéru „Modlitby za závislé a za vznik
komunity Cenacolo v ČR“.
S komunitou Cenacolo
(KC) jsem se poprvé seznámila během poutě do Medjugorje v Bosně Hercegovině
v roce 2010, kam jsme zavítali v rámci programu pro
poutníky. Místní chlapci nám
vydali svědectví o svých životech v závislosti a posléze
v komunitě. Jejich příběhy a způsob, jakým Bůh
konal a koná v životě těchto mladých lidí, mne
hluboce zasáhl a významně ovlivnil v období
mého osobního obrácení.
Za zrodem komunity Cenacolo (Večeřadlo),
která byla založena v roce 1983 na svátek Panny
Marie Karmelské v italském městě Saluzzo, stojí řádová sestra, všemi nazývána, Matka Elvíra.
První domy byly pouze pro muže, ale postupně se otevíraly i domy pro ženy, a také domy
smíšené, kde žijí celé rodiny, často těch, kteří
komunitou prošli. K dnešnímu dni je kolem 70
komunitních a misijních domů po celém světě.
Není otevřena pouze závislým, ale všem mladým lidem, postrádajícím smysl života, žijícím
v nejistotě.
KC nepracuje pouze se závislými, ale od počátku spolupracuje i s jejich rodinami. Matka
Elvíra říká rodičům: „Největší silou pro záchranu vašeho dítěte je vaše obrácení, to, že budete
jednotní pro jeho záchranu. Obrácení rodiče –
zachráněné děti“.

Život zde je veden příkladem víry na základě křesťanských hodnot, jako je láska
k bližnímu, úcta k životu,
pravda, respekt k člověku
a lidské důstojnosti. Jako
první se vždy v novém domě
buduje kaplenka, která je
velmi důležitým prvkem.
Živá přítomnost Ježíše v Eucharistii se tak stala srdcem
komunity a pravidelné adorace jsou samozřejmostí.
Tak jako tři základní pilíře,
na kterých celé dílo stojí –
modlitba, práce a přátelství.
Každý nově příchozí je svěřený chlapci, který
se stává jeho tzv.“ andělem strážným“, je s ním
dvacet čtyři hodin denně a uvádí ho do života komunity. Pomáhá mu řešit vše, co je potřeba. Základní a stěžejní modlitbou je modlitba svatého
růžence, kterou se všichni společně modlí ráno
(radostný), v poledne (bolestný) a večer (slavný)
s touhou, aby se skrze srdce Panny Marie stal
Ježíš součástí jejich každodenního života a zároveň mu mohli odevzdat ten svůj. Modlitbou
jsou tak spojovány všechny domy, její členové
a přátelé. Účast na modlitbách není povinná, kdo
se nemodlí, tak v tu dobu pracuje.
„Narkomani, kteří vstupují do KC, jsou pro
tento svět mrtví, a v komunitě se s Boží pomocí
děje zázrak vzkříšení“ (KC).
V rámci mého studia mne zajímalo, jaký
život vedou muži, kteří komunitou prošli,
a s několika jsem měla možnost si o této zkušenosti popovídat. Zásadní pro ně bylo obrácení a uzdravení. Naučili se otevřeně komu-
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nikovat, řešit konflikty a přijímat kritiku, což
pro ně do té doby často byla velká neznámá.
Uvědomili si své vlastní chyby a to jim pomohlo změnit pohled na druhé lidi. Významně se
změnil jejich postoj k rodičům a to obzvlášť
v případech, kdy se rodiče nebo další členové
rodiny aktivně této jejich životní etapy účastnili. Byli schopni se s nimi smířit. Jak říkají,
byla to velká škola života. Někteří už mají své
rodiny, a pokud vím, všichni zůstali věrni Kristu. Je důležité zdůraznit, že všichni do jednoho
prožili ve svých rodinách těžká období, ať to
byl např. závislý rodič, či jejich hlubší nezájem
o dítě, který nahrazovali drahými věcmi, absence lásky, nedostatečná komunikace v rodinách, pocit osamění, nepochopení, apod. Toto
bývají nejčastější důvody, pro které se mladí
lidé uchylují k drogám.
Mnozí z mladých, kteří v komunitě prožili
své obrácení a uzdravení dále pomáhají zakládat
nové komunitní a misijní domy po celém světě, nejen pro mladistvé a dospělé, ale i pro malé
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opuštěné děti z ulice v zemích Jižní Ameriky
a Afriky.
V roce 1998 byla KC církví oficiálně uznána
jako „Soukromé sdružení věřících“ a po jedenácti letech byla dekretem Papežské rady pro
laiky uznána všeobecnou církví jako „Mezinárodní sdružení laiků“.
Komunita přijímá všechny mladé lidi bez rozdílu vyznání a víry, kteří chtějí a jsou ochotní
akceptovat její program. Je nezávislá a nespolupracuje s žádnou veřejnou institucí. Žije z vlastní
práce a Boží prozřetelnosti.
Kontaktní osobou v ČR je P. Quirín, který modlitby inicioval. Přijměte tímto pozvání
k pravidelné modlitbě svatého růžence za závislé a vznik komunity v ČR a to každou poslední
sobotu v měsíci v 18 hodin v kostele ve Velešovicích. Možná i vy znáte někoho, kdo tuto modlitbu potřebuje.
Kontakty: P. Quirín, 606 128 993, quirin@
centrum.sk, www.komunitacenacolo.cz
Barbara Oklešťková

