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Oprava věže kostela sv. Maří Magdalény v Rousínově
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Vážení a milí farníci,
je zvykem, že informace o dění v našich farnostech vycházejí také formou zpravodaje.
Nejprve to byl tzv. Vánoční zpravodaj, který od
roku 2003 až do roku 2009 vycházel jednou ročně těsně před Vánocemi. Jeho grafická úprava,
tisk i výroba byla zajišťována vlastními silami
a ochotou tandemu Václav Slovák a František
Havíř ml., nízké výrobní náklady vyvažovalo o to
větší úsilí. Za tuto práci patří jim i všem, kteří byli
ochotni napsat nebo i nadále píší své příspěvky,
velký dík.
Od roku 2010 byl název změněn na Farní zpravodaj, grafická úprava, výroba i tisk byly zadány
specializované firmě, avšak periodicita i obsah
zůstal v podstatě stejný.
Již delší dobu jsme se zabývali myšlenkou, jak
tento Farní zpravodaj oživit či vylepšit a zejména
jak poskytnout farníkům další informace, po kterých již delší dobu volali. Informace o počtu křtů,
svateb a pohřbů a také o hospodaření kostelů za
daný rok, aby si mohli udělat představu o tom, co
jsme schopni jen s pomocí dobrovolných sbírek
ufinancovat. A jestli nám kromě prostředků na provoz našich kostelů případně zbude i na nějaké větší opravy, které naše kostely potřebují, a podobně.
Problém byl v tom, že pokud Farní zpravodaj
vznikal cca v listopadu, nebyly ještě k dispozici
všechny podklady k tomu, aby bylo možné podat
informace o hospodaření za daný rok. Uvedli
jsme skutečnosti za rok předešlý (např. v roce
2014 byla předložena data o hospodaření za rok
2013), ale to už zase není tak aktuální.
Po projednání na farní radě jsme v roce 2017
dospěli k rozhodnutí vydávat Farní zpravodaj dva-

Pouť do Křtin – 2017

krát ročně. První číslo zpravodaje by vyšlo do konce února a přineslo by informace zejména o tom,
co se za minulý celý rok v každém kostele událo,
kolik bylo křtů, svateb a pohřbů a také údaje o hospodaření farností, o sbírkách na mimořádné účely
i na provoz kostela, o provedených významných
opravách, popřípadě investicích. Dále by zde byl
upřesněn plán akcí farnosti na daný rok.
Ve druhém čísle zpravodaje, které by vyšlo
koncem srpna, by byly zařazeny články o již
uskutečněných akcích. Většina jich totiž stejně
proběhne v první polovině roku (poutě, zájezdy
i mnohé další).
V předvánoční době by byl vytištěn již pouze
arch s informacemi o příležitostech ke svátosti
smíření, s pořadem bohoslužeb a s termíny koncertů, které se v období Vánoc konají.
Doufáme, že se tento nový způsob předávání
informací ujme, a jsme připraveni ho případně
znovu patřičně upravovat. Uvítáme tedy vaše
konstruktivní připomínky a hlavně se těšíme na
vaše příspěvky do zpravodajů.
Všechny Vánoční i Farní zpravodaje jsou od
roku 2003 uloženy také na webových stránkách
farnosti: www.farnostrousinov.cz, kde si je můžete prohlédnout. Od roku 2008 jsou dokonce
v barevném provedení. Vyniknou tak zejména
fotografie, které máme v tištěné podobě bohužel
pouze černobílé, protože tisk v barvě kvůli vysoké ceně není v našich možnostech.
Rád Vám ještě také touto cestou přeji v tomto
roce všechno nejlepší a hojnost Božího požehnání. A všem, kteří ve farnostech jakkoliv pomáháte, veliké DÍKY.
o. Michael
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Kostel sv. Václava v Rousínovci
V roce 2017 neprobíhaly v našem kostele
žádné větší opravy, jako tomu bylo v ostatních
kostelích, byl proveden jen servis plynového
kotle a vyčištění okapů.
Dne 8. září jsme zahájili školní rok žehnáním
aktovek a pak se děti sešly k táboráku na faře.
Hodová mše svatá k patronu našeho kostela
sv. Václavu se uskutečnila ve čtvrtek 28. září
přímo na svátek sv. Václava, který je také státním svátkem a Dnem české státnosti. Krásně
vyzdobený kostel byl zcela zaplněn. Krojovaní
stárci a stárky zaplnili presbytář a nám se opět
naskytl pohled na nádherné kyjovské kroje
a mládí v nich. Po mši svaté nás stárci a stárky
pohostili koláčky a dobrým vínem a starosta
jim předal hodové právo. Myslím, že je velmi
dobré tyto lidové tradice udržovat, a patří velký
dík všem, kteří se na zajištění hodů v našem
kostele každoročně podílejí. V pátek 8. prosince po mši sv. sloužené na Slavnost Panny
Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
jsme přivítali v našem kostele vzácnou návštěvu. Přišel sv. Mikuláš a byl tak štědrý, že nejenom všechny děti, ale i všichni přítomní dospělí od něho dostali dárek.
Jak již se stalo tradicí, ve vánoční době jsme
si mohli v našem kostele vychutnat koncert

