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čas tak rychle letí, člověk si ani neuvě-
domí, že jsou to už 4 měsíce, kdy jsem 
psal poslední článek do Farního zpravo-
daje. Na podzim nás trápila pandemie  
a my jsme měli pocit, že to snad neskon-
čí. V únoru nám svitla naděje, že bude vše 
lepší a že se vrátíme zpět do světa, který 
jsme znali před dvěma lety. Blíží se Veli-
konoce, pandemie sice trvá, ale v našich 
myslích ji předběhlo slovo, takové, kte-
ré se již zdánlivě ztratilo z našich slov-
níků – VÁLKA. Situace na Ukrajině mě 
velmi trápí a modlím se každý den, aby 
to skončilo. Tato doba je opravdu těžká,  
a to pro nás pro všechny. Doslova každý 
z nás se snaží nějak pomáhat a mít soucit 
s lidmi přicházejícími z Ukrajiny. V na-
šich srdcích ale vedle obrovské šlechet-
né bratské lásky narůstá i prostý lidský 
strach z budoucnosti. To nás velmi zne-
klidňuje, a tak vstupuje do našich vztahů, 
do rodin a do přátelství nervozita, obavy, 
z kterých se může zrodit i vzájemná agre-
se. Není se čemu divit, přece každý z nás 
má obavy z toho, co nás čeká, nevíme si 
rady, jak vyjít vstříc lidem, kteří k nám 
přijdou. Budeme jim schopni pomoci 
najít nový domov, práci… Nasytíme je?  
A hlavně otevřeme jim i naše srdce? Na-
bídneme jim přátelství a lásku a vzájem-
né porozumění? 

Prosím Vás a modlím se za to, zůstaň-
me trpěliví a vnímaví vůči našemu okolí, 
nesuďme a neporovnávejme. A to nejdů-
ležitější je – nezapomínejme si do života 
vzít každý den s sebou milujícího Boha. 
Jen s jeho přítomností můžeme vnímat 
lásku, která je nám posilou do těchto těž-
kých dnů, měsíců, možná i roků. Važme 
si každého dne a mějme se rádi. 

Děkuji Vám všem, kteří jste jakko-
liv nápomocni lidem, kteří přicházejí 
z Ukrajiny. Děkuji všem, kteří se neustále 
starají o chod farnosti, kostelníkům, eko-
nomické radě, varhanicím, katechetkám, 
ministrantům, alykotům…

Velmi děkuji všem autorům článků 
ve zpravodaji, velký dík redakční radě  
a v neposlední řadě děkuji farníkům, kteří 
se podíleli na Synodě, kterou vyhlásil pa-
pež František. Pojďme společnou cestou 
i v naší farnosti, Vaše podněty a dotazy 
z Vašich skupinek jsou mi inspirací pro 
další pastorační práci.

Přeji Vám do dalších dnů sílu a naději, 
že láska našeho Otce nás obklopuje bez 
rozdílu a nemá meze. Všichni jsme si 
bratry v Kristu, a tak si buďme nápomoc-
ni jak materiálně, tak i duchovně. 

Požehnané Velikonoce, moji drazí! 
Přeje otec Ondra

Moji drazí,
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Ve Farním zpravodaji 1/2021 jsem po-
drobně zrekapituloval opravu exteriéru 
našeho kostela, která probíhala od roku 
2017 s tím, že dokončení opravy ven-
kovní fasády se očekává v roce 2021.

Bohu díky za to, že se vše zdárně zre-
alizovalo a kostel sv. Maří Magdalény je 
zvenku kompletně opraven a září v plné 
kráse. To se však nedá říct o interiéru 
kostela, který si o opravu říká též. Vnitř-
ní omítky opadávají, rozvody elektřiny  
a osvětlení kostela jsou v havarijním 
stavu, topení dosluhuje a také kostelní 
lavice vyžadují opravu.  

Především se ale počítá s celkovou 
rekonstrukcí presbytáře kostela, kte-
rý byl provizorně opraven pro slavení 
nové liturgie zavedené po Druhém vati-
kánském koncilu. Provizorium podlahy 
kněžiště upravené jako dřevěné pódium 
zakryté kobercem by mělo být nahraze-
no dlažbou a liturgický prostor by měl 
být vybudován nově.

Rovněž se uvažuje podle finančních 
možností o opravě celé podlahy kostela.

Vzhledem k tomu, že jsou finanční 
prostředky farnosti omezené, a i když 
se využijí všechny možné dotace, bude 
tato oprava trvat minimálně několik let.

Kostel sv. Maří Magdalény tak bude 
po dobu, než se provedou vnitřní opra-
vy, uzavřen.   

V našem kostele jsme se mohli v roce 
2021 i přes protipandemická opatření 
společně scházet ke slavení eucharistie 
při nedělních mších, ale také ve všední 
dny (čtvrtek, posléze i pátek).

V postní době jsme se také v našem kos-
tele mohli účastnit křížových cest, připra-
vených vždy jinou skupinou farníků.

Tradiční hodová mše k poctě patronky 
našeho kostela sv. Maří Magdalény se 
konala v neděli 25. července. Mše byla 
opravdu slavnostní a zazpíval nám při 
ní také náš chrámový sbor pod vedením 
naší varhanice Helenky Soldánové.

Po skončení hodové mše jsme se přesu-
nuli na starou faru na náměstí, kde jsme si 
chvíli poseděli a podiskutovali při kávě  
a dobrotách, které připravily naše far-
nice.

Od 1. října byly v našem kostele zahá-
jeny pobožnosti prvních pátků. Po dobu 
devíti prvních pátků jsme se modlili lita-
nie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Tato 
pobožnost je spojena se zaslíbením, kte-
ré dal v soukromém zjevení Ježíš Kristus  
sv. Markétě Marii Alacoque. Podrobně 
již o tom bylo psáno v článku Evy Mod-
litbové ve Farním zpravodaji 2/2021.

V závěru roku se v našem kostele 
uskutečnil vánoční koncert členů sou-
boru D.A.V.A pod vedením Davida Kří-
že, který se vyznal z toho, že má Vánoce 
spojené právě s tímto naším kostelem, 
kde již od mládí při vánočních příleži-
tostech zpíval.