Pouť za svatými Sedmipočetníky
Psal se rok 869. V tomto roce umírá svatý Cyril. Ano ten Cyril, který spolu se svým bratrem
Metodějem přišli hlásat lidu Moravskému slovo
Boží v slovanském jazyce.
Kdo z vás ví, že je to 1150 let od této události.
Příliš se to nepřipomíná a nevím proč. Nebo je to
snad proto, že podvědomě nectíme světce, které naši předkové vyhnali? O mnohých světcích,
kteří ani nemají jakoukoliv souvztažnost k naší
zemi, nám jsou známi mnohem více. Tito naši
učitelé jsou podle mého soudu to nejlepší, co nás
Moravany potkalo. Tito dva pánové, a nic si nenamlouvejme, přišli mezi barbary a jejich zvyky.
I když zde již pokus o pokřesťanštění byl, byl
však neúspěšný zejména proto, že jazyk, kterým
bylo slovo Boží hlásáno, byl běžnému lidu nesrozumitelný. Kníže Rostislav si toho byl vědom
a vyslal do Byzance poselstvo s žádostí o vyslání
učenců, kteří by byli schopni vnímat moravský
národ se vším všudy. Jak jsem již podotknul,
západní mise nebyla úspěšná, a proto se kníže
obrátil na východ a byl zde vyslyšen. Písemné
záznamy s té doby nemáme, protože Moravané
neměli své písmo. Tedy žádné události nejsou

zaznamenány autenticky, v daném prostředí.
Vytvořením písma a překladem Bohoslužebných
knih a Písma svatého byli pověřeni dva bratři,
naši věrozvěstové. Slovanské knihy posvětil papež Hadrián II. a to v listu „Gloria in excelsis
Deo“. Bylo to poprvé, kdy byla na západě překonána tzv. trojjazyčná hereze
A tak jak bylo nutné při takové misi, museli
založit školu, ve kterých předávali své znalosti
a zkušenosti. Po smrti svatého Metoděje dosáhl Viching toho, že žáci byli vězněni, mučeni a posléze vyhnáni za Dunaj. Metoděj určil
za svého nástupce svatého Gorazda. Ten však
díky intrikám nebyl uznán za arcibiskupa Moravského a spolu se svými druhy – nejbližšími
žáky Cyrila a Metoděje – byli vyhnáni a vyvezeni za Dunaj. Tito nejbližší patří mezi takzvané sedmipočetníky. Jsou to tito mužové – svatí
Cyril a Metoděj – a ti nejbližší učedníci jsou –
Gorazd, Sáva, Angelár, Kliment a Naum. Tito
učedníci našli útočiště v Bulharské říši, kde je
přijal kníže Boris I. Jsou spojováni s různými
místy bulharské říše ve východní části, ale to
až někdy jindy. Naše cesta však nyní směřo-
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vala do míst, kde své misie završili a zanechali
výraznou stopu křesťanského učení, jak se tam
dodnes traduje „z Moravy“.
Tedy do těchto míst směřovaly naše poutní
kroky. V brzkých ranních hodinách jsme vyrazili na cestu z Moravy směrem k Dunaji. V pošmourném ránu jsme překročili Dunaj a směřovali na jih směrem k Bulharské říši. Naše cesta
byla v teple vytopeném autě, ale jak asi bylo
zbitým a vyhnaným žákům? Projíždíme rovinami Panonie, a dále hlouběji a hlouběji na Balkán. V pozdním odpoledni dojíždíme k prvnímu
cíli, a tím je Ochridské jezero. Na jeho břehu se
nachází stejnojmenné město Ochrid. Do tohoto
města přichází svatý Kliment a Naum a zde také
svatý Kliment později zvaný Ochridský, završuje svou misi. Zde byl vysvěcen na biskupa
a pravděpodobně roku 916 umírá. Nachází se
zde velké množství chrámů a ze všech stran je
vidět, že svatý Kliment zde zanechal nesmazatelnou stopu. Procházíme městem obdivujeme
zdejší architekturu, vystoupáme k vykopávkám u nichž byl v nedávné době postaven nový
chrám svatého Klimenta a Pantelejmona. Neubráním se vzpomínce, že zde při naší poslední
návštěvě, k nám doputovala zpráva, že zemřel
velký cyrilometodějský ctitel vladyka František
Kozár. Neopomeneme navštívit chrám svaté Sofie, který byl za dob svatého Klimenta biskup-