▲

Kalečníček, host koncertu Danielis

KPS Danielis, tentokráte se svým hostem
Dětskou cimbálovou muzikou Kalečníček, kterou řídil primáš Pavel Švejnoha. Danielis opět
nezklamal a svým repertoárem nám přichystal
krásný zážitek. Stejně tak zaujali mladí začínající muzikanti souboru Kalečníček, kteří předvedli své umění. Byli za to po právu odměněni
aplausem obecenstva, což pro ně bylo jistě
povzbuzením a impulsem pro další rozvíjení
jejich talentu.
Po krátkém shrnutí akcí, které se v našem
kostele minulý rok konaly, bych vás nyní chtěl
seznámit s několika dalšími informacemi.
V uplynulém roce zde bylo pokřtěno 13 dětí,
pochováno 7 farníků a uskutečnily se i 4 svatby.
Díky Vaší štědrosti se na pravidelných sbírkách vybralo celkem 189 716 Kč. Farníci podpořili i sbírky, které se odvádějí na konkrétní
účel. Na sbírku Haléř sv. Petra se vybralo
5 020 Kč, na misie 6 660 Kč, na charitu bylo
odesláno 3 600 Kč, na bohoslovce 3 232 Kč
a na fond PULS na podporu kněží a pastorace
v diecézi se vybralo 6 760 Kč. Při sbírce
Misijní koláč naši farníci přispěli částkou
3 120 Kč a na rodinu z Veselí nad Moravou se
sedmi dětmi, která se po úmrtí otce ocitla
v tíživé životní situaci, vybrali částku 6 000 Kč.
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Kostel sv. Václava

Samostatní dárci pak přispěli na potřeby kostela částkou 18 000 Kč.
Na provoz jsme v minulém roce vynaložili
tyto částky: plyn nás stál 25 946 Kč, elektrická
energie 14 500 Kč, voda a srážková voda 11
035 Kč, květiny na výzdobu kostela 10 240 Kč,
na 4 100 Kč nás přišlo čištění okapů a 2 178 Kč
jsme zaplatili za servis plynového kotle. Na
fond PULS na podporu kněží a pastorace v diecézi jsme odvedli 29 127 Kč, zbývajících 2
474 Kč pak tvořily výdaje za nákup bohoslužebných předmětů a drobný materiál. Do nákladů ještě musíme započítat částku 91 600 Kč,
která se vytváří ročním odpisem budov a slouží
jako finanční zdroj pro budoucí opravy a investiční nákupy.
Po krátké informaci o hospodaření bych se
rád zmínil o tom, co nás trápí, že nemáme kostelníka, který by se o chrám pravidelně staral.
Zejména se jedná o otevírání a zavírání kostela,
o přípravu mší svatých, zajištění pohřbů a další
činnosti, které kostelnická služba s sebou přináší. Prosím tedy ty z vás, kteří byste o tuto důležitou a pro naší farnost velmi potřebnou službu
měli zájem, abyste se přihlásili na faře.

Nemusíte se bát, náš Pán vám jistě dá dostatek
sil tuto práci vykonávat.
Rovněž bychom chtěli poprosit, zda by někteří z mladých manželů nebyli ochotni vypomoci při práci s dětmi při pátečních mších pro
děti, které se v našem kostele konají. Jak jde
čas, rodinám, které tuto činnost dříve vykonávaly, děti již odrostly a bylo by potřeba je
nahradit.
Rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně
podílejí na zajištění chodu kostela. Zejména
paní Gabře Kousalové, která zajišťuje květinovou výzdobu a stará se o praní bohoslužebného
prádla, Jožkovi Kousalovi, který provádí drobné a dle možností i větší opravy a údržbu kostela a dokáže vyrobit i pěkný kus nábytku (viz náš
krásný ambon), a paní Věře Kučerové, která
otevírá a zavírá kostel při bohoslužbách a v létě
zajišťuje jeho pravidelné větrání. Díky všem,
kteří kostel pravidelně uklízejí a zajišťují lektorskou službu. Velký dík patří ministrantům, varhanicím paní Heleně Soldánové, paní Janě
Zehnalové a slečně Daniele Hřebíčkové a vám
všem, kteří ho svými finančními dary podporujete.
Václav Hůlka a Václav Slovák
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Kostel sv. Maří Magdalény
Pokud chceme zhodnotit rok 2017, nemůžeme
zapomenout zejména na dvě významné události,
které se v našem kostele odehrály. Tou první byla
Noc kostelů, která se konala dne 9. června 2017,
tedy po sedmi letech od první Noci kostelů, která
v naší farnosti proběhla v roce 2010. Podrobně
jsem o této akci informoval ve Farním zpravoda-