I přes pandemická opatření byl kon-
cert hojně navštíven a všichni si mohli 
užít krásnou vánoční atmosféru, kterou 
nám svým zpěvem účinkující připravili.     

Druhý koncert, který nás potěšil v na-
šem kostele v době vánoční, byl koncert 
Da niely Hřebíčkové (varhany), Jany 
Bařinkové (zpěv) a Markéty Kavkové 
(flétna), které vystupují pod názvem 
Trio Campanula.

I když tento koncert nebyl zdaleka 
tak navštíven jako předcházející koncert 
souboru D.A.V.A., mladé umělkyně po-

Kostel sv. Maří Magdalény
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Poslední tři roky byly pro vážanskou farnost 
zcela netypické. Kvůli probíhajícím opravám 
kostela a sakristie docházelo k omezení pro-
vozu, nebo k úplnému uzavření celých pro-
stor. Toto náročné období jsme s Boží pomocí 
nějak ustáli a mám pocit, že nás tato situace 
také trochu stmelila. Nyní je kostel opravený, 
uklizený a připravený ke slavení bohoslužeb, 
k modlitbám a setkávání. Příkladem takového 
pěkného setkání může být třeba říjnový kon-
cert Olšanského sboru.

Často, když přicházím do našeho kostela, 
přemýšlím o tom, jaké to tady asi bylo v dřívěj-
ších dobách. Jak probíhala stavba kostela, fary, 
zvonice, jací lidé zde pracovali, jak vypadala 
vesnice před několika staletími. Díky těmto 
otázkám jsem se trochu ponořila do historie  
a při svých bádáních narazila na pár zajíma-
vostí, o které bych se s vámi ráda podělila.

Tak v prvé řadě: VÁŽANY LEŽÍ. Leží na 
místě velice příhodném k osídlení, protože zde 
žili pravěcí lidé již v mladší době kamenné 

a potom další nepřetržitě až do dnešní doby. 
Vypovídají o tom mnohé vykopávky a nálezy. 
K těmto objevům velkou měrou přispěl místní 
farář P. Karel Zimola, který se věnoval arche-
ologickým průzkumům v Kr. Vážanech a blíz-
kém okolí. Působil zde v letech 1913–1919 
a je pochován v kněžském hrobě na místním 
hřbitově.

A ve druhé řadě: KOSTEL STOJÍ. Stojí 
na pevných základech středověké tvrze. Tato 
tvrz se nacházela zhruba v místech, kde dnes 
stojí fara, kostel, hřbitov, bývalá škola a okol-
ní budovy. Dodnes je patrný vyvýšený násep  
a velice stará polorozbořená kamenná zídka le-
mující farní zahradu. Tvrz zanikla okolo roku 
1420, kdy byla zničena a vypálena Žižkovými 
vojsky. Již tehdy měly Vážany duchovní sprá-
vu a pravděpodobně nějaký menší kostelík či 
kapli přímo ve tvrzi. Už v roce 1374 je dolo-
žen kněz Jan, poté Bartoš, Mikuláš, Vavřinec  
a Václav. První písemná zmínka o vážanské 
faře v zemských deskách je z roku 1376.

KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY LEŽÍCÍ, BDÍCÍ
aneb Vážany leží, kostel stojí

daly perfektní výkon a připravily zúčast-
něným posluchačům krásný zážitek.

Rád bych poděkoval všem z vás, kte-
ří se jakýmkoliv způsobem podílíte na 
tom, abychom se v duchovním prostoru 
sv. Maří Magdalény cítili dobře a moh-
li důstojným způsobem slavit mše svaté 
a účastnit se bohoslužebných obřadů.

Velký dík patří panu Janu Urbánkovi, 
který svědomitě vykonává funkci kos-
telníka, Helence a Janičce Soldánovým  
a paní Jančíkové za varhanní službu, 
ministrantům a lektorům za jejich nepo-
stradatelnou úlohu. Rovněž děkuji paní 
Evě Nedorostkové za praní bohoslu-

žebného prádla a zapisování úmyslů ke 
mším svatým. Také děkuji všem ženám, 
které pravidelně provádějí úklid koste-
la, a všem, kteří nosí ze svých zahrádek 
květiny na výzdobu interiéru.

Velký dík také patří paní Jence Toma-
nové, která se stará o květinovou výzdo-
bu našeho chrámu. 

Poděkování samozřejmě patří zejmé-
na otci Ondřejovi, který nám umožňoval 
přijímat svátosti a posiloval nás ve víře. 

V roce 2022 přeji vám všem přede-
vším pevné zdraví a hojnost Božího po-
žehnání.

Václav Slovák
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Následně celých 365 let patřily Vážany pod 
správu kartuziánského kláštera v Králově Poli 
v Brně. Odtud také pochází název Královo-
polské. Dodnes máme v kostele 2 obrazy na 
bočních oltářích, které nám kartuziány připo-
mínají a byly přemístěny do našeho kostela  
z kláštera v Kr. Poli po jeho zrušení Josefem II. 
v roce 1782. Na jednom z obrazů je vyobrazen 
sv. Bruno – zakladatel kartuziánů.

Začátkem 16. století došlo k velice nepří-
jemným událostem. Vyvrcholil spor vážanské-
ho faráře Bartoloměje s Janem Dubčanským. 
Dubčanský byl pánem na Habrovanech, za-
ložil sektu Bratří habrovanských, bránil svým 
poddaným odvádět desátky na vážanskou faru 
a účastnit se katolických bohoslužeb. Fará-
ře vyhnal a sám začal kázat v habrovanském 
kostele. Nakonec obvinil faráře, že má na svě-
domí požár Habrovan. Farář Bartoloměj byl 
zajat, útrpným výslechem donucen k přiznání, 
převezen do Olomouce k biskupskému soudu 
a nakonec v Olomouci upálen na hranici.