ský. Při pohledu na 348 km2 velké Ochridské
jezero neodoláme projížďce po jezeře v malé
lodičce. Tichá jemně šplouchající voda omývá
trup lodě a my se kocháme pohledem na město,
hory a vodní plochu. Nezapomenutelný zážitek.
Navečer se vracíme do prostoru našeho ubytování a jsme účastni nejsvětější liturgie slavené
ve staroslovanském jazyce.
V brzkých ranních hodinách opouštíme město Ochrid a odjíždíme na jih po pobřeží jezera
ke klášteru Svatý Naum, který svatý Naum založil. Po cestě se podíváme na zajímavou lokalitu rybářské vesnice. A nyní do kláštera. Krásně
upravený areál nás vítá. První cesta vede do kostela a samozřejmě k hrobu svatého Nauma. Jeho
úmrtí se datuje na rok 910. Vůně kadidla a pálených svící nasycuje celý prostor. Vnímáme
jej všemi smysly a v usebranosti se ponoříme
do modlitby. Čas je však neúprosný, musíme pokračovat. Vycházíme do zahrad a u jedné z kaplí
odslouží spolupoutníci – kněží – mši svatou.
Samozřejmě si nenecháme ujít malou projížďku
na lodičce po bublajících vodách. Náš lodivod
nám vypráví různé příběhy a přidá i píseň. Vynoříme se z klidu vod a porostu a i tělo se dožaduje svého. Zasedáme ke stolu v restauraci přímo
nad vodami jezera. Ukojíme potřeby svého těla
a již vyrážíme na další etapu poutě a tou je Berat
v Albánii.
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Berat jedno z míst kde pravděpodobně ukončili svou cestu svatý Gorazd a svatý Angelár. Vrchol naší poutě. Ubytujeme se pod historickým
centrem, pod hradem. Ráno vyrážíme na starobylé historické místo hrad, kde procházíme tzv.
rodinné chrámy. Kocháme se pohledem z hradeb
na řeku Osum a město. Průvodce nás upozorňuje
na nápis, který je na protějším svahu stojí tam
NEVER. Vysvětluje, že tam byl nápis ENVER
/jméno bývalého diktátora Hodži/ a místní aktivisté jej po vítězném převratu přetvořili na NEVER /NIKDY/. Navštívíme kostel Svaté trojice,
místní katedrálu svatého Dimitrije a již se ubíráme na podvečerní liturgii. Zde si připomínáme,
kdo byl svatý Gorazd. Svatý Metoděj Gorazda
jmenoval svým nástupcem. Avšak Moravané,
za výrazného přispění intrikáře Vichinga, tohoto
světce i s dalšími vyhnali. Při liturgii vzpomínáme na všechny vyhnané a trpící. Po liturgii se
jdeme projít po nábřeží tohoto města. Je to tepna
kypící životem. Zasedneme do jedné z mnoha
nábřežních restaurací rozprostřené jako letní zahrádky přímo na kolonádě. Odevšad zní hudba
a veselí. Je zde cítit volnost a svoboda. Po náročném dni si tělo zaslouží odpočinek. Toto byl
vrchol naší pouti!
Ráno usedáme do aut a odjíždíme k Albánskému moři na krásné pláže s čistou, klidnou
mořskou vodou. Odpočíváme. Mírně jsme si
oddychli a pokračujeme na druhou etapu naší
poutě. Cestou se stavíme na Meteorách, kde
musíme navštívit ty největší otevřené kláštery,
abychom do sebe nasáli tuto posvátnou atmosféru. Pokochali se nesmírným množstvím ikon,
nasáli vůni svící a kadidla. Jediné co není úplně
ono, je obrovské množství turistů. Tady jsme
jedni z nich. Ale i přes to je to místo, které je
posvěceno nekonečnými modlitbami mnichů
a věřících.
Jedeme dál. Cesta nás vede kolem Larisy
známé bavlnářské oblasti a dále na východ až
na Olympskou rivieru. Samozřejmě nám to nedalo, abychom se alespoň na pár hodin neponořili do krásně vyhřáté slané vody. Jsme osvěženi, mírně odpočati a jdeme dále. Dnešním cílem
je Thessaloniki tedy Soluň. Druhý pól. Místo
kde misie svatých bratří začaly. Kde se svatí bratři narodili a zejména kde se narodili pro
Krista, kde byli pokřtěni. Prvním naším cílem
v tomto posvátném městě je samozřejmě chrám
svatého Dimitrije. Zde byli svatí bratři pokřtěni
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a zde se oblékli do Krista. Vcházíme do podzemí do baptisteria. Dýchá na nás mystika prostoru. Shromáždíme se v místě křtu a zazpíváme
píseň – Svatí Cyrile a Metoději naši patronové.
Melodie se line celým podzemím. Vím, že nás
svatí bratři poslouchají. Dáváme si záležet. Zazpíváme několik písní ve staromoravském jazyce, jsme uneseni silou místa samého. Toto místo
je také naplněno i zde je genius loci – síla místa. Nasyceni, avšak ne přeplněni, pokračujeme
dále. Jdeme do chrámu svaté Sofie a dalších. Co
nemůžeme minout je novodobý chrám svatého
Cyrila a Metoděje. Také vcházíme do míst, kde
kázal svatý Pavel. Co víc si přát. Být v místech,
která posvětili svou přítomností takoví velikáni. Naplněni silou Ducha svatého, posilněni
a odhodláni k lepšímu naplňování evangelizace
odcházíme z tohoto místa. Uvědomujeme si, že
směřujeme na Moravu tam, kam vyrazili před
mnoha staletími svatí bratři. Říkáme si, že již
nejdeme mezi barbary, že nemáme před sebou
takové nebezpečí, ale je tomu opravdu tak? Jak
je na tom s vírou Moravský národ. Ano již to
není tak, že když přineseme jiného Boha, můžeme být trestáni smrtí. Je však Moravský národ
křesťanský? Umíme být apoštoly pro Krista.
Umíme hlásat evangelium. Po pravdě řečeno
moc ne.
Opouštíme tato místa a nedá nám se nezastavit
ve Skopje, v místě, kterým zajisté prošli i naši
věrozvěstové. Ale místo je zejména proslaveno
tím, že se zde narodila matka Tereza – misionářka milosrdenství. Matku Terezu není třeba
nikomu představovat. I na tomto místě jsme
chtěli nasát atmosféru a sílu prostoru. Prošli
jsme některá místa spojená s matkou Terezou
a poté jsme samozřejmě nemohli vynechat ani
kolonádu a novou „galerii“ kolem řeky Vardar. Obdivovali jsme kříž tisíciletí. Je to město,
ve kterém tepe život. Čas je neúprosný, musíme
dál. Musíme domů – na Moravu. Zde nás čekají
každodenní starosti.
Co naplat. Jedeme. Blížíme se k domovu.
K rodné Moravě. Srdce jásá, a i po tolika krásných a silných místech je domov domovem.
Šťastni a posílení jsme doma. Byť unavení vítáme svá sídla. Snad nám tato pouť přinesla posilu
a útěchu. Snad jsme se alespoň trochu přiblížili
Božímu království. Snad jsme si silněji uvědomili, kdo jsme, a kam patříme.
Jiří Pleva
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30. výročí svobody v naší zemi
Toto významné výročí a státní svátek naší
země si zaslouží opravdu velkou pozornost, ale
bohužel se začínáme stále více setkávat s názorem, že se vlastně nic až tak převratného nestalo,
dokonce se nám snaží různí Trollové na sociálních sítích našeptávat, že to bylo dříve lepší, že
vlastně není co slavit. My starší, kteří jsme prožili komunistickou totalitu na vlastní kůži, si to
uvědomujeme ale je realitou, že nás ubývá a těm
mladším, kteří toto vůbec nezažili je již 30 let.
Co tedy dokázal tento hrůzný režim lze dokumentovat jen na těchto několika číslech:
• 248 popravených
• 282 zastřelených na hranicích
• 250 000 odsouzených z politických důvodů
• 171 000 donucených k emigraci
• 4 500 zemřelých ve vězení
• 10 000 řeholnic uvězněných
• 2 000 řeholníků uvězněných
• perzekuce našich církevních představených
(Beran, Trochta, atd)
• vykonstruované monstrprocesy s kněžími a řeholníky
• dohled státu nad církvemi ze strany církevních
tajemníků
Ano tento systém naše občany popravoval,
mučil, věznil. Násilně okrádal rolníky o jejich
majetky a ty, co nechtěli vstoupit do JZD, systematicky likvidoval nepřiměřeně stanovenými
povinnými dodávkami.
Svoboda slova a projevu byla násilně potlačena a STB nepohodlné lidi špiclovalo a násilím
nutilo ke spolupráci a kolaboraci. Totalitní režim
si také hlídal, aby ho nebylo možné nahradit nějakou jinou stranou ve „svobodných“ volbách.
Do ústavy země si komunisté nechali zakotvit
článek o vedoucí úloze komunistické strany, takže prakticky nebylo možné tento systém nahradit
jiným.
V továrnách o všem rozhodovaly výbory KSČ
a o obsazení vedoucích míst se staral kádrově
personální útvar. Tento systém potlačoval přirozenou aktivitu a iniciativu lidí, protože všichni
měli stejný plat. Nejnižší platy měli vedoucí
zaměstnanci, zejména pokud nebyli členy KSČ.
Celá naše země byla omotána ostnatým drátem nabitým elektrikou (žili jsme jako v kon-