▲

Oprava věže kostela sv. Maří

ji, který vyšel koncem roku 2017. Další významnou událostí bylo zahájení opravy věže kostela.
Mohu říct, že jsem ani nedoufal, že k tomu v blízkém horizontu dojde. Vzhledem k tomu, že náklady na první fázi opravy byly vyčísleny na cca
2,5 mil. Kč, naše farnost zvláště poté, co se obměnilo politické zastoupení na Jihomoravském kraji
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i v Rousínově, měla jen malou šanci získat na tuto
akci finanční dotaci. Ze svých vlastních zdrojů by
to šlo jen velmi těžko. Naplnila nás veliká radost,
že se po asi devíti letech opět na věži objevila
kopule s křížem. Velký dík patří otci Michaelovi,
že se rozhodl pustit se do této akce. Myslím, že
opravou kostelní věže získá náš kostel nejenom
znovu svoji důstojnost, ale i v rámci města svoji
dominanci, která mu po právu náleží, a bude to
přínos i pro město Rousínov. Další informace
o této významné opravě jsou uvedeny v samostatném článku tohoto zpravodaje.
Rád bych zmínil i další události vztahující se
k našemu kostelu. Dne 23. července jsme opět
oslavili svátek patronky sv. Maří Magdalény slavnostní mší svatou, při které nás na varhany doprovodil významný brněnský hudebník a umělecký
vedoucí renomovaných hudebních uskupení pan
Martin Jakubíček. V adventu jsme mohli dvě
soboty po sobě navštívit roráty a 26. prosince si
již tradičně zajít poslechnout koncert pěveckého
sboru Sušil. Se SPS Sušil tentokrát vystoupilo
i brněnské hudební uskupení Těžké harmonično
(umělecká vedoucí Pavlína Němcová). V rámci
koncertu David Kříž sólově přednesl koledu
Tichá noc a zazpíval si se sborem Sušil. Koncert
se vydařil a zaplněný kostel si užíval sváteční
vánoční atmosféru.
Nejsou to však jen mimořádné akce, které
nějak vybočují z běžného života farnosti. Chtěl
bych vás pozvat na „mimořádnou akci“, která se
koná každý čtvrtek v našem kostele, když
v jiných kostelích mají tuto příležitost možná jen
jednou ročně, a tou je adorace před vystavenou
Nejsvětější svátostí. Nabízí se nám jedinečná šance v čase od 18.30 do 19.00 hod. poděkovat Pánu
Ježíši za všechny dary, kterými jsme neustále
zahrnováni, a za nekonečnou trpělivost a milosrdenství, které má s námi hříšníky, a poprosit
o požehnání do dalších dnů...
Za minulý rok byly v našem kostele pokřtěny
čtyři děti a proběhlo osm pohřebních obřadů.
Na provoz kostela bylo při pravidelných sbírkách vybráno celkem 170 002 Kč. Dále naši farníci také podpořili účelové sbírky, na kterých se
vybralo celkem 38 881 Kč. Z toho na sbírku Haléř
sv. Petra se vybralo 6 075 Kč, na bohoslovce
4 283 Kč, na misie 5 819 Kč, na charitu 7 252 Kč,
na diecézní fond PULS pak 5 732 Kč a při sbírce
Misijní koláč celkem 2 920 Kč. Naši farníci podpořili také rodinu se sedmi dětmi z Veselí nad
Moravou, které zemřel otec, částkou 6 800 Kč.
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Několik dobrovolných dárců přispělo částkou
10 500 Kč na opravu kostelní věže. Město
Rousínov uvolnilo na tuto akci částku 300 000 Kč
a z fondu na obnovu kulturních památek
Ministerstva kultury se podařilo zajistit
1 200 000 Kč. Celkově se za opravu věže v roce
2017 zaplatilo 1 580 377 Kč. Tato částka byla
uhrazena především z výše uvedených dotací.
Z pravidelných sbírek přispěl náš kostel částkou 30 556 Kč na diecézní fond PULS, který byl
zřízen na podporu kněží a pastorace v diecézi.
Náklady na spotřebu plynu činily 17 818 Kč, za
elektřinu jsme platili 4 405 Kč a za vodu a srážkovou vodu 9 740 Kč. Za pronájem plošiny
k opravě střechy jsme zaplatili 12 765 Kč a za čištění okapů 4 100 Kč, na květiny pro výzdobu kostela jsme vynaložili částku 4 562 Kč. V souvislosti s opravou věže kostela jsme museli nechat
vypracovat plán bezpečnosti práce, který stál
5 224 Kč. Zbývající částku 5 194 Kč představují
náklady na bohoslužebné předměty a drobný
materiál pro zajištění akce Noc kostelů. 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, 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
a také ministrantům a lektorům. Rovněž děkuji
paní Evě Nedorostkové za praní bohoslužebného
prádla a zapisování úmyslů ke mším svatým. Také
děkuji všem ženám, které pravidelně provádějí
úklid kostela, a všem, kteří nosí ze svých zahrádek
květiny na výzdobu kostela. Velký dík patří paní
Jence Tomanové, která se stará o květinovou
výzdobu.
Samozřejmě že poděkování patří zejména našim
kněžím, otcům Michaelovi a Stanislavovi, kteří nám
umožňují přijímat svátosti a posilují nás ve víře.
Jsme rádi, že se můžeme zúčastňovat pravidelných
čtvrtečních adorací eucharistie v našem kostele.
Co nás trochu trápí, je malý počet ministrantů
u oltáře jak v neděli, tak i ve všední dny. Doufáme
však, že i toto se časem zlepší, vždyť noví nadějní ministranti už nám rostou.
Do roku 2018 bych vám všem chtěl popřát
zejména pevné zdraví a hojnost Božího požehnání.
Václav Slovák
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Kostel sv. Barbory ve Velešovicích na jaře

Rok 2017 v kostele sv. Barbory ve Velešovicích
slibu, odpuštění a prosbu o živou vodu pro naše
srdce. Čtvrté setkání se slepým člověkem u rybníka Siloe (Poznání) nám ukazuje dar vidět srdcem,
otevřít tak vnitřní pohled a děkovat za vše dobré.
Páté zastavení v Betánii v době smrti a vzkříšení
Lazara nás postavilo před úkol těšit ostatní, dávat
naději a přinášet radost, překonat hranice smrti
a žít v Kristu až do konce. Byl to úkol, který oslovil zejména ty, kteří v tomto roce ztratili někoho
blízkého. Květná neděle a slavný vjezd do
Jeruzaléma byly vyvrcholením našeho putování.
Děti cestou získávaly razítka do „cestovních
pasů“ a v místech putování zanechávaly své stopy
s úmysly a předsevzetími.
Je třeba poděkovat všem, kteří se podílejí na
všech duchovních formacích našeho farního
společenství, ať už je to v době postní křížová
cesta pro děti a rodiče, májové pobožnosti
k oslavě Panny Marie, modlitební TRIDUUM,
modlitby otců a matek a společenství živého
růžence. Jak říká starý mnich otce Stanislava:
„Nebojme se ztrácet čas s Bohem modlitbou,“
a využívejme hojně těchto příležitostí jak v soukromí, tak ve společenství. Síla modlitby je
obrovská a často nedoceněná.

