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V tomto novorozeňátku, které v sobě nese plnost života, budeš patřit na 

Božího Syna, jenž se stal člověkem, na živé Slovo nebeského Otce.  
 
Pohled na dítě Ježíše nám otevírá oči pro to, co je malé a přehlížené. On 

neváhal skrýt velikost svého božství a žít jako člověk. Ježíš zve svým 
příkladem, abychom brali jeho lidství vážně. Je třeba být Bohem, abychom byli 
schopni milovat lidi! 

Znovu a znovu čtěte evangelium. Znovu a znovu o něm rozjímejte, až je 
budete umět zpaměti… a uvidíte, jak vás to zjednoduší a promění.  

Vtělení nám zjevuje, že jsme tak chudí, že v nás nikdy není dost Boží 
lásky, abychom začali milovat svou manželku, svého manžela, své děti, své 
přátele, svou práci, abychom je začali milovat tak, jak toho mají zapotřebí. A 
není v tom nic mimořádného, že Bůh sám přichází, aby v nás miloval ty, kteří 
jsou nám nejbližší! 

Náboženství, které vyznává Vtělení, v sobě nemá nic klidného, naopak, je 
to stálý neklid. Bůh je zde. „Měl jsem hlad, měl jsem žízeň, byl jsem 
utlačován.“ Všude jsou výsady a přehrady, všude tentýž útlak. A Kristus není 
mezi privilegovanými. Kristus je na zemi – to je strašná skutečnost. Kristus žije 
a je hrozné upadnout do rukou živého Boha.  

Kolik lidí nehledá útěchu v Bohu, aby ho nemuseli poslouchat, aby mohli 
rezignovat nad tím, že nemilují své sestry a bratry.  

Učení o bratrské lásce nechce jen zlidštit náboženství. Naopak, chce 
zbožštit celý náš život.  

 
Zasej lásku tam, kde není, a sklidíš lásku.  
 
Děkujeme vám všem, kteří v naší farnosti jakýmkoliv způsobem zaséváte 

tuto lásku.  
Až bude Bůh ve vás milovat vaše bližní, stanete se chválou jeho slávy a 

budete moci říct spolu s apoštolem Pavlem: „Nežiji už já, ale žije ve mně 
Kristus. “ 

A to vám přejeme a vyprošujeme nejen během vánočních svátků, ale do 
každého dne vašeho života.  

 
Vaši kněží 
br. Michael Macek, Stanislav Pacner a Jan Hába 
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Kostel sv. Maří 
Magdalény a rok 2006 

V loňském vánočním zpravodaji 
jsem Vás podrobně informoval o 
technickém stavu našeho kostela a o 
přípravných pracích k statickému 
zajištění.  

Výsledkem všech průzkumných 
prací bylo zpracování projektu 
statického zajištění s rozpočtem 6 mil. 
Kč.  

Dělali jsme si naděje, že pokud 
bude vhodná politická situace 
pokusíme se přes poslance za KDU-
ČSL v parlamentu v rámci tzv. 
„porcování medvěda“ (dělení části 
rozpočtu) získat dotaci, abychom tuto 
akci mohli uskutečnit.  

V rámci prací totiž tento projekt 
řeší i odizolování vlhkosti zdiva, které 
se projevuje zejména v levé části 
kostela, v kapli a také u věže kostela.  

Protože však volby dopadly, jak 
dopadly a dosud se o vládě jedná, 
dotaci nemáme a nevíme kdy ji 
dostaneme. Kostel však chátrá dál a je 
nutno řešit i další problémy.  

Např. koho by napadlo, že přijdou 
tak kruté mrazy, jako byly počátkem 
tohoto roku (sám takové mrazy za 
posledních 30 let nepamatuji)? A tak 
se stalo, že nám v levé části kostela 
zamrzla 3 tělesa topení a začala téct, 
takže bylo nutné je odpojit.  

Ihned jsme provedli nezbytná 
opatření (zateplení vchodových dveří) 
a v létě potom p. Nedorostek zajistil 
zateplení bočních dveří kostela zvenku. 
Rovněž bylo nutné řešit zateplení 
sakristie, kde zamrzla vodovodní 
baterie a bylo nutné ji vyměnit. Běhali 
jsme kolem kostela jako zlatokopové a 

hledali pod vrstvou sněhu hlavní 
uzávěr vody (nikdo nevěděl kde přesně 
je). Nakonec se podařilo poklop najít a 
vodu zastavit.  

Po dohodě s p. Matouškem, který 
nám ochotně pomohl a poradil, jsme 
přečkali zimu a v letních měsících 
potom byla znovu opravena a 
namontována topná tělesa a naplněna 
nemrznoucí kapalinou.  

Pro zajištění sakristie proti 
zamrznutí vody jsme objednali u fi. 
Adamec zateplovací dveře, které by 
měly zajistit původní jednoduché dveře 
s jednoduchým oknem ze sakristie ven 
ke věži.  