S příchodem faráře Jana Ignáce Buttingera 
v roce 1728 nastala nejslavnější stavební éra 
vážanské farnosti. Buttinger byl asi velice 
schopný člověk. Již po roce jeho působení sto-
jí nová fara a sousoší sv. Jana Nepomuckého 
s andílky před farou. Potom postavil kapli sv. 
Jana ve Vítovicích. V roce 1763 zahájil stavbu 
stávajícího kostela. Podle plánů měl být kostel 
mnohem větší a delší, se dvěma věžemi. Byl 
vystavěn až po římsu, ale pro nedostatek fi-
nančních prostředků musela být třetina ubou-
rána. V roce 1775 Buttinger umírá a kostel 
čeká na svou dostavbu až do roku 1786. Díky 
své bezvěžatosti se stává raritou. V celé repub-
lice jsou asi jen 3 kostely bez věže. Zvonice 
je postavena roku 1828 na hřbitově, zhruba  
v místech, kde dříve stál původní kostelík tak-
též zasvěcený sv. Janu Nepomuckému.

Ohledně fary mě zaráží jedna věc. V různých 
pramenech se často opakuje informace, že fara 

ve Vážanech je postavena v roce 1729, což je 
jen rok po příchodu P. Buttingera. Je možné 
takovou velkou a honosnou budovu postavit 
v tak krátké době v tehdejších podmínkách? 
Nemůže jít o chybné čtení chronogramu nad 
dveřmi fary? Při sečtení zvýrazněných písmen, 
mimo W, dojdeme k číslu 1729. Dvojité W ve 
slově vážanský (WAZANENSIS) zkusme číst 
jako V+V=5+5 a letopočet se rázem změní  
z běžně uváděného 1729 na 1739. To ale nic 
nemění na tom, že Jan Ignác Buttinger byl vi-
zionář, jehož dílo navždy Vážany proměnilo.

Jsem docela ráda, že náš kostel, přestože je 
v barokním slohu, není moc přezdobený. Sa-
mozřejmě obdivuji um i šikovnost tehdejších 
umělců a architektů, ale osobně dávám před-
nost jednoduchosti. V současnosti jsme přehl-
ceni zážitky, obrazovými a zvukovými vjemy, 
které se na nás valí ze všech stran. Právě proto 
ke ztišení, soustředění a k modlitbě nám může 
pomoci jednoduchý kostel s čistými liniemi  
a minimem ozdob, zkrátka prostředí, které 
nerozptyluje, ale pomáhá k usebrání. Zatímco 
prostí barokní lidé naopak uvítali krásnou du-
chovní hudbu, bohatou výzdobu, sochy, obra-
zy. Tyto výjimečné věci je povznášely z šedi 
každodenního života k Bohu. Byl to kontrast 
k jejich obyčejnému těžkému životu. Určitě 
hrálo významnou roli i to, že chtěli dávat Bohu 
to nejlepší, co měli. Což se projevilo ve výzdo-
bě sakrálních staveb.

Můžeme poděkovat našim předkům, že 
postavili ve Vážanech kostel, který je nadča-
sový. Své si zde najde jak člověk barokní, tak 
i dnešní.

A na závěr přání: HLEDEJME BOHA! 
Hledejme Ho v kostelích i mimo ně. Jak říká 
profesor Halík: „Je třeba tvořivě hledat nové 
cesty vyjádření naší víry. Bůh nebydlí jen  
v chrámech a není omezen na tradiční liturgii 
a svátosti“.                                                              

Marie Bendová
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Když jsem se ohlížela za rokem 2020, 
končila jsem myšlenkou z online přeno-
su mše svaté: „Dějiny lidstva jsou vede-
ny podle Božího plánu, v Ježíši dostávají 
smysl, v něm dostává MINULOST smysl, 
PŘÍTOMNOST a BUDOUCNOST dostává 
naději.“

Co se stalo nadějí pro přítomnost a bu-
doucnost našich dní roku 2021? Přijměte 
pozvání na zvláštní procházku po boku 
sv. Josefa děním v kostele sv. Barbory ve 
Velešovicích, kterému papež František pro-
zřetelně svěřil celý uplynulý rok.

O svatém Josefu se někdy mluví jako 
o „svatém v druhé linii“, jako o člověku 
skrytém a stojícím mimo pozornost, a pře-
sto přímluvcem, pomocníkem a ochrán-
cem v těžkých časech. Evangelium nám 
nezachovalo jediný Josefův výrok, a přece 
k nám promlouvají jeho činy. Můžeme ho 
spatřit v Písmu svatém, v církvi, v práci, ro-
dině či duchovním životě.

V Písmu svatém ho potkáváme u všech 
čtyř evangelistů, je to člověk spravedlivý, 
poctivý, velký mlčící, za kterého mluví činy. 
Sv. Josefa potkáváme při mši svaté v úryv-
cích z Písma svatého, v Matoušově evan-
geliu v rodokmenu Abraháma. Sv. Marek 
nám sv. Josefa zmiňuje v souvislosti s ká-
záním Ježíše v synagoze, sv. Lukáš zase 
při narození Ježíše a v evangeliu sv. Jana 
potkáváme sv. Josefa tehdy, když Ježíš sytí 
zástupy. Ježíš je ten, který byl předpovězen 
proroky, pro nás se narodil, svým životem 
nás učil a své tělo dal jako pokrm na cestu 
k věčnosti.  Sv. Josef je v Písmu nazýván 
synem Davidovým, královským dědicem 
Davidova trůnu. Je také patronem těch, 
kteří ustupují ze svých oprávněných náro-

ků, je naším přímluvcem, když ustoupíme 
z toho, na co máme nárok. Spolu s Janem 
Křtitelem je nejvýznamnější osobou spo-
jující Starý a Nový zákon. Velkou událostí 
v našem kostele je setkání se při 24hodi-
nové četbě Písma svatého vždy v předvečer 
slavnosti Seslání Ducha svatého.

Svatý Josefe, oroduj za nás!
V církvi nalézáme sv. Josefa jako ochrán-

ce Božích plánů a darů, jako ochránce círk-
ve zbudované Ježíšem. Je patronem círk-
ve, lidí pracujících a lopotících se ve svém 
každodenním životě, je přímluvcem za 
šťastnou hodinu smrti. A jak jsme sv. Jose-
fa potkávali v našem kostele? Je přítomen 
v našem společenství, v modlitbách Matek 
i modlitbách Otců, v modlitbách za rodi-
ny, za lidi závislé, v pobožnostech křížové 
cesty, v májových pobožnostech po boku 
Panny Marie, v pobožnostech za zemře-
lé. Jako svatý mlčící je s námi přítomen 
v tiché adoraci před Nejsvětější svátostí, 
v modlitebním Triduu, v pobožnostech 
prvních pátků. Mějme v úctě Josefovo ml-
čení k zachování nazaretského ticha, kdy 
při tiché adoraci před Nejsvětější svátos-
tí můžeme naslouchat Božím záměrům 
v církvi i v našich životech. Buďme si jisti, 
že i beze slov v Písmu je sv. Josef naším 
velkým přímluvcem.