▲

Na konci roku 2016 jsme pomyslně uzavřeli
Bránu milosrdenství a vyprošovali jsme si
milosti a požehnání do nadcházejícího roku
2017. I tento je již minulostí a je třeba se ohlédnout nazpět a poděkovat za dary a milosti, které
jsme dostali jako jednotlivci i jako celé farní
společenství.
Především děkujeme za službu našich kněží
P. Michaela a P. Stanislava, kteří s námi slaví
mše svaté třikrát týdně, a to ve středu, v pátek
a v neděli. Všude to není samozřejmostí a je třeba za tyto dary děkovat a prosit o jejich zachování. Naši kněží jsou nám zpovědníky a průvodci životem ve víře a je jen na nás, jak těchto
nabídek využijeme.
Dobou postní jsme s dětmi našeho farního společenství putovali do Jeruzaléma. Každá páteční
a nedělní mše svatá se nesla v duchu jednotlivých
zastavení tohoto putování. První zastavení
v Poušti nás vybídlo něco si odříct a obětovat
z přebytků, které jsou nám nabízeny. Druhé zastavení na hoře Tábor nás vedlo ke změně k novému,
uvědomit si svoji křehkost a zranitelnost bez Boží
přítomnosti v nás. Třetí zastavení a voda ze studny Sichar nám připomnělo obnovení křestního
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V roce 2017 jsme pokračovali v započatých
tradicích. Před slavností Ducha Svatého jsme
opět zakusili 24 hodinovou četbu Slova Božího
z Bible, které bylo zahájeno mší svatou, a pak již
následoval řetěz čtenářů. Zapojilo se jich velké
množství, místních i přespolních, četba vyvrcholila adorací Nejsvětější svátosti. Ve čtení nás
podpořili i naši kněží.
V září se naše farní společenství připojilo
k obnovené pěší pouti na Lutršték
k Sedmibolestné Panně Marii. Také děkovná
mše za úrodu nám i letos ukázala, že je za co
děkovat a každý rok nám přináší hojnost úrody
v rozličných plodech. Přímluvy této mše svaté
přednesla dvojice mladých v tradičních krojích.
Věřím, že jsme započali i novou tradici, kdy se
velešovické krojované hody začaly v kostele
svátostným požehnáním. Byla to velká událost
pro stárky i přihlížející, kdy se zcela zaplněným
kostelem z kůru rozléhal hlas trubky. Promluva
P. Kamila Sovadiny připomněla význam slova
„hody“, které znamená hojnost a štědrost. Ne
všichni a ne všude tuto hojnost zažívají a je třeba za ni děkovat.
Do doby adventní jsme s dětmi vstoupili přípravou „dárku pro Ježíška“. Čtyři adventní pátky
a neděle se nesly v duchu úkolů Děkujeme,
Chválíme, Šíříme radost, Nasloucháme a posloucháme, které byly podpořeny úryvky
z Písma a výkladem kněží. Dárek byl Ježíškovi
předán v obětním průvodu na Boží hod vánoční.
Na tomto místě patří velké díky všem, kdo se
o náš kostelík jakýmkoliv způsobem starají a přispívají k jeho provozu. Poděkování patří obětavým kostelníkům, varhanici a dalšímu hudebnímu doprovodu mší svatých na klávesy, kytaru
a flétnu, všem, kdo pomáhají s úklidem, s praním liturgických roušek a plachet na oltáře,
s květinovou výzdobou, díky lektorům při čtení
Písma.
V letošním roce se nám podařilo vybavit prostor na kůru novými lavicemi s polstrováním
a také lavicí u varhan. Jistě tento počin ocení
účastníci mší svatých na kůru a také hostující
scholy.
V uplynulém roce bylo v našem kostele
pokřtěno pět dětí a pohřbů bylo sedm.
Na dobrovolných sbírkách a příspěvcích na
provoz kostela bylo vybráno celkem 120 758 Kč.
Dále naši farníci přispěli na účelově vyhlášené
sbírky celkem 36 908 Kč. Z toho na sbírku Haléř
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Děkovná mše za úrodu