Dalším technický problémem 
našeho kostela je starý a už 
nevyhovující rozvod elektriky, který 
zatím úspěšně léčí p. Jiří Pleva a zato 
mu patří velký dík. 
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Mohl bych dále hovořit o 
technický problémech, ale na to 
není dost místa, tedy jen krátce : 
- připravujeme montáž okrasné 
mříže na hlavní dveře kostela; 
- je zpracován projekt na opravu 
střechy a krovu kostela; 
- připravujeme opravu nakloněného 
kříže na věži kostela; 
- chystáme nové oblečení pro 
ministranty a akolyty; 

 V našem kostele, kde se 
scházíme hlavně ke slavení 
eucharistie, se také pořádají kulturní 
akce, zejména koncerty. Pravidelně 
zde vystupuje sbor Sušil i sbor 
Danielis.  

Zejména si rok 2006 v našem 
kostele budeme pamatovat jako rok, 
kdy jsme vzpomněli stavitele našeho 
kostela Domenica Martinelliho (1650-
1718). V rámci “Projektu Martinelli“ 
pak v našem kostele proběhly dva 
vynikající koncerty.  

20. září 2006 to byl koncert 
Komorního pěveckého sboru Danielis 
pod názvem “Hudba doby 
Martinelliho“. Hosty byli Smyčcové 
kvarteto města Rousínova, smíšený 
komorní sbor studentů Filosofické 
fakulty Masarykovy university v Brně 
KaMUFFláž a sólisté na trubku a 
příčnou flétnu. Tento koncert byl jako 
již tradičně připraven ved. sboru a 
proveden všemi členy s mimořádnou 
pečlivostí a byl pro nás nevšedním 
zážitkem.  

Dalším koncertem v rámci 
“Projektu Martinelli“  bylo vystoupení 
specialisty na barokní hudbu loutnisty  
s hlubokým sametovým hlasem Joela 
Fredriksena z USA.  

Tento koncert se konal 28. září a 
byly předneseny barokní skladby, ale 
také premiéry skladeb současných 
autorů, kteří oslavují um člověka, který 
dovede vytvořit tak krásná díla k 
oslavě Boží. Všichni, kteří se koncertu 
zúčastnili byli jistě potěšeni tím, že v 
našem kostele  tento umělec vystoupil, 
rovněž na nás příjemně zapůsobil 
svým milým vystupováním a 
skromností.  

Díky všem, kteří se nějakým 
způsobem podíleli na organizačním 
zajištění akce, která se takovým 
způsobem dotýká našeho kostela sv. 
Maří Magdalény. Je to pro nás také 
závazek, abychom o tak význačnou 
památku ještě lépe pečovali a mohli ji 
v plné kráse předat dalším pokolením.  

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se aktivně podílejí při 
pomoci s výzdobou, úklidem a 
zajištění chodu našeho kostela, a také 
Vám věřícím, kteří přispíváte svými 
peněžními dary do sbírek na opravy 
kostela. Všem srdečné Pán Bůh zaplať. 
Vám Všem přeji krásné prožití 
Vánočních svátků a Milostiplný a 
šťastný Nový rok 2007.  

Václav Slovák 
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Pouť do Moravských Lurd a ke kapli sv. Anny 
Dne 20. 5. 2006 se farníci z 

našich farností zúčastnili dvěma 
autobusy poutě do Císařské jeskyně v 
Moravském krasu u Ostrova u 
Macochy. V jeskyni je umístěna socha 
P. M. Lurdské, proto místo bývá 
nazýváno Moravskými Lurdami. Tato 
jeskyně se otevírá lx ročně k volnému 
přístupu, jinak se zde léčí děti s 
astmatem a onemocněními dýchacích 
cest. V jeskyni nebyli jenom poutníci z 
Rousínovska, ale více než l00 lidí ze 
širokého okolí.  

Po modlitbě sv. růžence se konala 
bohoslužba v přítomnosti několika 
kněží za doprovodu dechové hudby. 
Hlavní promluvu pronesl o. Havlát z 
Vranova u Brna. Zaujal nás svým 
osobitým stylem  promluvy i obsahem 
- svědectvím o osobní statečnosti 
křesťanů v Číně. Po mši sv. jsme se 
vydali do svých domovů obohaceni o 
nové zážitky ze společného sdílení 

slavnostní bohoslužby v nevšedním 
prostředí.  

O týden později jsme vyrazili na 
pěší pouť ke kapli sv. Anny u 
Hostěnic. Šli jsme trochu blátivými 
Kopaninami do Vítovic a pak přes 
Kalečník na místo určení. Doprovázeli 
nás oba naši kněží o. Stanislav i o. 
Oldřich, kteří zde pro pěší, cyklisty i 
několik místních věřících odsloužili v 
krásném přírodním prostředí mši 
svatou na oltáři ozdobeném jarními 
květinami. Obě poutě byly pro nás 
zúčastněné jistě obohacením našeho 
duchovního života, vytržením z 
každodenního shonu a povzbuzením 
do dalších dnů a dalších zkoušek, které 
život přináší. Dík patří našim 
duchovním otcům za zorganizování 
obou poutí, hlavně o. Oldřichovi, kerý 
na Blanensku nějakou dobu působil.  

 
Ludmila Slováková 

 
 

Rok 2006 ve farnosti 
Královopolské Vážany 

Važme si našich kněží a modleme se 
za ně! 

V srpnu 2006 byl jmenován 
farářem ve farnostech Rousínov a 
Královopolské Vážany P. Michael 
Macek.  