Svatý Josefe, přimlouvej se za nás!
Jak potkáváme sv. Josefa v práci? Bůh 

dal práci její hodnotu a význam pro život 
zde i na věčnosti, v přirozeném i nadpřiro-
zeném řádu. Práce má v našem životě hlu-
boký význam, každý z nás je povolán ke 
svatosti prostřednictvím lidské práce. Bůh 

Rok 2021 se sv. Josefem v kostele sv. Barbory 
ve Velešovicích
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nám dává povolání a milost ke svatosti na 
místě, kde jsme, a k tomu, co děláme. Být 
dobrá matka, otec, učitel, instalatér, kněz, 
tesař… Naší prací se máme připodobňovat 
jeho stvořitelskému dílu, naše důstojnost 
spočívá v Něm, který nás stvořil a zamiloval 
si nás. Sv. Josef ukazuje, jak být svatý. Dělat 
to, co máme, dělat to dobře a dělat to s Je-
žíšem. Pak bude Bůh pracovat s tebou a pro 
tebe. Po práci je důležitá chvíle odpočinku, 
kterou ustavil sám Bůh, když po stvoření 
světa odpočíval. A odpočinek sv. Josefa je 
v Písmu nazván spánkem, který je vyhra-
zený pro Pána, kdy k němu mluví. Také 
my se máme zastavit v tichu našeho srdce, 
podívat se, zda jdeme správným směrem. 
Neděle je den Páně, den odpočinku, chvílí 
pro Boha. V našem kostele jsme dílo stvo-
ření, práce a obdarování oslavili děkovnou 
mší za bohatou úrodu uplynulého roku. Při 
misijní neděli nesením darů a přímluvnými 
prosbami jsme Boha chválili, Jemu děko-
vali a Jeho prosili o požehnání pro křesťany  
i všechny lidi na všech kontinentech pla-
nety. V dětské katechezi jsme se sv. Jose-
fem stavěli dům s pevnými základy, četli 
úryvky Písma pro inspiraci budoucích dnů 
a děti plnily úkoly jim přidělené. 

Svatý Josefe, požehnej naší práci!
Jak poznáváme sv. Josefa v rodině? 

Sv. Josef svou poslušností utvořil pro Je-
žíše úplnou rodinu, ve které Bůh realizuje 
své plány. V Písmu nepromluvil ani slovo, 
ale jeho činy odpovídají na Boží hlas ve 
snech, kterými k němu Bůh promlouvá. 
„Anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: 
„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout 
Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo 
počato, je z Ducha svatého. Porodí syna 
a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobo-
dí svůj lid z jeho hříchů‘.“ (Mt 1,20-21). 

Sám Bůh se tímto hlásí k dítěti a dává mu 
jméno, tak jak to bylo v Izraeli zvykem. 
Sv. Josef bude otcem Ježíše před světem, 
tato role mu byla Bohem svěřena. Plní své 
povinnosti otce rodiny, kdy s Marií putu-
je do Betléma na sčítání lidu, po narození 
jako otec přináší Ježíše do chrámu, aby 
ho obětoval Bohu. I tady stojí v roli po-
zemského otce, ke kterému mluví Simeon  
a „Ježíšův otec a matka byli plni údivu 
nad slovy, která o něm slyšeli.“ (Lk 2,  
33-35). Ve snu zase slyší Boží hlas: 
„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni 
do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; 
neboť Herodes bude hledat dítě, aby je 
zahubil.“ (Mt 2,13). Sv. Josef chrání rodi-
nu, buduje nový domov a zajišťuje obživu 
v cizí zemi. Znovu slyší ve snu Boží hlas: 
„Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do 
země izraelské; neboť již zemřeli ti, kdo 
ukládali dítěti o život.“ Znovu pro rodinu 
buduje domov, a po celé Ježíšovo dětství 
je jeho plnohodnotným otcem. Když se 
12letý Ježíš ztratil v Jeruzalémě, zaží-
vá s jeho matkou obavy a strach, hledají 
ho a nalézají v chrámě mezi učenci. „…
jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to 
udělal, hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkos-
tí hledali.“ (Lk 2,48). Sv. Josef byl muž 
spravedlivý, statečný, zbožný a pokorný, 
byl oporou rodiny. Jaké poselství vnáší sv. 
Josef jako otec do současných rodin? Otec 
by se měl v rodině modlit, pozvat Pána 
do své rodiny, děkovat za požehnání pro 
členy rodiny, protože nic není samozřej-
mé. Otcem se člověk nerodí, ale stává se 
jím, ne narozením dítěte, ale starostí o děti  
a rodinu. Být otcem znamená připravit 
dítě na život, když se děti osamostatňují. 
Prosby ke sv. Josefu jsou lékem na dneš-
ní krizi otcovství, kdy se rodiny rozpadají  
a děti žijí v neúplných rodinách. 
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Svatý Josefe, buď ochráncem našich ro-
din!

Sv. Josef je učitelem duchovního života, 
ve své tichosti srdce, v přijetí svého poslání 
Bohem k ochraně Marie a Ježíše a v koneč-
ném důsledku nás všech, kteří se k němu 
utíkáme, jemu se svěřujeme. 