sv. Petra to bylo 3 505 Kč, na bohoslovce 4 375
Kč, na misie 4 387 Kč, na charitu 2 918 Kč, na
podporu fondu PULS 3 573 Kč a při sbírce
Misijní koláč 1 750 Kč. Poměrně vysoká částka
se vybrala při sbírce na podporu rodiny se sedmi
dětmi z Veselí nad Moravou, které zemřel otec,
celkem 16 400 Kč. Náklady na provoz našeho
kostela sestávaly v roce 2017 zejména z nákladů
na elektrickou energii 6 555 Kč, na spotřebu plynu 9 074 Kč a na drobný materiál 1 397 Kč. Na
potřeby brněnské diecéze na podporu kněží
a pastorace šlo 23 416 Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem našim farníkům za příspěvky a dobrovolné dary na provoz
kostela. Přebytek příjmů po pokrytí všech nákladů byl vložen na účet farnosti a používá se opět
na potřeby naší farnosti, nejenom na opravy
majetku, ale i na pokrytí nákladů na energie společné fary v Rousínovci a další akce včetně podpory práce s mládeží.
Na závěr mi dovolte zmínit výklad P. Michaela
ohledně podobenství o pokladu v poli nebo
o vzácné perle, které jsou obrazem Božího království. „Ti, kdo ho chtěli získat, prodali vše,
všeho se vzdali a získali Boží království. Bohu je
třeba dát vše a potom mnohonásobně získáme.“
Jak jednoduché, ale někdy velmi těžké.
Přeji všem požehnaný rok 2018.
Ilona Rulíšková
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Kostel sv. Filipa a Jakuba v Královopol. Vážanech
139 850 Kč. Mimo to jste také projevili svoji štědrost a přispěli na vyhlášené mimořádné sbírky
cekem 24 050 Kč. Z toho na sbírku Haléř sv. Petra
se vybralo 4 600 Kč, na bohoslovce 1 500 Kč, na
misie 3 550 Kč, na charitu 2 450 Kč a při sbírce na
diecézní fond PULS pak 6 550 Kč. Misijní činnost
jste podpořili při sbírce Misijní koláč částkou
1 900 Kč. Rovněž jste podpořili rodinu v tíživé situaci z Veselí n. Moravou a přispěli částkou 3 500 Kč.
Na opravu střechy se podařilo získat dotaci od
města Rousínova, které dalo částku 150 000 Kč,
částkou 206 000 Kč přispěl Jihomoravský kraj
a 245 000 Kč se podařilo získat z Havarijního fondu Ministerstva kultury. Potřebu finančních prostředků dále posílil výtěžek z pronájmů polí ve výši
123 115 Kč a bankovní úroky ve výši 3 110 Kč.
Celkové náklady na opravu střechy kostela v roce
2017 činily 608 311 Kč a byly v převážné míře
pokryty právě výše uvedenými dotacemi.
K významným nákladům na provoz kostela
v roce 2017 patřily zejména náklady na elektřinu,
kterou kostel i vytápíme, v celkové výši 21 524 Kč
a také daň z nemovitostí 20 880 Kč. Na podporu
kněží a pastorace v diecézi jsme přispěli částkou
38 470 Kč, 7 104 Kč jsme vynaložili na pojištění
majetku a za 5 891 Kč jsme koupili novou nástěnku ke kostelu. Celkem 9 759 Kč jsme pak vynaložili na zakoupení bohoslužebných předmětů, květin a drobného materiálu. Zbývající náklady
tvořily drobné poplatky v celkové výši 1 976 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.
Dále bychom chtěli poděkovat za
varhanní doprovod p. katechetce
Zehnalové a p. Mikuláškové. Také
děvčatům za zpěv, p. Čermákovi,
p. Tomanovi, ministrantům, lektorům, rodině Bendové za pomoc při
drobných opravách kostela a všem
ženám za úklid. Poděkování patří
i Evě Modlitbové za práci s dětmi
při mši svaté a všem dalším, kteří
pomáhají.
Přejeme si, aby náš kostel byl plný
věřících, a těm přejeme Bůh s vámi.
Dagmar Relichová
Kostel v Královopolských Vážanech s novou střechou v plné kráse
a Marie Obhlídalová