Zatím se navzájem seznamujeme 
a poznáváme. Budeme se za něj (a 
samozřejmě i za o. Stanislava) modlit a 
vyprošovat jim sílu přinášet radostnou 
zvěst do naší farnosti. Budeme se 
snažit o to, abychom našim kněžím 
každý v rámci svých možností 

pomáhali vytvářet ve farnosti 
opravdové společenství lidí, kteří mají 
k sobě blízko.  

Hned za tuto událost bych, co se 
týče významu, zařadil skutečnost, že 
16. května 2006 (na svátek sv. Jana 
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Nepomuckého) sloužil P. Oldřich 
Chocholáč mši svatou v sále 
pohostinství ve Vítovicích (kaplička ve 
Vítovicích je zasvěcena tomuto světci). 
Nejsem zase až takovým pamětníkem, 
ale podle informací těch, kteří toho 
pamatují víc než já, se ve Vítovicích 
mše svatá nesloužila několik desetiletí.  

Nakonec bych touto cestou chtěl 
poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv 
způsobem zasloužili o život naší 
farnosti.  

 
Pavel Švejnoha

  
Kostel sv. Václava 

V letošním roce se dokončilo odvodnění  
kostela, kolem celého kostela byly osazeny 
obrubníky a usazena betonová dlažba, která celý 
odvodňovací výkop uzavřela.  

Odvodnění je sice dokončeno, ale velký 
problém s jeho funkčností působí velké množství 
holubů, kteří ucpávají svody a vpusti. Proto je 
nyní nutná pravidelná údržba a čištění.  Je třeba 
vyřešit i otázku, co s holuby.  

V plánu pro letošní rok byla i rekonstrukce 
schodiště ke kostelu a na hřbitov. Díky 
příznivému počasí se podařilo na podzim tuto 
opravu provést.  

Do poloviny roku bylo na farním dvoře 
vybudováno ubytování, které letos bylo využito pro naše přátele z Ukrajiny, kteří 
nám opět významně pomohli se všemi pracemi, které se kolem kostela sv. Václava 
děly.  

Václav Hůlka 

 
Tříkrálová sbírka 2007 

Na začátku ledna budete nejen v 
ulicích, ale i u Vašich dveří  opět 
potkávat skupinky koledníků, jejichž 
prostřednictvím můžete finančně 
přispět nejen k podpoře charitního díla 
v našem  regionu, ale také v zahraničí. 
Obzvláště mě potěšilo, když jsem při 
práci na zahradě poslouchal v rádiu 
nějaký pořad, kde hovořili o složité 
situaci v péči o nemocné v africkém 
Kongu, a náš lékař, který tam pracoval, 

řekl : „Tuto nemocnici jsme postavili 
mimo jiné z příspěvků Tříkrálové 
sbírky. . . . .“ 

 Motto Tříkrálové sbírky 2007 
zní:  

 „Na svou bolest nebudeš sám“ 

 Sbírka se uskuteční v termínu od 
2. do  14. ledna 2007.  

V našich farnostech (Rousínov a 
Královoplské Vážany), které spadají 
pod město Rousínov, jsme vybrali v 
minulém roce 74 390,50 Kč, v oblastní 
charitě Hodonín, pod kterou naše 
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farnost patří, pak 1 717 705,- Kč a v 
brněnské diecézi 11 865 000,- Kč. 

Tříkrálová koleda má i evangeli-
zační charakter a duchovní rozměr, 
takže vybrané  peníze nejsou tím 
nejdůležitějším. Hlavní je, že vybrané  
peníze slouží lidem, kteří jsou v nouzi 
a nemohou se o  sebe postarat. Výtěžek 
poslouží třeba seniorům, opuštěným  
lidem nebo těm, kteří se často ne 
vlastní vinou dostanou do  tíživé 
situace. Lidé většinou vědí, že 
zřizovatelem Charity je církev, takže 
akce, které dělá, mají zároveň také 
duchovní poslání. Všechny nás také 
jistě potěší také když nás někdo 
navštíví a popřeje nám do nového roku 
hodně štěstí, zdraví a pokoje.  

  Chtěl bych touto cestou jako 
každý rok poděkovat malým 
koledníkům a jejich vedoucím, 
kteří konkrétním způsobem 
naplňují slova Ježíše Krista   
„Cokoliv jste udělali pro 
jednoho z mých nejmenších, 
pro mě jste udělali. . . “ 

 Věřím, že tak jako v 
minulých letech my křesťané 
tuto sbírku podpoříme co 
nejvíce. Kromě vložení peněz 
do kasičky s charitním logem 

je možné zaslat finanční dar také na 
nový účet Tříkrálové sbírky u České 
spořitelny  33001122/0800 

Stejně jako v minulých letech 
bude na zahájení Tříkrálové sbírky v 
naší brněnské diecézi organizované 
setkání koledníků s otcem biskupem 
Mons. Vojtěchem Cikrlem při 
společné mši svaté 2. 1. 2007 v 15 hod. 
v katedrále na Petrově.  

Informační a kontaktní centrum 
Petrov nabízí při této příležitosti od 13 
hod. pro koledníky mimořádnou 
prohlídku výstavy Život Kristův, také 
je možné navštívit klenotnici katedrály 
a vyhlídku z chrámových věží.  