Je zbožný, pokorný a spravedlivý. Ale 
sv. Josef to měl těžké, kdykoliv někdo něco 
pokazil, tak to byl Josef, protože jediný on 
měl hříchy. Pro křesťana je větším povzbu-
zením vidět člověka, který klopýtá, padá 
a znovu povstává. Spravedlivý je ten, komu 
jde o Boha a ctí Boží zákon. V každém 
člověku je svědomí, Boží hlas, svatyně pro 
setkání lidského a Božího v nás. Svědomí 
pojmenovává hodnoty, které byly porušeny 
naším špatným jednáním. Dává nám přijí-
mat svoji slabost a mít trpělivost se sebou 
samým, protože slabost se stává místem 
Božího působení v nás. Sv. Josef nám uka-
zuje, jak máme žít v hlasu svého svědomí, 
když upadneme, znovu dokázat povstat. 
„Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase 
povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle kon-
čí.“ (Kniha Přísloví 24,16). Věčný hříšník 
potřebuje věčný optimismus, jakousi dy-
namiku své víry, která je v pádech a neú-

navném povstáváním. Je to spojení s veli-
konoční událostí, pád a povstání. Svatost 
znamená sjednotit se s Kristem skrze ne-
ustálé umírání a zmrtvýchvstávání s Ním, 
Velikonoce jsou každý den, dynamika kaž-
dého našeho dne. Každá neděle a naše pří-
tomnost na mši svaté jsou Velikonoce. Jak 
řekl o. Ondřej v kázání: „Každá mše svatá 
je poslední večeře, v Božím plánu je to oka-
mžik nyní, probíhá pořád, u Boha není vče-
ra a zítra, ale stále nyní, teď. Bůh je věčný, 
v každém okamžiku je stále s námi, nikdy 
nejsme sami.“ Hlas svědomí nám zrcadlí 
naše pády a ve svátosti smíření máme nedo-
zírný pramen milosti a milosrdenství. Naše 
pokání nám otevírá pohled do budoucna se 
snahou něco napravit, zadostiučinění nám 
umožní léčit to, co bylo naším proviněním 
narušeno. Vyprošujme si u sv. Josefa sílu 
a odvahu na setkání s uzdravujícím Ježíšem 
ve svátosti smíření a s Ježíšem sytícím náš 
hlad ve svátosti oltářní.

Svatý Josefe, buď naším průvodcem  
života!

(inspirováno youtube Postní pátky se 
svatým Josefem na Petrově; 2021)
     

Ilona Rulíšková

Zapojili jste se do procesu synody v naší 
farnosti? Pokud ne a chcete se něco málo 
dozvědět o jejím průběhu, pak je pro vás 
tento článek.

Dne 7. ledna 2022 se po páteční mši sva-
té vydařila informativní schůzka a poté se 
v každé skupině rozběhl dialog nad různý-
mi tématy, která si každá skupina zvolila. 
V nabídce bylo celkem 10 možných témat:

1. Na společné cestě
2. Naslouchat

3. Ujmout se slova
4. Slavit
5. Spoluzodpovědnost za misijní poslání
6. Vést dialog v církvi a ve společnosti
7. S jinými křesťanskými denominacemi
8. Autorita a spoluúčast
9. Rozlišovat a rozhodovat
10. Formovat se v duchu synodality
V naší farnosti se uskutečňovala setkání 

nad synodálními tématy v šesti skupinách. 
Celkem se zúčastnilo 37 farníků různých 

Synodní skupinky v naší farnosti v r. 2022
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věkových kategorií. Nyní nabízíme vhled 
do závěrů jednotlivých skupin:

Skupina 1
Naše skupinka 5 seniorů se sešla celkem 

čtyřikrát. Nejdříve jsme se seznámili se 
všemi tématy, ale podrobněji jsme se vě-
novali tématu 1. Na společné cestě a asi 
nejvíce tématu 2. Naslouchat.

Shodli jsme se, že úkolem nás křesťanů, 
obzvlášť v této době, by měla být snaha po-
rozumět nejen Ježíši, ale také našim bližním 
– poznat jejich názory, potřeby, radosti i trá-
pení tak, jak to vlastně stále vytrvale připo-
míná papež František. Jenom tak můžeme 
vytvářet společenství živé víry. Živou víru 
posiluje mimo jiné setkávání s křesťany, kte-
ří mají živou víru. Vzpomínat na to, jak to 
bylo dřív, v minulosti, nám nepomůže.

Skupina 2
Naši skupinku tvořilo 5 farníků. Čty-

ři ženy a jeden muž. Naše setkávání bylo 
pro nás velkým přínosem, poznali jsme se 
více, neboť někteří členové naší skupinky se 
dříve neznali. Vládla příjemná atmosféra, 
rádi jsme se scházeli a povídali si. Během 
našich tří setkání jsme našli několik témat, 
nad kterými jsme se společně zamýšleli:  
1. Zrovnoprávnění žen v církvi – zavede-
ní ženských církevních povolání, 2. Dobro-
volnost celibátu, 3. Odstranění překážek 
bránících přijímání svátostí, tj. možnost 
přijetí svátostí rozvedeným, 4. Otevřenost 
církve – vůči nevěřícím i vůči lidem vy-
znávajícím jiné náboženství, mezinábožen-
ský dialog.

Při našich diskuzích jsme si uvědomili, 
že ačkoli sdílíme stejný kostel, často se ani 
neznáme. Měli bychom se poznávat, pomá-
hat si a naslouchat, aktivně se zapojovat do 
farního společenství a reprezentovat nave-

nek ostatním naši církev, jejímž středem je 
sám Kristus.

Skupina 3
Naše skupinka se zrodila ve společenství 

maminek, které vzniklo už před mnoha lety 
v době, kdy jsme byly na mateřské dovole-
né. Měla 8 aktivních členů. Využily jsme 
toho, že se již dlouho známe, rozumíme si, 
řada z nás má zkušenosti s konvertováním 
a také s přistěhováním se do této farnosti. 
Jako hlavní otázku jsme si vybraly Misijní 
poslání.

Asi nejdůležitějším závěrem k hlavnímu 
tématu bylo, že hlavní zpráva „Bůh je a je 
milosrdný“ by měla být vidět na první po-
hled z nás, z kostelů, z liturgie, ale často 
tomu tak není. Také jsme narazily na uza-
vřenost/zahleděnost křesťanských spole-
čenství do sebe a na nedostatek dobročin-
ných aktivit.

Naše sny ohledně farnosti jsme shrnuly 
do slov: vytvořit společenství, využít po-
tenciál farníků, podpora z biskupství. Mož-
ná i současná těžká situace bude pro nás 
příležitostí dnešní stav změnit.