Naši milí farníci, vítáme vás v roce novém
a společně se poohlédneme se za uplynulým
rokem 2017.
Náš vážanský kostel dostal již celou novou střechu. To je pro nás dobrá zpráva, ale další opravy
nás ještě čekají a není jich málo. Střecha je sice
opravená, ale špatné trámy v klenbě kostela zůstaly. Výměna těchto trámů bude náročná, protože by
se mohl poškodit strop s malbami. Uvidíme, kdy
na opravu dojde. Drobnějších oprav je zapotřebí
hodně, např. opadaná omítka za dveřmi kostela
a odřené stěny. V tomto roce by se také měly přemístit varhany na kůr, což nebude jednoduché.
Kromě nedělních bohoslužeb bylo v naší farnosti nejvíce křtů, celkem deset, pak následují pohřby,
celkem pět, a měli jsme tady i jednu svatbu.
V adventním čase nás při nedělní mši svaté navštívili dobrovolníci, kteří pomáhali chudým dětem
v Ekvádoru. Děti tam nemají finanční prostředky
na vzdělání a tak ten, kdo si zakoupil papírového
andělíčka, přispěl na podporu několika dětí v jedné vesnici.
O provoz našeho kostela se stará více lidí. Avšak
největší zásluhu má paní Anežka Salavová, která
se obětavě o náš kostel stará již několik desítek let.
Patří jí velké poděkování. Chtěli bychom jí trochu
ulehčit v její práci, a proto převezmeme květinovou výzdobu v kostele. Uvítáme každou vaši
pomoc v podobě květinových darů.
Jak jsme již výše uvedli, kostel potřebuje opravy,
a to něco stojí. Proto jsme velmi rádi za finanční
podporu, kterou jste svými dobrovolnými dary
v roce 2017 poskytli. Na provoz kostela a opravy se
při pravidelných sbírkách vybralo celkem
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Kostel Nejsvětější Trojice v Habrovanech
Jak uplynul rok 2017 v Habrovanech?
Od začátku roku probíhala jednání
kolem další etapy oprav kostela –
opravy venkovní fasády, vybudování
okapového chodníku kolem kostela,
opravy vstupního schodiště a brány.
Celková cena prací je 1 065 689 Kč,
z toho pro rok 2017 byly zadány práce v ceně 441 148 Kč. Finance byly
zajištěny z veřejné sbírky, z vlastních zdrojů farnosti, z dotace
Ministerstva kultury a z příspěvků
od obcí Habrovany a Olšany.
Práce navazují na opravu věže,
kterou se podařilo dokončit v roce
Oprava fasády habrovanského kostela
2014. V ceně provedených prací není
uvedena částka cca 150 000 Kč za opravu vstupdí umělecký kovář Jan Korčian z Habrovan, kteního schodiště, kterou uhradila obec Habrovany.
rý také vyrobil a v polovině prosince osadil krásOd jarních měsíců tedy probíhala veřejná sbírné nové zábradlí ke schodišti.
ka a současně byly v měsíci dubnu zahájeny práV prosinci bylo možné (jako již tradičně) nace na okapovém chodníku s provedením drenáží
vštívit vánočně nazdobený kostel, poslechnout si
kolem kostela. Pro okapový chodník byla využikrátké koncertní vystoupení pěveckého sboru
ta zbývající kamenná dlažba z interiéru kostela.
z Olšan a odnést si domů Betlémské světlo.
Podle předběžných jednání by se mělo podařit
V roce 2017 byly v našem kostele pokřtěny tři
zajistit finanční krytí pro dokončení oprav v roce
děti a vykonány čtyři pohřební obřady.
2018 a tak věříme, že na konci roku 2018 bude
Při pravidelných sbírkách bylo vybráno na
náš kostel zvenku i zevnitř opraven.
provoz celkem 41 853 Kč a na účelových sbírV měsíci červnu (11. 6.) jsme oslavili slavkách celkem 4 260 Kč, z toho na charitu 1 295
nostní nedělní bohoslužbou slavnost Nejsvětější
Kč, na misie 1 205 Kč a fond biskupství PULS
Trojice a další neděli 18. června se konal v hab1 760 Kč. Dále nám na opravy kostela poskytli
rovanském kostele koncert smyčcového kvarteta
dary jednotliví dárci a tak včetně výnosu veřejné
Desigual. Výtěžek z koncertu ve výši 8 180 Kč
sbírky činil příspěvek na darech celkem
byl opět věnován na opravy kostela.
147 482 Kč. Dotačně na opravu kostela přispěla
Na konci měsíce června zahájila vyškovská
obec Habrovany částkou 200 000 Kč a z minisfirma Dobeš práce na vstupu do kostela, který
terstva kultury jsme obdrželi 150 000 Kč. Všem
byl po dobu prázdnin uzavřen. Schodiště bylo na
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za jejich štědkonci srpna dokončeno (zatím však bez zábradlí)
rost. Velký dík patří zejména obci Habrovany
a kostel opět otevřen pro pravidelné bohoslužby.
a Olšany.
V polovině září uspořádalo několik řemeslníNáklady na provoz kostela sestávaly z nákladů
ků v zámeckém parku v Habrovanech Řemeslný
na elektřinu v celkové výši 6 433 Kč a na bohoden, během kterého vykovala skupina umělecslužebné předměty pak 1 000 Kč. Kromě odvodu
kých kovářů kříž, který věnovali kostelu
účelových sbírek přispěl náš kostel také částkou
v Habrovanech. S jeho osazením jsme se roz10 434 Kč na fond PULS na podporu kněží
hodli počkat na dokončení oprav venkovních
a pastorace v diecézi.
omítek, ke kterému dojde (jak doufáme) v roce
Děkujeme všem, kteří se starají o chod koste2018. Stejně tak bude po dokončení omítek
la, i těm, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili
a zadláždění vstupu do kostela ještě osazena
rozsáhlou rekonstrukci, a přejeme hodně Boží
repasovaná vstupní kovová brána – repasi provápomoci do roku 2018.
Jan Krček

FARNÍ ZPRAVODAJ 1/2018

11

Kostel sv. Barbory v Komořanech
Každou poslední lednovou neděli je v Komořanech adorační den, kdy se modlíme za farnost, diecézi, církev, kněze… Adorace začíná po mši sv.
a v odpoledních hodinách je ukončena požehnáním.
V Komořanech se pořádají každý rok dnes už
tradiční krojované hody a stárci se od samého
začátku účastní i nedělní hodové mše svaté. A tak
tomu bylo i v září 2017.
V adventu komořanský spolek Čtyřlístek oslovil scholu z Rousínovce, jestli by nemohla zazpívat v našem kostele. Zpěváci pozvání přijali
a koncert měl velký úspěch. Poděkování patří
sestrám Coufalovým a Švejnohovým za zpěv a za
hudební doprovod Pavlovi a Vojtovi Švejnohovým. Výtěžek z koncertu byl použit na charitativní účely pro společnost Piafa.
V roce 2017 byly v našem kostele pokřtěny dvě
děti a vykonán jeden pohřební obřad.
Při pravidelných nedělních sbírkách bylo
v našem kostele vybráno celkem 55 380 Kč, dále
naši farníci přispěli na účelově vyhlášené sbírky
celkem 21 230 Kč. Z toho na Haléř sv. Petra bylo
vybráno 2 000 Kč, na charitu 3 750 Kč, na misie
pak 4 100 Kč a na bohoslovce 4 750 Kč. Částkou
4 010 Kč jsme mimo pravidelný příspěvek podpořili diecézní fond PULS a na rodinu se sedmi dětmi z Veselí nad Moravou, která se ocitla v tíživé
situaci po úmrtí otce, jsme vybrali 2 800 Kč.