 
Václav Slovák 

 

 

Komorní pěvecký 
sbor Danielis v roce 2006 

Tak jako každoročně i letos 
absolvoval náš sbor několik koncertů a 
vystoupení. V první polovině roku 
jsme s repertoárem duchovních 
skladeb a písní navštívili např. 
Vyškov, Moravec a Jimramov. K 
Velikonocům jsme připravili duchovní 

pořad hudby a slova Laudate, s nímž 
jsme vystoupili v kapli sv. Floriána v 
Rousínově. První pololetí jsme 
zakončili dvojím vystoupením na 
zámku ve Slavkově v rámci festivalu 
sborového zpěvu (zpívali jsme skladby 
z oblasti vážné hudby, spirituály a 
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populární písně). Na těchto akcích nás 
svými houslemi doprovázel náš 
tradiční host Pavel Švejnoha.  

Druhá polovina roku začala pro 
nás v srpnu v sále Záložny v 
Rousínově, kde jsme provedli pět 
skladeb „lehčího“ žánru v rámci 
koncertu italského sboru Coro Delfum 
z Dervia. Dosavadním vrcholem 
letošního roku byl pak koncert Hudba 
doby Martinelliho v chrámu sv. Maří 
Magdalény v Rousínově, kde jsme ke 
spolupráci pozvali Smyčcové kvarteto 
města Rousínova, komorní sbor 
studentů Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně 
KaMUFFláž a další hosty (např. 
sopranistku Moniku Mikuláškovou či 
flétnistku Hedviku Pěnčíkovou). Za 
jejich spoluúčasti jsme provedli díla 
německých, italských a českých 
skladatelů barokní hudby, nechyběly 
árie z barokních oper a duchovní 
skladby, a to jak a cappella, tak s 
instrumentálním doprovodem. Na 
závěr všichni účinkující nastudovali 
dvě části z Händelova oratoria Mesiáš: 
Surely a Hallelujah.  

Během roku se nám také podařilo 
navázat spolupráci se slavkovským 
sborem Gloria, vyškovským sborem 
Motýlek a italských sborem z Dervia. 

Koncem tohoto roku chystáme tradiční 
vánoční „turné“ za spoluúčasti mnoha 
hostů, především instrumentalistů (J. 
Plášil - trubka, J. Škrla - trubka, J. 
Rýpar - trombón, H. Pěnčíková - 
příčná flétna ad.). Kromě obligátních 
českých a cizojazyčných koled na něm 
zazní pro někoho možná netradiční 
vánoční repertoár populárnějšího 
charakteru. Koncerty zahájíme 17. 12. 
v 17 h v Praci v kostele Povýšení sv. 
Kříže, 21. 12. v 17 h si zazpíváme v 
aule Biskupského gymnázia v Brně, 
22. 12. v 19h v sále Školských sester 
ve Slavkově, 26. 12. budeme od 19h 
koncertovat v chrámu Panny Marie 
Pomocnice v Brně-Žabovřeskách, 27. 
12. vystoupíme v 18h u nás v 
Rousínově (v kostele sv. Maří 
Magdalény) a 5. 1. 2007 zavítáme do 
Deblína. Pro rok 2007 připravujeme 
postní duchovní pořady hudby a slova, 
chystáme návštěvu italského Dervia a 
„výlety“ do oblasti populární a operní 
hudby.  

Milí posluchači, děkujeme vám za 
vaši přízeň, přejeme vám požehnané 
svátky a těšíme se na vás při našich 
dalších vystoupeních, třeba už o 
letošních Vánocích! 

 
Martin Doležel 

 

 

VELEŠOVICE 2006 
 

Dění okolo filiálního kostela ve 
Velešovicích v letošním roce se 
vyznačovalo problémy, které začaly v 
období letošní tuhé zimy. Přinesla 
překvapení v podobě zamrzlého 
přívodu vody do kostela, přesto že 
jsme se v rizikovém místě, tj. na 

záchodě snažili udržovat teplotu 
zářičem přes časový spínač. Tak jsme 
museli nosit vodu v kbelících z domů 
na záchod a do sakristie. Po úvahách 
jsme přišli nato, že potrubí zřejmě 
zamrzlo v místě, kde přechází  pod 
branou na hřbitov, protože ten byl 
permanentně odklízen od sněhu 
obětavými pracovníky obecního úřadu, 
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za což jim patří dík. V těchto místech 
je potrubí uloženo poměrně vysoko v 
zemi a nad ním je vrstva betonu, který 
snadno a rychle promrzá. Další 
překvapení nám přineslo 5. červnové 
pondělní ráno, kdy první návštěvníci 
hřbitova zjistili, že chybí všechny 
okapové svody. Na kostele do výšky 
asi 4m a na sakristiích až k rýnám, kde 
ještě byla zničena svodová kolena a 
slabé 4hranné svody z věžní části a to 
až k římse. Okamžitě jsme zajistili 
provizorní odtoky ze svodů, aby v 
případě dešťů nebo bouřky nezatékalo 
do základů kostela. V té době jsme 
začali z opravou poškozené fasády a 
uvažovali jsme o postavení lešení u 
části věže, kde byla poškozena fasáda 
přetékáním vody z malých a nevyho-
vujících okapů pod oplechovanou 
stříškou schodiště na kůr s tím, že se 
přitom vymění nevyhovující okapy a 
málo průtoční svody. Díky patří 
ochotnému klempíři p. Hoškovi z 
Křenovic, který již řešil stejný problém 
na křenovském kostele, a který ještě 
týž den svody proměřil a přes 
nedostatek času nám přesto v krátké 
době osadil na kostele nové svody. Po 
vzájemné dohodě, aby nedošlo znovu 
k odcizení, jsme se rozhodli pro 