centráku). Kdo však přesto zatoužil odejít mimo
naši republiku bez povolení, byl bez milosti zastřelen na hranicích.
Přes veškeré státní plánování, chyběly základní potřeby, na vše se stály v obchodech fronty.
Nebyl toaletní papír a další hygienické potřeby,
maso bylo jen v omezeném množství a jen pro
někoho. Celé 4 roky se čekalo na nákup osobního auta. Systém hospodářsky stagnoval a technologicky obrovsky zaostával za západními
zeměmi.
Produkty všech odvětví včetně potravin byly
exportovány především do SSSR.
A jak to bylo s katolickou církví? Zrůdný systém se navenek přetvařoval, že je zaručena svoboda vyznání. Ovšem situace byla zcela opačná.
Učitelé ve škole měli povinnost přesvědčovat
rodiče, aby děti přestaly navštěvovat náboženství, ti „aktívní“ je před ostatními žáky ponižovali a šikanovali. A pokud rodiče neustoupili
jejich nátlaku, neumožnili těmto dětem studium
na školách vyššího typu. Dospělí, kteří vyznávali křesťanskou víru, byli neustále špehování,
a bylo o nich podáváno hlášení příslušnému výboru KSČ.
Sám jsem si také po roce 1989, kdy jsem
z kádrově-personálního útvaru UP závodů Rousínov obdržel svoje kádrové materiály, přečetl
hlášení jistého soudruha, že navštěvuji kostel,
takže mě nedoporučují na vedoucí funkci.
O perzekuci své rodiny nám také podala svědectví paní Jenka Tomanová při koncertu KPS
Danielis pořádaném u příležitosti 30. výročí sametové revoluce v Záložně.
Na samostatnou knihu by pak bylo chování
tohoto systému ke kněžím a řeholníkům. Kněží byli pod neustálým dohledem církevních tajemníků, a pokud jen trochu projevili aktivitu,
nebo pracovali s mládeží, byli ihned překládání
do pohraničí, nebo jim byl odebrán tzv. státní
souhlas. Známé jsou perzekuce biskupů a kardinála Josefa Berana stejně jako množství vykonstruovaných procesů, při kterých byli kněží
popravováni (viz Babický proces) nebo umučeni
(P. Toufar) a zejména vězněni. Řeholníci a řeholnice byli vyhnáni z klášterů internováni do míst,
kde nemohli zrůdnému systému „škodit“.
Určitě my všichni křesťané známe ten příběh
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s Písma svatého, jak izraelité trpěli nadvládou
Egypťanů a modlili se k Bohu za své vysvobození z tohoto otroctví. Pán Bůh jim poslal Mojžíše,
aby izraelity vyvedl do země zaslíbené.
Co se ale stalo. Jen co izraelité opustili Egypt
a získali vytouženou svobodu, po určitém čase
nepohodlí na poušti začali reptat, že v Egyptě
bylo líp a že měli hrnce plné masa.
Vidíte, jak jsme my lidé stále stejní? Také
jsme vítali svobodu 17. listopadu 1989, a co říkáme nyní? Nedivil bych se Pánu Bohu, kdyby
nás za naši nevděčnost ztrestal.
Samozřejmě není vše ideální, ale ideální svět
neexistuje. Komunisté a příslušníci StB rychle převlékli kabáty a stali se z nich významní
podnikatelé. Infiltrovali také politické strany,
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což můžeme sledovat denně v přímém přenosu.
Tyto nové politické strany si znovu kupují voliče
svými sliby a rozhazováním našich peněz, které
jsme odvedli na daních.
A jak se máme my křesťané v tom vyznat?
Jednoduše: „Po ovoci poznáte je“
Stačí se jen dívat na jejich činy. Např. Kdo
hlasoval spolu s komunisty pro zdanění náhrad
za ukradený majetek církvím?
Jak jednoduché. Přesto se opět mezi námi najdou lidé, kteří tyto převlečené komunisty budou
volit zas. Stačí si přečíst bibli, tam to všechno je.
Takže buďme Pánu Bohu vděční za 30 let svobody a nezapomínejme těm mladším připomínat
naši minulost.
Václav Slovák