Z pronájmů polí, které náleží naší farnosti, jsme
za rok 2017 obdrželi celkem 98 405 Kč.
K hlavním vydáním patřily zejména výdaje za
spotřebu plynu, za který jsme zaplatili celkem
12 137 Kč, za elektrickou energii 3 809 Kč, na
dani z nemovitostí jsme zaplatili 17 008 Kč.
Mimo výše uvedenou mimořádnou sbírku jsme
přispěli na fond PULS na podporu kněží a pastorace v diecézi podle daných pravidel celkovou
částkou 33 558 Kč. Na nákup bohoslužebných
předmětů jsme vynaložili 2 614 Kč a na pojištění
2 434 Kč. Zbývajících 1 424 Kč bylo použito na
nákup drobného materiálu a bankovní poplatky.
Závěrem bych chtěla vyslovit velký dík těm farníkům, kteří se poctivě starají o náš kostel.
Především paní Haně Jaškové, která zajišťuje květinovou výzdobu, úklid a praní bohoslužebného
prádla. Samozřejmě také Josefu Baldíkovi za
službu kostelníka, akolyty i ministranta a rovněž
jeho synovi Janu Baldíkovi za ministrantskou
a lektorskou službu. Dík také všem těm, kteří svými dary podporují náš kostel. Zvláštní poděkován
patří obci Komořany za mimořádnou podporu při
opravách našeho kostela v minulých letech.
Velký dík patří našim kněžím, otcům Michaelovi a Stanislavovi, kteří slouží mše svaté v našem
kostele a podporují nás ve víře.
Marie Havlíčková

Hody v kostele sv. Barbory v Komořanech
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Rok 2017 ve Svornosti
Milí přátelé a příznivci Svornosti, ani na začátku roku 2018 nezapomínáme na Vás, kteří se
jakýmkoliv způsobem zajímáte o dění v našem
spolku. Na úvod bych se rád ohlédl zpět do loňského roku, který opět přinesl několik novinek
a změn. Čeho si můžete všimnout hned při vstupu
do Svornosti, je to, že se nám vyměnili hospodští.
Tímto bych rád poděkoval Radkovi a Nikole
Zdražilovým za jejich dosavadní vedení naší hospody a popřál jim úspěch do budoucna. Novými
hospodskými se stali manželé Útratovi. Pokud
jsou Vám povědomí, tak máte pravdu. Vedli Pivní
bar v Rousínově a do Svornosti přišli s vizí vést
normální vesnickou hospůdku s možností nabídky
mimo jiné i pivních speciálů a jednoduchých jídel,
ale také občasného pořádání např. šipkových turnajů atp. Další věcí, kterou se povedlo dokončit, je
vybavení kluboven, zejména vybavení Technickomodelářského kroužku, a bylo dokončeno i zateplení střechy nad klubovnami, takže zima zůstane
pěkně venku. Děkujeme mimo jiné městu
Rousínov za podporu při realizacích velkých
i menších projektů v rámci Svornosti, protože provoz a údržba takového objektu není levný špás.
A na co se můžeme těšit letos? Jsou to již tradiční akce a kroužky pořádané ať už Svorností,
farností nebo MC Pohádka jako jsou hody, letní
kina, farní karneval pro děti či farní masopust,
besedy, přednášky, oblíbené Ahoj prázdninám,
vánoční dílničky, vánoční turnaj ve stolním tenise, šachový či technicko-modelářský kroužek…
No neděje se toho málo, na druhou stranu si mys-