materiál – titanzinek. Okolo stříšky 
nad schodištěm udělal nové měděné 
větší rýny, které si již tak lehce 
nezanesou a voda nebude přetékat po 
fasádě. Oprava fasády spočívala v 
omítnutí opadaných míst na soklu 
kostela, stěnách obou sakristií a 
schodiště věže. Následně se zhotovil 
nový nátěr celého soklu a všech 
opravených ploch fasády. Při této 
příležitosti bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se podíleli na těchto opravách, a 
vůbec všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na úklidu a provozu 
našeho kostela.  

Ještě nás trápí problém s 
nahrazením nemocného dlouhodobě 
obětavého kostelníka pana Fr. Fianty. 
Již delší dobu požaduje, že by rád 
zaškolil a předal bohaté zkušenosti 
svému zástupci. Potíž je v tom, že 
žádný (nejlépe mladší důchodce) se 
nechce služby kostelníka ujmout. 
Prozatimní pomoc střídajících se 
některých ještě zaměstnaných lidí je 
nevyhovující. Proto touto cestou znovu 
oslovujeme naše společenství a 
hledáme nového kostelníka, který by 
se postupně zaškoloval od p. Fianty.  

 
F. Kordiovský 

 
 

SVORNOST 
Ohlédnutí za právě končícím rokem musím začít tím, že se významně rozšířil 

počet členů spolku. Svornost se totiž stala zřizovatelem nově vzniklého klubu 
maminek „Pohádka“ a 26 maminek se stalo současně členkami spolku.  

Klub maminek je zapojen do sítě mateřských center celé ČR. Svou hlavní 
činnost vyvíjí v prostorách na Skálové 35, které klubu zapůjčilo město Rousínov. 
Schází se pravidelně 2x týdně. Během roku  maminky zorganizovaly dvě akce na 
zahradě za spolkovým domem – dětský den v červnu a táborák na konci prázdnin.  

Po zkušenostech s dětskými diskotékami na farním dvoře, se Vladimír Coufal 
ujal i diskoték pro pokročilé. Nejprve v létě na zahradě proběhl hudební večer  
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v pomalém rytmu a v říjnu již v sále pro změnu v rychlejším rytmu.  Podle ohlasu 
účastníků se obě akce vydařily. V září proběhl  turnaj rodin v petanque.  

V samém závěru roku se nám podařilo dohodnout s otcem Františkem Líznou 
jeho návštěvu u nás v Rousínově.  

Všichni, kteří se přednášky a besedy o jeho pěší pouti do Santiaga de 
Compostely zúčastnili, mi 
jistě dají za pravdu, že 
jsme prožili nezapomenu-
telný večer s touto výraz-
nou osobností naší církve.  

 
Václav Hůlka 

 
 

 
 

VOLBY 2006 
Vážené sestry a bratři, 
komunální volby jsou za 
námi. Členové Lidové strany děkují všem za podporu ve volbách. S Vašimi hlasy 
a podporou, která je zavazující, vyhrála KDU-ČSL volby ve Velešovicích (6 
zastupitelů z 9) a v Rusínově (4 zastupitelé z 15), v Habrovanech má 2 zastupitele 
ze 7. Položili jsme tak základ pokračování spolupráce a podpory obcí a města 
našim farnostem stejně jako v minulém volebním období. Obec Velešovice 
poskytla prostředky na opravu kostela a organizuje společenské akce jako 
například průvod pastýřů. Habrovany velmi výrazně pomáhají s opravou statiky 
kostela.  

Město Rousínov se finančně zúčastnilo oprav kolem rousínoveckého kostela, 
zaplatilo projektovou dokumentaci na opravu statiky kostela sv. Maří Magdalény a 
opravilo mnoho křížů a soch ve městě. Organizovali jsme oslavu výročí narození 
Františka Sušila, pořádali jsme konferenci o barokních kostelech a památkách, 
postavených Domenico Martinellim nebo v jeho duchu, proběhl rok židovské 
kultury jako náboženství, ze kterého křesťanství pochází. Propagujeme rodinné 
pasy a mateřská centra jako prvky lidovecké politiky. Podařilo se nám ve 
spolupráci s našimi poslanci vyčlenit ve státním rozpočtu pro rok 2007 částku 
2,5 mil. Kč na opravu statiky kostela sv. Maří Magdalény.   

Složení zastupitelstva i rady města je jiné než v minulém období a i když 
jsme volby vyhráli, na prosazení jakéhokoliv návrhu je potřeba mít 
v zastupitelstvu minimálně 8 hlasů. A to je problém, protože už na prvních 
zasedáních zastupitelů zazněl názor, že peníze města by měly jít do vlastního 
majetku, ne do cizího. My však budeme znovu navrhovat podporu církvím, nebo 
peníze do opravy kapliček v obcích. Podpora, kterou jsme dostali je, jak jsem výše 
říkal, zavazující a my stojíme o to naplnit doufání, která jsou za ní.  