Skupina 4
Naše skupinka vzešla z již léta fungují-

cího společenství manželů, kam se k velké 
radosti všech členů právě díky synodě při-
daly další dva páry. Měla 10 členů.

Jako téma, které nám bylo nejbližší, jsme 
zvolili bod 8. Autorita a spoluúčast s hes-
lem „Synodální církev je církví participující 
a spoluodpovědnou“. Dospěli jsme k závě-
ru, že z našeho pohledu se církev v mnoha 
oblastech uzavřela do sebe. Neumožňuje 
lidem více se podílet na jejím fungování 
a rozhodování. Považujeme za vhodné hle-
dat cestu k aktivnímu zapojení lidí všech 
generací uvnitř církve do její správy. Spo-
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lečně s přenesením většího množství odpo-
vědnosti za fungování církve na věřící je 
ale nezbytné předat jim prostředky k napl-
ňování této správy.

Jako klíčový úkol pro naši farnost vnímá-
me nastartování aktivní a přátelské komu-
nikace. Ať už mezi farníky prostřednictvím 
otevření fary pro jejich setkávání, obno-
vením akcí atp., tak prohloubením komu-
nikace s knězem v oblasti správy farnosti, 
zejména pak řešení ekonomické situace 
a využívání prostředků farnosti. Podle na-
šeho názoru by se měly vést aktivní kroky 
k vyřešení financování oprav, resp. provozu 
všech kostelů, far a samozřejmě také akcí 
pro farníky.

Naší touhou je mít aktivní farní společen-
ství, ve kterém panuje otevřená, přátelská 
komunikace a participace na společném 
slavení Boha (obnovení scholy, pořádání 
společných akcí, evangelizace…). Spo-
lečenství, ve kterém se členové vzájemně 
podporují a podporují i svého kněze, který 
svým farníkům naslouchá a zapojuje je do 
rozvoje farnosti. 

Skupina 5
Naši maličkou synodální skupinku pro-

stupoval duch přátelské, soudržné atmo-
sféry. Byť byl pohled jednotlivců na různá 
témata leckdy diametrálně odlišný, brzy 
jsme vyjádřili touhu v takových setkáních 
pokračovat. Jak se nám podařilo vyřešit 
synodální úkol, který má být celocírkevní? 
Nakonec i zde se naše úvahy protnuly ve 
dvou bodech, které jsme vyslali dál do svě-
ta a pevně doufáme, že u papežského stolce 
najdou odezvu.

Skupina 6
V naší skupince jsme byly tři studentky. 

Setkaly jsme se celkem čtyřikrát (osobně, 
ale i online, protože ne vždy se nám podaři-
lo skloubit naše plány). Díky menšímu po-
čtu jsme měly příležitost důkladně probrat 
vše, co nám přišlo důležité. Zabývaly jsme 
se hlavně tématem 2. Naslouchat.

Přemýšlely jsme nad tím, jak naše far-
nost funguje, a nad tím, co pro ni konkrét-
ně můžeme dělat. Dospěly jsme k tomu, že 
bychom se měli všichni ve farnosti snažit 
víc chápat druhé, tzn. být tolerantnější, ne-
snažit se dělat všechno jako jednotlivci či 
osamocené skupiny, ale komunikovat mezi 
sebou a být otevření vůči sobě a jiným ná-
zorům a přístupům. 

Dovolte nám ještě krátké zamyšlení ze 
stránek o Synodě z pražské arcidiecéze:

Cílem synody, a tedy této konzultace, není
vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit
snům, probudit proroctví a vize, přinést nové

naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat
vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu,

učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní
náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat

srdce a rukám navrátí sílu.1

(Přípravný dokument, 32)

Děkujeme všem zúčastněným a modlí-
me se i nadále za správný průběh a reflexi 
synodálního snažení na všech úrovních cír-
kevního společenství. 

redakční rada

1  Arcibiskupství pražské [online], 2021-10-28 [cit. 2022-03-17].  
Dostupné z: <https://apha.cz/novinky/otazky-pro-synodalni-setkani-ve-skupinkach/>
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Koncert u svatého Václava v Rousínovci

Informujeme

O vánočních svátcích jsme mohli být 
v našem kostele účastni akce, při které 
byl kostel zaplněn do posledního mís-
tečka. Po dvou letech se mohl uskutečnit 
vánoční koncert souboru Danielis. Opět 
se prostorem nesly známé i nové písně 
oblíbeného souboru. Byl to pro všechny 
nezapomenutelný zážitek.

Pro nás, kteří chodíme do kostela na 
pravidelné bohoslužby, byl ještě větší, 
protože během pandemie se kvůli všem 
opatřením musel kostel hodně vyprázd-
nit. Nyní, když omezení v počtu účast-

níků bohoslužeb prakticky skončila, se 
můžeme těšit, že se lavice opět znovu 
zaplní. Vždyť nás i k tomu vyzývá papež 
František, abychom si uvědomovali, jak 
je důležitá společná modlitba a společné 
slavení liturgie.

Říká nám to nakonec i sám Ježíš: „Shro-
máždí-li se totiž dva nebo tři v mém jmé-
nu, jsem tam uprostřed nich.“ Mat. 18,20

Přeji nám všem požehnané a společně 
prožité Velikonoce.

Václav Hůlka

Ve farnosti Rousínov se v roce 2021 
slavilo 9 křtů, pouze jeden sňatek a při-
bylo 13 pohřbů.  Ve farnosti Kr. Vážany 
se uskutečnily 3 křty a 6 pohřbů. Svá-
tost biřmování přijalo 14 biřmovanců 
a 7 dětí bylo u Prvního svatého přijí-
mání.

Fara na náměstí je otevřena vám 
všem, kdo byste se zde chtěli sejít např. 
ke společné modlitbě, či uspořádat něja-
ká farní setkání, modlitební společenství, 
nebo přednášky v menších skupinkách 
apod. Stačí dát vědět a po domluvě vám 
budou farní prostory v přízemí k dispo-
zici. Domlouvejte se na předání klíčů, 
prosím, s paní Evou Modlitbovou (tel. 
724 227 506).