Svatá Země
To jsou místa, po kterých chodil Ježíš, kde
učil, kde uzdravoval a dával učedníkům moc odpouštět a založit Církev. Všechna místa, o kterých hovoří Nový Zákon, od Galilejského jezera, přes Nazaret, Jeruzalém, Jericho až k Masadě
u Mrtvého moře, jsme navštívili v listopadu
loňského roku. Protože zážitky byly hluboké,
všechny pocity a nálady ze všech navštívených
míst jsme si donesli až do Vánoc. Kvůli tomu
byly loňské Vánoce pro nás všechny, účastníky
pouti z rousínovské a pozořické farnosti, zvlášť
sváteční.
Organizaci poutě si vzala na starost Eva Modlitbová. Odjížděli jsme z Rousínova pod vedením kněží Ondřeje a Pavla a našeho skvělého
průvodce Štěpána Sittka autobusem na letiště
do Vídně. První dvě noci jsme strávili v kibucu Mizra, abychom měli blízko ke Galilejskému
jezeru, všechny další v Betlémě, odkud to bylo
blízko do Jeruzaléma a k Mrtvému moři.
V Písmu čteme o prvním setkání Petra a dalších učedníků s Ježížem. Ale teprve když jsme
druhý den ráno seděli mezi troskami města
Kafarnaum, které bylo zničeno zemětřesením
v roce 748, vedle trosek synagogy z bílého kamene (všechny ostatní trosky byly z černého čediče), poslouchali vyprávění Štěpána, dívali se
na zbytky Petrova domu (Petr dům vyženil a pak
se musel o něj a jeho obyvatele starat), mohli
jsme se také stát učedníky a krátce žít s nimi.