Zdenka Šprtová, Jan Krček, František Havíř 
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HABROVANY – OPRAVY POKRAČUJÍ 
Opravy kostela Nejsvětější 

Trojice v Habrovanech, zahájené před 
dvěma roky, stále pokračují. Po 
loňském úspěšném statickém zajištění 
stavby kostela a kompletní 
rekonstrukci střechy (nová vazba i 
s krytinou), jsme letos pokračovali 
dokončením klempířských prací a 
začali pracovat v interiéru kostela.  

Původně jsme předpokládali, že 
provedeme pouze opravu omítek a 
vymalování kostela. Jenže při 
vystěhování lavic jsme zjistili, že 
dlažba kostela je zejména pod lavicemi 
úplně zničená a většinou také tvořená 
cihlami položenými do navážky bez 
jakéhokoliv zpevnění, proto se na 
mnoha místech propadala. Kostel jsme 
tedy úplně vystěhovali včetně všech 
oltářů, které jsou také ve velmi 
špatném stavu. Dlažba se odstranila a 
stejně tak jsem odstranili cca 40cm 
vrstvu navážky.  

Místo této navážky se do kostela 
navozila vrstva štěrku (jen pro 
představu se jedná asi o 40m3), na 
kterou byla nalita betonová podlaha. 
Současně s tím probíhají práce na nové 
elektroinstalaci. Protože nám počasí 
začátkem prosince přeje, pokračují 
nyní i zednické práce v interiéru.  

Aktuálním tématem se také stává 
nová podoba liturgického prostoru. 
Řešení není jednoduché, hledá se 
kompromisní řešení, přijatelné i pro 
„památkáře“, kteří vykonávají 
pravidelný dohled nad stavbou a 
průběhem prací. Společně s nimi se 
také musíme dohodnout na finančně 
přijatelném materiálu dlažby kostela. I 
tak nás situace s podlahou velmi 
zdržela a představuje nemalou finanční 
ránu do původně zajištěných 
prostředků.  

Přesto práce pokračují a věřím, že 
až bude kostel opět otevřen, budeme 
spokojeni, co všechno se podařilo 
vybudovat. Konečně také máme od 10. 
11. 2006 povolenou veřejnou sbírku 
v různých formách na dobu 2 roků. 
V obcích Habrovany a Olšany tato 
sbírka proběhne začátkem příštího 
roku – připravujeme k tisku a rozeslání 
všem občanům podrobnější materiál 
s vyčíslením všech proinvestovaných 
položek, aby o sbírce dopředu věděli a 
mohli podle svých možností přispět.  

Závěrem zbývá jen popřát klidné 
a požehnané vánoční svátky a vyslovit 
přání, abychom Vánoce 2007 oslavili 
v opraveném kostele.  

Jan Krček 
 

 

NAŠE FARNÍ RADA 
Jak všichni jistě víte, již několik 

let působí v našich farnostech farní 
rada, složená  ze zástupců farností a 
ostatních ochotných farníků, kteří byli 
osloveni našim bývalým duchovním 
správcem Janem Hábou, který vznik 
farní rady inicioval.  

Farní rada se schází pravidelně 
každou první neděli v měsíci (mimo 
prázdnin) a snaží se spolu s našimi 
duchovními správci řešit jak technické 
otázky farností (zejména opravy 
kostelů), tak i pomoci při pastoračních 
činnostech, organizování různých 
společných akcí farnosti a péči o 
mládež farnosti.  
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Tato farní rada pracovala ve 
složení:  duchovní správce farnosti- 
nejprve Jan Hába, poté Stanislav 
Pacner (účastnili se i Josef Mareček a 
Oldřich Chocholáč), členové - Petr 
Petrucha, Vladimír Coufal, Václav 
Slovák, Václav Hůlka, Ludvik Škrob, 
Jiří Pleva, Pavel Švejnoha, Antonín 
Homola, Jenička Tomanová, Jan 
Krček, František Rumpa, František 
Kordiovský. 

Po nástupu nového duchovního 
správce P. Michaela Macka bylo 
rozhodnuto původní farní radu odvolat, 
a zvolit novou farní radu a to 
hlasováním ve všech kostelech 
farností.  

Hlasování se uskutečnilo dne 24. 
9. 2006. Vy všichni jste mohli 
rozhodnout, koho byste si přáli mít ve 
farní radě za „svůj“ kostel. Výsledky 
voleb do farní rady vesměs potvrdily 
původní složení farní rady, v některých 
případech se však nově zvolení 
členové omluvili (Havíř, Coufal, 
Škrob) a dali tak možnost dalším 

voleným zástupcům. Nová farní rada 
tedy začala pracovat v tomto složení: 

Duchovní správci: farář - otec 
Michael Macek, kaplan - otec 
Stanislav Pacner 

Členové: Petr Petrucha, Václav 
Slovák, Pavel Švejnoha, Jiří Pleva, 
Václav Hůlka, Jenička Tomanová, Jan 
Krček, František Rumpa, Františk 
Kordiovský, Josef Kousal, Lukáš 
Žídek, Radana Pivečková, Miroslav 
Nedorostek. 