Dětské katecheze se kromě prázdnin 
konají každou neděli u sv. Václava v sa-
kristii. Nejlépe když dáte vědět před za-
čátkem mše svaté paní katechetce, zda 
se budete účastnit. Pokud máte malé 

děti a ze začátku mají strach jít samotné, 
může jeden z rodičů dítě doprovázet. Ka-
techezi vede paní katechetka Eva Modlit-
bová, v případě zájmu ji kontaktujte (tel. 
724 227 506). Připojit se můžete kdyko-
liv, tato katecheze není vázaná na pravi-
delná setkání.

Jsme otevřeni veškerým podnětům 
k pořádání farních akcí, či aktivit, 
o které máte zájem a které byste chtěli 
zorganizovat. Kontaktujte pana faráře 
Ondřeje, jakoukoli vaši iniciativu uvítá. 
Ideální je domluvit si s ním schůzku te-
lefonicky, nebo e-mailem, neboť po mši 
svaté (obzvlášť nedělní) není moc prosto-
ru k prodiskutování.

Pokud byste chtěli v kterémkoliv koste-
le v naší farnosti pořádat koncert, je třeba 
se vždy domluvit s p. farářem a dopředu 
(alespoň 1 měsíc) vyplnit žádost, která 
bude po vyplnění zaslána na biskupství. 
Žádost k vyplnění vám na požádání za-
šleme, nebo ji naleznete na stránkách 
biskupství.
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V tomto článku bychom Vás rádi informo-
vali o tom, co se nám v loňském roce povedlo 
opravit, a také Vás chceme seznámit s plány 
na rok 2022.

Farnost Královopolské Vážany 
Ohledně opravy zídky v areálu kostela 

Nejsvětější Trojice v Habrovanech se usku-
tečnila první etapa, přičemž náklady činily 
493 000 Kč, z toho dotace Ministerstva kultu-
ry zahrnovaly 259 000 Kč, Obec Habrovany 
přispěla částkou 150 000 Kč. Další náklady 
byly kryty z veřejné sbírky. 

V kostele sv. Filipa a Jakuba v Kr. Váža-
nech byla zajištěna výměna podlahy a výmal-
ba sakristie a zakoupen drobný inventář.

Farnost Rousínov
V roce 2021 byla dokončena oprava fasá-

dy kostela sv. Maří Magdalény – jižní fasáda. 
Náklady činily 1 044 990 Kč. Dále byl zafi-
nancován projekt střechy kaple sv. Floriana 
částkou 40 000 Kč. Na projekt na opravu to-
pení kostela sv. Maří Magdalény jsme vydali 
částku 43 000 Kč. 

Výše uvedené náklady jsme mohli uhradit 
díky 800 000 Kč z dotace Ministerstva kul-
tury a díky Městu Rousínov, které přispělo 
částkou 300 000 Kč.

Opravy a investice v roce 2022 
V únoru 2022 byly provedeny opravy 

střech kostelů sv. Maří Magdalény a sv. Vác-
lava po vichřicích, výškové práce konala od-
borná firma, zaplaceno jí bylo 18 000 Kč.  

V jarních měsících tohoto roku bychom rádi 
začali s pracemi v interiéru kostela sv. Maří 
Magdalény. Celkové náklady na stavební část 
úprav budou činit 3 150 000 Kč. Tato částka 
byla vyčíslena v lednu, ovšem jak se změní 

ceny vlivem nynější situace, si netroufáme 
odhadnout, zcela jistě ale budou větší. 

Rádi bychom také dokončili projekt týkající 
se kaple sv. Floriana, chybí nám však odborný 
posudek statika. Stěny kaple jsou plné prask-
lin, ty místy dosahují rozměrů až 20 cm.  

Doufáme, že výše uvedené náklady se nám 
podaří zaplatit z dotací Ministerstva kultury   
z financí Města Rousínova.

Z hospodaření farnosti (viz článek o roz-
počtu) vidíme, že stále nemáme takové fi-
nanční zdroje, abychom si mohli dovolit 
zaplatit velkou opravu kostela. Pouze díky do-
tačním titulům za významné podpory Města 
Rousínov se daří opravovat. Otázkou zůstává 
jak dlouho? V letošním roce budeme muset 
výrazně přispět z farního rozpočtu, neboť nás 
čeká mnoho investic, které dotace nepokryjí, 
běžný chod farnosti také něco stojí (zvýšené 
ceny energií, daně atd.), proto musíme nalézt 
další finanční prostředky, aby se mohly sta-
vební práce uskutečnit v co nejkratší době. 

V Královopolských Vážanech jsme začát-
kem roku opravili část hospodářské budo-
vy objektu za 308 000 Kč, tato oprava byla 
financována z rozpočtu farnosti, a to díky 
nájmům, ty tvoří pravidelný měsíční příjem 
farnosti. Plátci nájmu byly přislíbeny vhodné 
podmínky z naší strany, aby mohl provozovat 
činnost, ze které získáváme důležité pravidel-
né finance. 

V Habrovanech budeme pokračovat v opra-
vě zídky kolem kostela Nejsvětější trojice.

Děkujeme všem farníkům, sponzorům aj., 
kteří přispívají na účty farností, velké poděko-
vání patří Městu Rousínov a Obci Habrovany 
a samozřejmě jsme vděčni panu P. Galatovi. 
Díky jeho práci mohou naše farnosti čerpat 
finance z dotací, o které žádáme, a tak naše 
farní budovy a kostely vypadají lépe a lépe.

Opravy a investice ve farnosti Kr. Vážany a Rousínov
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Milí farníci, připravili jsme zde pro vás přehled hospodaření farností za rok 2021: 

Hospodaření farností v roce 2021

Komentář Královopolské Vážany: 
Díky vaší štědrosti se v 2021 naší farnosti 
vedlo celkem dobře, za což vám patří velký 
dík. Farnost Kr. Vážany vlastní pozemky 
a hospodářské budovy, a tak příjmy far-
nosti díky pronájmu a pachtům vykazují 
příznivější celkový výsledek, i když nejsou 
v kostelech pravidelné sbírky.