Vyfotili jsme se na břehu jezera u sochy svatého
Petra a rychle dál na Horu Blahoslavenství, kde
jsme slavili první ze sedmi mší svatých. Na každou z nich si dobře vzpomínáme, protože každá byla na svatém místě. Tato se konala přímo
na břehu Genezaretského jezera pod kostelem,
postaveným v roce 1937, který navrhl – podobně jako většinu kostelů, které jsme navštívili –
italský architekt Antonio Berluci. Samozřejmě
evngelium bylo o Osmero blahoslavenství. Nakouknout do kostela a rychle dál.
I když bylo relativně po sezoně, všude byly
zástupy poutníků z celého světa. U prvního
zastavení křížové cesty v Jeruzalémě s námi
z našich zpěvníků zpívali Američané, na Pastýřských polích v Betlémě s námi zpívali Japonci,
u Svatého hrobu jsme slavili mši se Slováky,
u Lazarova hrobu jsme se míjeli s Poláky a se
statnými Keňany. V Kaifášově domě nám zase
zpívali Italové.
Z autobusu jsme zahlédli hřeben hor (Hattinské rohy), za kterým roku 1187 proběhla rozhodující bitva mezi křižáckými armádami
a muslimy, vedenými Salahad dinem (čteno
Saladinem), po které již křižáci jen ustupovali,
až Svatou Zem vyklidili úplně. Většina současných kostelů, které navrhl Antonio Berluci, stojí
na místech, kde kostely před tím postavili Křižáci, kteří zase kopírovali trosky kostelů, postavených císařovnou Helenou, matkou císaře Kon-
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stantina ve 4. století po ukončení pronásledování
křesťanství. Její kostely zničili Peršané, kostely
křižáků zase muslimové.
Třetím místem dne byla Tabgha, místo, kde
Ježíš nasytil zástupy (5 tisíc mužů) dvěma rybami a pěti chleby. Kousek dál je kostel Primátu sv. Petra, kde se zjevil Ježíš učedníkům
po zmrtvýchvstání, kde po třech otázkách Ježíš
pověřil Petra vedením Církve. Po koupeli v jezeře – po kolena - jsme si dali Petrovu rybu a dál
lodí po jezeře, kde nám posádka zahrála českou
hymnu a Štěpán povídal o historii Izraele. Ještě kulturní vložka Pavly za svobodna Dvořákové a honem autobusem k Jordánu, kde jsme
se nechali symbolicky pokřtít otcem Ondřejem
na místě, kde křtil sv. Jan.
Krajina Izraele je většinou hornatá a vyschlá.
Snad i proto stavěli Izraelci města a vesnice
v kopcích, aby si šetřili půdu na rovinách pro
zemědělství. Na těchto polích sklízí dvakrát
do roka. Právě končil osev ozimů.
Druhý den Hora Tábor, Nazaret (zbytky
domu Marie, na kterém je postaven moderní