Chtěl bych touto cestou 
poděkovat členům minulé farní rady, 
zejména Ludvíku Škrobovi, Antonínu 
Homolovi a Vladimíru Coufalovi za 
jejich aktivní práci především v 
souvislosti s úpravou a přestěhováním 
fary a další technickou a organizační 
pomocí s opravami kostela sv. Václava 
v Rousínovci.  

Nové farní radě přeji hodně elánu 
do další práce, které bude vždycky 
dost, ale kterou děláme pro nás a naše 
budoucí pokolení a víme, že je to práce 
smysluplná a pro všechny důležitá.  

Václav Slovák 
 

 

O DĚTECH NAŠÍ 
FARNOSTI 

Schůzky dětských družinek 
Kokosů a Motýlků pokračují stále 
v pátek v obvyklém čase  a na stejném 
místě.  

Z jejich činnosti je dobré 
připomenout tyto akce.  

Společný výlet ve dnech 5. - 7. 
května 2006 na nám již známou faru ve 
Tvarožné. Hlavní náplní bylo 
celodenní  putování na zříceninu hradu 

Vildenberk. Na místě samém jsme se 
pokusili vystavět napodobeninu 
středověkého hradu. To se nám 
úspěšně podařilo, protože stavebního 
materiálu bylo kolem dostatek. Nalézt 
v okolí ukrytý “zlatý poklad“, bylo 
potom samozřejmě jen otázkou času.   

Další důležitou událostí v životě 
našich dětí je ukončení školního roku. 
Oslava se konala na dvoře fary, kde 
jsme opékali buřty, hráli soutěže a 
tančili.  
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Po prázdninách jsme se sešli 
znovu u táboráku, abychom zahájili 
další práci Motýlků a Kokosů.  

V neděli 15. října 2006 proběhla 
Drakiáda. Počasí bylo dosti větrné a 
tak se draci vznášeli opravdu vysoko. 
Pěkné odpoledne vyvrcholilo 
oceněním nejlepších draků.  

Následující sobotu se starší děti 
zúčastnily farní brigády. Chlapci 
nejprve pomáhali při bourání schodů u 
kostela Sv. Václava a pak společně 
s děvčaty dělali průklest ve farní 
zahradě.  

Podzimní prázdniny ve dnech 26. 
- 28. října jsme opět strávili pospolu. 
Tentokrát na faře v Dědicích. 
Celodenní výpravu jsme podnikli 
k Cyrilometodějské studánce, která 
pramení u pěkně opravené kaple. Oběd 
si děti uvařili v kotlíku a potom hledali 
strom plný sladkostí. A protože počasí 
bylo nádherné hráli jsme venku 
spoustu her. Večer se šli dobří plavci 

vykoupat do krytého bazénu ve 
Vyškově.  

V listopadu jsme společ-
nými silami vybudovali ve farní 
zahradě elektrický ohrad-ník 
pro ovce, které ji budou spásat.   

Před začátkem adventu 
jsme již tradičně vyráběli 

věnce, které nám zpříjemní tento, letos 
tak krátký, předvánoční čas.  

Poslední akce roku 2006 nás čeká 
22. prosince. Bude to vánoční posezení 
u stromečku s drobnými dárky, které si 
děti navzájem dávají, ale to už budou 
vánoce opravdu za dveřmi. A já vám 
všem přeji jejich pokojné a radostné 
prožití.  

Radana Pivečková 
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ROZHOVOR  S  OTCEM  MICHAELEM 
Po onemocnění otce Jana Háby jej 

zastupoval jeden rok otec Stanislav 
Pacner sám, což při jeho pedagogické 
činnosti na teologické fakultě v 
Olomouci byl velký zápřah (za to mu 
dodatečně vyslovujeme veliký dík). 
Pak mu přišel na rok vypomoci otec 
Oldřich Chocholáč, který se s námi 
rozloučil koncem srpna, kdy už jsme 
věděli, že budeme mít nového faráře, 
otce Michaela Macka.  

Protože našeho nového otce 
Michaela ještě moc neznáme, požádali 
jsme ho o krátký rozhovor: 

 
Otče Michaeli můžete nám říct 

odkud pocházíte a něco o své 
rodině? 

Narodil jsem se a mládí prožil se 
svými rodiči a sestrou v Kuřimi u 
Brna. Moji rodiče, zejména maminka, 
mě vedla k víře, tatínek však víru příliš 
aktivně nežil, což bylo také důvodem, 
proč jsem začal o svém vztahu k Bohu 
více přemýšlet.  

 
Kdy jste se rozhodl stát se 

knězem?  
V mládí jsem o tom vůbec 

neuvažoval, vystudoval jsem gymná-
zium a protože mě velmi bavila fyzika, 
rozhodl jsem se přihlásit na 
přírodovědeckou fakultu University v 
Brně a studovat geofyziku. Brzy jsem 
však zjistil, že mě toto studium nějak 
nenaplňuje a začal jsem uvažovat o 
tom, jak bych mohl být užitečný 
potřebným lidem, kteří strádají, např. 
formou misie v Africe apod. Vždycky 
jsem rád četl, a moje maminka měla 
mnoho hodnotných knih, a tak jsem se 

dostal i ke knize „Život sv. Terezie z 
Avily“ nebo životopisu Karla 
Foucaulda (zakladatele malých bratří). 
Těch vlivů samozřejmě bylo více. 
Najednou jsem poznal, že mohu být 
užitečný v kněžské službě jak v naší 
zemi tak i případně odejet na misie do 
zahraničí.  