Komentář Rousínov: I ve farnosti Rou-
sínov se podařilo zvýšit příjmy díky vaší 
štědrosti (sbírky, dary), a tak v letošním 
roce neskončila farnost v mínusových po-
ložkách. Náklady na energii se zvýšily 
kvůli tomu, že v kostelích opět začaly mše 
svaté, začalo se topit, topilo se i na faře na 
náměstí, kde se nyní setkáváme.

Pravidelně přispíváme na fond Puls, po-
síláme na biskupství účelové sbírky a také 
hradíme náklady na katechezi a na pasto-
rační péči. 

Naše farnosti nevlastní velké finanční 
prostředky, a tak jsme ve velkých investi-
cích odkazováni především na vaše dary  
a dotace. 

Když bychom vynechali dotace a farnost 
by hospodařila pouze z našich příspěvků, ne-
byly by investice na opravu kostelů možné. 

Naše děkanství, tedy i naše farnost, má 
účetní kancelář ve Slavkově, po celých  
7 let tuto práci vykonával pan Zdeněk  
Mlčoch. V letošním roce svou činnost kon-
čí, bude nám přiřazen nový účetní. Moc dě-
kujeme panu Mlčochovi za jeho práci.

Královopolské Vážany rok 2021

Celkové příjmy (jedná se o sbírky, 
úroky z účtu, o nájemné a pachty):

558 736,19

z toho: sbírky 136 283,00

            dary 121 643,02

Celkové z toho výdaje: 429 589,61

výdaje na bohoslužebné předměty,  
na svíčky, květiny a ostatní bohoslu-
žebné a katechetické pomůcky

10 930,00

výdaje spojené s provozem, např. 
elektřina, voda, pojistné atd.

21 537,85

opravy a údržby 210 346,50

daň, odpisy 62 902,26

účelové sbírky (na misie, tornádo, 
pronásledovaní křesťané, biblické 
dílo, bohoslovci, charita, haléř  
sv. Petra)

64 622,00

odvod diecézi – PULS 18 041,00

ostatní výdaje 41 210,00

Celkový součet 129 146,58

Rousínov rok 2021

Celkové příjmy (jedná se o sbírky  
a o úroky z účtu, o nájemné a pachty): 

928 901,25

z toho: sbírky 624 904,00

            dary 118 900,00

 Celkové z toho výdaje: 835 545,74

výdaje na bohoslužebné předměty,  
na svíčky, květiny a ostatní bohoslu-
žebné a katechetické pomůcky

11 187,61

výdaje spojené s provozem, např. 
elektřina, plyn, voda, telefon,  
pojistné, doména atd.

205 098,64

opravy a údržby 135 528,88

daň, odpisy 200 815,61

účelové sbírky (na misie, tornádo, 
pronásledovaní křesťané, biblické 
dílo, bohoslovci, charita, haléř sv. 
Petra)

134 781,00

odvod diecézi – PULS 42 246,00

ostatní výdaje 105 888,00

Celkový součet 93 355,51
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Vánoční koncert D.A.V.A v Rousínově

Koncert Trio Campanula
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Rád bych vám zopakoval, jak postupovat při za-
řizování pohřbu, křtin a svateb, nebo v případě, 
že potřebujete nějaké potvrzení či listiny z farní 
kanceláře (o křtu, sňatku, doklad…). 

Kontaktní údaje: Římskokatolická farnost Rou-
sínov, Kroužecká 501/1, 683 01  Rousínov
(Tato korespondenční adresa je stejná i pro far-
nost Kr. Vážany.)

Farář.: P. R. D. Andrzej Wasowicz – tel: 
604 487 737 a e-mail: rousinov@dieceze.cz

Křest 
V případě křtu prosím rodiče dítěte, aby mě 

kontaktovali telefonicky, út–pá mezi 9–16 hod.

Svatba
U svatby, prosím, postupujte stejně, ale kon-

taktujte mne nejpozději 3 měsíce před svatbou, 
domluvíme si schůzku telefonicky, út–pá mezi 
9–16 hod. Pokud znáte datum svatby, můžete si 
termín zarezervovat i rok dopředu.

Pohřeb
Ohledně úmrtí blízkého nejdříve kontaktujte 

lékaře, který potvrdí úmrtí a vystaví potřebné 
dokumenty. Následně oslovte pohřební službu, 
u které budete zařizovat pohřeb. Ještě před tím 
a současně kontaktujte faráře nejlépe telefonic-
ky, abychom se domluvili na termínu pohřbu. 
Pokud bych vám telefon nevzal, napište mi tex-
tovou zprávu.

Znění SMS může být např.: „Pane faráři, ze-
mřel nám XY, prosím Vás, ozvěte se nám (jméno 
a příjmení).“ Jakmile to bude možné, okamžitě 

zavolám zpět. Po naší vzájemné domluvě doře-
šíte další podrobnosti.

Umírající navštívím se svátostí nemocných 
kdykoliv, volejte mi na tel. č. 604 487 737 (když 
se nedovoláte, volejte do Slavkova p. děkanovi 
na jeho mobil 604 280 160).

Návštěva nemocných a zaopatření umírajících
Pokud máte v rodině starého nebo vážně 

nemocného člověka, je dobré se jej ptát i bě-
hem delší doby, zda by chtěl přijmout svátosti. 
Pokud ano, informujte mě o tom telefonicky, 
út–pá mezi 9–16 hod. Každý člověk by měl 
být za opatřen i na poslední cestu. Proto je dobré 
poskytnout tuto milost vašemu blízkému vždy 
včas.

Ostatní potvrzení a listiny z farní kanceláře
V případě vystavení potvrzení a listin (např. 

potvrzení o křtu, souhlas ke křtu v jiné farnosti, 
doklady ohledně svatby) mě, prosím, kontak-
tujte telefonicky, út–pá mezi 9–16 hod nebo 
e-mailem, sdělím vám vše potřebné. V e-mailu 
uveďte telefonní číslo, jméno, adresu, datum na-
rození, místo a přibližný rok křtu. Prosím, doku-
menty si vyřizujte s časovým předstihem. V pří-
padě mé nemoci nebo nepřítomnosti (dovolená, 
duchovní obnova aj.) by se nemuselo podařit 
mít doklady vystaveny včas.

Milí farníci, doufám, že tyto výše uvedené in-
formace 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

JAK POSTUPOVAT  
– důležité informace pro farníky
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