Pouť do Svaté země – u Božího hrobu
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dvouposchoďový kostel z betonové konstrukce
a nedalekého domu Josefa, na kterém je kostel
Sv. Josefa), Kána Galilejská, kde si mohly manželské páry obnovit manželský slib, den jsme
ukončili v Haifě a přesunem do Betléma, ve které nežijí židé, ale 60 % muslimů a 40 % křesťanů.
12. listopadu jsme si na Pastýřských polích
při mši svaté zazpívali v letním oblečení s krátkým rukávem Narodil se Kristus pán. Poté jsme
byli v bazilice Narození, druhém nejsvětějším
místě, které jsme za týden navštívili, kde nám
Štěpán vypočítal, že se Ježíš mohl narodit 12.
listopadu, v roce 8 př.n.l., tedy přesně v den naší
poutě. Další filosofické zamyšlení bylo v jeskyni
sv. Jeronýma, překladatele písma svatého. Náš
průvodce Štěpán uměl spojit fakta historická
s biblickými a to vše propojit úvahami o smyslu
života a víry. Turecké hradby kolem Jeruzaléma,
postavené na původních hradbách a zbytcích
paláce, vybudovaných králem Herodem, jsou
velmi zachovalé. Obdivovali jsme je dva dny,
kdy jsme procházeli Jeruzalémem po historické
dlažbě křížovou cestou, kterou jsme ukonči-
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li na vůbec nejposvátnějším místem naší pouti – v Bazilice Vzkříšení. Pod jednou střechou
je tady Golgota, místo ukřižování, svatý hrob
i místo nalezení svatého kříže. Při každém vstupu do města se musí hradbami projít. My jsme
procházeli Jafskou a Lví bránou. Na místě Pater
Noster je modlitba Otče náš ve všech možných
jazycích. Vláďa Coufal objevil i cyklistický
Otčenáš: „Ozali olikolo, lokola bakosalaka o likolo. Mokolo na mokolo, lokola biso.“
Před večeří ještě v Getsemanské zahradě,
ve které je Bazilika Agónie, Kostel nanebevzetí
Panny Marie, jeskyně zatčení Ježíše a u Západní
zdi (Zeď nářků), kde probíhala vojenská přísaha.
Kluci mají vojnu 3 roky a víc podle zbraně, holky 2 roky. Po skončení vojenské služby si berou
svoji zbraň domů.
Každý den byl nabitý programem od rána
do noci s odpočinkem pouze v autobuse, plný
zážitků a poznatků, které se každý večer pokoušel utřídit Štěpán, když hodnotil den. Vedle všech náboženských zážitků jsme poznali
i civilní život jak současný, tak historický. Ten
největší zážitek byl z hory Masada, která je
symbolem židovské vůle a hrdinství. Vrcholová plošina se rozkládá přibližně 450 metrů nad
hladinou Mrtvého moře, přesto její nadmořská
výška je jen 30 metrů nad hladinou světového
oceánu. Pevnost vybudoval král Herodes jako
úkryt před případnou vzpourou. Během první židovské války se Masada stala posledním
místem odporu židovských povstalců proti Ří-

Místo narození Ježíše – Betlém

manům, kteří ji dobyli v roce 74. Když ji však
dobyli, byli všichni obránci mrtví, protože raději sebe i svoje děti povraždili, než by měli jít
do otroctví.
Fyzicky náročná pouť nebyla, všude jsme přijeli autobusem. Proto doporučuji každému, kdo
váhá, Svatou Zemi navštívit co nejdříve. Stojí
to za to. Podmínkou je průvodce Štěpán a taková dobrá společnost, jakou farníci z Rousínova
a Pozořic se svými duchovními byla.
Kdo chce vědět o pouti víc, je z ván do Svornosti, kde bude v neděli 1. března 2020
od 17.00 h. promítnuto video ze Svaté Země se
slovním doprovodem našeho skvělého průvodce
Štěpána Sittka.
František Havíř