 
Můžete nám říct něco o svých 

zálibách? 
Jak už jsem řekl, od mládí velmi 

rád čtu. K mým oblíbeným autorům 
patří zejména Wiliam Saroyan, Franz 
Kafka, Jakub Deml, Bohuslav Reynek, 
Anselm Grun, otcové pouště a další. 
Mojí druhou velkou zálibou je 
cestování.  

 
Můžete jmenovat některé 

zajímavé krajiny nebo místa, která 
jste navštívil ? 

Při svém rozhodování ke kněžské 
službě jsem navštívil mnoho poutních 
míst v Itálii, Francii nebo Německu. 
Samozřejmě na mě velmi zapůsobila 
návštěva Svaté země, kterou jsem 
navštívil po ukončení bohosloveckého 
semináře. Byl jsem tam dva měsíce a 
styl života zdejších lidí, který se tak liší 
od života v Evropě, na mě velmi 
zapůsobil.  

Další země, která ve mě 
zanechala hluboké zážitky, bylo 
Maroko. Se dvěma spolubratry kněžími 
jsme zde najezdili autem cca 10 tis. 
km. Rovněž mě ohromila Zakarpatská 
Ukrajina, kterou jsem navštívil o své 
letošní dovolené.  
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Tak to byste nám o tom ve 
Svornosti mohl povyprávět nebo 
ukázat diapozitivy? 

Ano, velmi rád.  
 
Otče Michaeli, můžu se Vás 

zeptat na Vaše dojmy při nástupu do 
Rousínova? 

Potěšilo mě, že zde jsou živá 
společenství mladých rodin, která už 
jsem také stihl navštívit. Naopak mě 
někdy trochu vadí místní patriotismus, 
vždyť jsme všichni jedna rodina, tak 
bychom měli táhnout za společný 
provaz.  

 

Velmi jste nás překvapil, když 
jste řekl, že na farní zahradu 
přivedete ovce. 

Už tam jsou, můžete se jít podívat.  
 
Mohli bychom ještě dlouho 

vyprávět, ale kapacita Vánočního 
zpravodaje je omezená, takže velmi 
děkuji za Váš čas, těším se na Vaše 
vyprávění o dalekých krajích, které jste 
navštívil, přeji Vám i otci Stanislavovi 
hodně zdraví a Boží pomoci v kněžské 
službě a nám všem krásné prožití 
vánočních svátků a milostiplný Nový 
rok 2007.  

Připravil Václav Slovák

Svátosti smíření před vánočními svátky 
 

18.12.2006 – pondělí 
17:00 – 17:50 Rousínov 
18:30 – 20:00 Rousínov 
 

20.12.2006 – středa 
16:00 – 16:50 Kr. Vážany 
17:30 – 18:00 Kr. Vážany 
20:00 – 22:00 Fara Rousínovec 
 

21.12.2006 – čtvrtek 
9:00 – 11:00 Fara Rousínovec 
17:00 – 17:50 Rousínov 
18:30 – 20:00 Rousínov 
 

22.12.2006 – pátek 
16:00 – 17:50 Velešovice 
 

23.12.2006 – sobota 
7:00 – 7:30 Rousínov 
 

Během svátků 24. - 27. 12. se nezpovídá. 



 

 

Rozpis Vánočních mší a akcí ve farnostech 
 

24.12.2005 – Neděle; „Štědrý den“ 
7:30 – Mše v Rousínově 
9:00 – Mše v Rousínovci 
10:30 – Mše ve Velešovicích 
10:30 – Mše v Královopolských Vážanech 
20:30 – Půlnoční mše v Kr. Vážanech 
22:00 – Půlnoční mše v Rousínově 
23:30 – Půlnoční mše ve Velešovicích 

 

25.12.2005 – Pondělí; „Boží hod“ 
Mše jako v neděli. 

 

26.12.2005 – Úterý; „svátek sv. Štěpána“ 
Mše jako v neděli. 
16:00 – Vánoční koncert SPS Sušil, Rousínov (kostel sv. Maří) 

 

27.12.2005 – Středa; „svátek sv. Jana Evangelisty“ 
9:00 – Mše s žehnáním vína, Rousínovec 
9:30 – Vánoční pingpongový turnaj, Svornost (za účasti hejtmana JMK) 
18:00 – Vánoční koncert KPS Danielis, Rousínov (kostel sv. Maří) 

 

31.12.2005 – Neděle 
Mše jako v neděli, s obnovou manželských slibů 
od 23:00 – Noční adorace, Rousínovec 

 

1.1.2006 – Pondělí; „Nový rok“ 
9:00 – Mše v Rousínovci 
10:30 – Mše ve Velešovicích 
10:30 – Mše v Královopolských Vážanech 

 

6.1.2006 – Sobota; „slavnost Tří Králů“ 
8:00 – Mše s žehnáním křídy, vody a kadidla, Rousínov 
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