Velikonoce 2020 – bohoslužby
9. 4. 	 Zelený čtvrtek 	

18.30 Rousínovec kostel sv. Václava

10. 4. Velký pátek 	

15.00 Rousínovec kostel sv. Václava – obřady

11. 4. Bílá sobota 	

21.00 Rousínovec kostel sv. Václava – velikonoční vigilie

12. 4. Velikonoční neděle 	
8.00 Rousínov
kostel sv. Maří Magdaleny
Boží hod velikonoční 9.30 Kr. Vážany kostel sv. Filipa a Jakuba
		
11.00 Velešovice kostel sv. Barbory
13. 4. Velikonoční pondělí 	 8.00 Habrovany kostel Nejsvětější Trojice
		
9.30 Rousínovec kostel sv. Václava
		
11.00 Velešovice kostel sv. Barbory
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Tříkrálová sbírka 2020

Cílem sbírky je šířit radost a Boží požehnání
a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem,
kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží
vyřešit a rozvoj charitních služeb. Tolik citace
s www.trikralovasbirka.cz, kde můžete získat
další informace o této sbírce. Organizátorem této
sbírky je Charita česká republika.
Do tříkrálových pokladniček se v roce 2020

Tříkrálová sbírka Velešovice

v celé české republice vybralo 130 331 233 Kč,
z toho v Brněnské diecézi 30 249 055 Kč, a tak
již naše diecéze silně dohání Olomouckou arcidiecézi, která tuto sbírku začala v roce 2000
poprvé organizovat. V roce 2020 se v olomoucké arcidiecézi vybralo 32 218 009 Kč. Tříkráloví koledníci Oblastní charity Hodonín, pod
kterou patří i naše farnost vykoledovali celkem
3 524 750 Kč.
A jak jsme dopadli my? Koledníci našich
dvou farností se nenechali nijak zahanbit a vybrali celkem 193 440 Kč. Tabulku příspěvků
najdete na další straně.
Velké poděkování patří organizátorům tříkrálové sbírky v našich farnostech, všem koledníkům a jejich vedoucím. Koledovalo celkem 38
skupinek koledníků. Samozřejmě patří velký dík
všem dárcům, kteří koledníky vlídně přivítali
a přispěli do pokladniček.
Podrobný článek o historii a využití finančních prostředků tříkrálové sbírky vyjde v Informačním zpravodaji města Rousínova.
Václav Slovák
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Tříkrálová sbírka 2020 – kolik jsme vybrali?
Místní část

2019

2020

rozdíl

Rousínov město

32 455

31 270

-1 185

96,3

Rousínov sídliště

15 909

18 656

2 747

117,3

Kr.Vážany

19 524

19 602

78

100,4

Kroužek

16 100

15 644

-456

97,2

Rousínovec

16 801

15 443

-1 358

91,9

Slavíkovice

10 420

9 204

-1 216

88,3

Čechyně

12 109

11 352

-757

93,7

Vítovice

%

7 528

9 007

1 479

119,6

130 846

130 178

-668

99,5

Velešovice

22 300

22 669

369

101,7

Habrovany

26 224

24 984

-1 240

95,3

Olšany

15 862

15 609

-253

98,4

Farnost Rousínov

126 094

124 238

-1 856

98,5

Farnost Kr.Vážany

69 138

69 202

64

100,1

195 232

193 440

-1 792

99,1

Rousínov celkem

Z toho dle farností :

Celkem

Akce farnosti 2020
23. 2. Farní masopust – sál Svornosti, hraje CM Kalečník
1. 3. Promítání fotografii z Farní pouti do Izraele
22. 3. 	 Misijní koláč (Rousínov, Rousínovec, Velešovice)
22. 3. 	 Barokní koncert – Maří Magdalena
Postní doba 	 Kříž. cesty: (Habrovany, Velešovice, Kr. Vážany, Rousínov, Rousínovec, sv. Martin – mládež)
29. 4. 	 Adorační den – Kr. Vážany
30. 4. 	 Adorační den – Rousínov
30. 4.–2. 5. Výlet s biřmovanci (Nížkovice)
8. 5. 	 Pěší pouť do Žarošic
24. 5. 	 1. svaté přijímání – sv. Václav
29. a 30. 5. 	 24 hodinové čtení Písma svatého – Velešovice
červen Autobusová pouť
27. 6. 	 Předání vysvědčení z náboženství, farní táborák
31. 7.–7. 8. 	 Pouť na festival do Medžugorje s mládeží
září Pouť na Lutrštek
18. 10. 	 Biřmování – sv. Václav v 10 hod
28. 10.–1. 11. 	 Vícedenní zahraniční pouť (Itálie)
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