Svornost – vánoční turnaj ve stolním tenise

lím, že sál, zahrada a klubovny určitě snesou
i větší vytíženost. Tímto bych rád dal prostor Vaší
i naší kreativitě a nápadům ohledně akcí veřejných i soukromých.
Dost reklamy. Co pro Vás máme dál? V blízké
době nás čeká oprava střechy nad záchody v patře, čímž by měla být rekonstrukce střechy kompletní. Také pódium v sále by si zasloužilo lepší
povrch. Industriální interiéry teď sice letí, ale
v sále tohoto typu nepůsobí holé OSB desky příliš vábně. Napadá mě ještě jedna věc, která by
mohla všem trochu zpříjemnit život na Svornosti,
a tou je elektronický kalendář pro pohodlnější
kontrolu, jestli právě Vámi vybraný termín, např.
oslavy, si už náhodou nerezervoval někdo jiný.
Vše z domova nebo klidně už cestou z úžasné
dovolené, o kterou se chcete formou přednášky
s námi podělit.
Na závěr chci vyjádřit velký dík vedení
Svornosti, zejména Václavu Hůlkovi a Vladimíru
Coufalovi, za jejich mnohaleté vynikající vedení,
za jejich čas a úsilí věnované nejen pořádaným
akcím, ale i péči o budovu. Mnohým z Vás už jedna paní povídala, že Vláďa Coufal se po mnoha
letech rozhodl „rozloučit se“ s funkcí místopředsedy Svornosti a při té příležitosti se lehce
obměnil a omladil výbor. Této změny se nemusíte bát, protože Vláďa přislíbil nováčkům svou
podporu a know-how, za což mu také děkujeme
a přejeme pevné nervy.
Za Svornost Vám přeji úspěšný rok 2018 a na
některé z akcí na shledanou.
Lukáš Hromek
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Významné opravy v našich farnostech v r. 2017
1. Oprava střechy věže kostela sv. Maří
Magdalény
V roce 2017 byla provedena první etapa prací
na opravě střechy věže kostela sv. Maří
Magdalény. Obnova kostela je zařazena do dotačního programu ministerstva kultury Program
záchrany architektonického dědictví (PZAD).
V roce 2018 bude oprava střechy věže pokračovat. Navazující etapou pak bude oprava fasády,
která začne opravou fasády věže. Kdy začne, to
bude záležet na výši poskytnutých dotací. Práce
související s opravou střechy věže provádí firma
Břetislav Kocián z Jihlavy.
Dřevěná konstrukce báně střechy věže byla
oproti obdobným situacím nečekaně silně
poškozena hnilobou (zatékání) a vlivem působení holubů. Krytina byla značně poškozená (trhliny, perforace – asi od střelných zbraní, nekvalitní spoje). Po odstranění plechu byla jasně
patrná místa poruch a jejich důsledky. Oproti
předpokladům musely být do značné míry nově
provedeny ramenáty báně, dřevěné profilace
říms a vrcholová hrotnice, která byla vyhnilá
(což bylo pravděpodobně příčinou havárie
vrcholového kříže v roce cca 2008). Rovněž
výrazné nánosy holubího trusu a mrtvá těla
holubů se podepsaly destruktivně na kvalitě dřevěných konstrukcí krovu věže.
V roce 2008 bylo nutné demontovat kříž, který
byl nebezpečně nakloněn, a hrozilo nebezpečí
jeho pádu, čímž by mohlo dojít k ohrožení osob,
popř. aut projíždějících po silnici v blízkosti kostela. Při demontáži báně pod křížem byly nalezeny dva plechové zaletované schránky. Jedna
z roku 1877, druhá z roku 1945. V první fázi
opravy v roce 2017 se podařilo opravit vrchol
věže, instalovat novou báň a kříž, který je konstruován tak, že je otočný kolem své osy. Při
instalaci báně se do ní vložily nové měděné
schránky, do kterých byly uloženy dokumenty
a mince z původních schránek a také nový dokument ze současné doby pro budoucí generace.
Finanční výše celé opravy střechy věže činí
2 460 000 Kč. V roce 2017 byly provedeny práce
za 1 580 000 Kč, které byly kryty z dotací od
Ministerstva kultury, od Města Rousínov
a z vlastního spolupodílu farnosti.
2. Oprava střechy kostela sv. Filipa
a Jakuba v Královopolských Vážanech

Před opravou okapového chodníku u kostela

V roce 2017 byla provedena druhá etapa prací
obnovy střechy kostela sv. Filipa a Jakuba
v Královopolských Vážanech. Byly provedeny
práce na střední části střechy nad lodí kostela.
Byly vyměněny poškozené prvky krovu, provedeno nové laťování a položena nová krytina.
Nově byly provedeny klempířské prvky střechy
a odpovídající část hromosvodu. Poškozené prvky krovu – zejména vlivem působení dřevokazných škůdců – byly nahrazeny novými prvky
stejných dimenzí. Největší poruchy byly patrné
v nárožích, kde zcela chyběly po celé délce střechy hřebenáče, a v úžlabích střechy.
V roce 2018 by se oprava střechy měla dokončit provedením nátěru plechové krytiny nad presbytářem a opravou střechy nad sakristií. V dalším
roce by pak měly začít práce na opravě stropu
nad lodí kostela. Práce provádí firma Střechy
1. Slezská z Brna.
Finanční výše celé opravy střechy kostela:
1 270 000 Kč. V roce 2017 byly provedeny práce
za 608 000 Kč, které byly kryty z dotací od
Ministerstva kultury, od Jihomoravského kraje,
od Města Rousínov a z vlastního spolupodílu farnosti.
3. Oprava fasády a okapového chodníku
kostela Nejsvětější Trojice v Habrovanech
Celkové náklady na opravy jsou 1 065 000 Kč.
Podrobné informace jsou uvedeny přímo v článku o dění v kostele Nejsvětější Trojice v Habrovanech za rok 2017.
Podle podkladů Pavla Galaty
upravil Václav Slovák
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Demontované ramenáty na kostele sv. Maří Magdaleny v Rousínově

Narušený krov – kostel sv. Filipa a Jakuba v Králopolských Vážanech
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Lidové misie
Pro dnešního člověka by možná bylo
nejjednodušší označit misie jako generální úklid v duších či ve svědomí, čas věnovaný revizi svého života, ale také jako
pozvánku ke znovuobjevení krásy života
s Bohem. Každý z nás – bez rozdílu vzdělání, vyznání či politické příslušnosti – si
ve svém životě střádá zkušenosti, úspěchy
i neúspěchy, správná rozhodnutí i omyly,
radosti i strasti, tajemství, křivdy či jiné
nevyslovené pocity. Lidové misie jsou tu
proto, abychom se zastavili, zklidnili se,
zamysleli sami nad sebou a nad tím, jestli by náš život nemohl být lepší a šťastněj- Lidové misie ve Slavkově u Brna v r. 2009
ší z pohledu duchovního. Myslím, že každý z nás si může položit, a mnohdy často
v kánonu 770 říká: „Podle předpisů diecézního
pokládá, otázky typu: Proč je naše rodina tak rozbiskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázáhádaná? Toto sousedovi nikdy neodpustím! Vím,
ní, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo
že jsem ublížil, ale mám odvahu se přiznat? Proč
jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám
mě lidé zařazují podle mých rodičů? Proč se na
doby.“
sebe jen mračíme? Jak můžu odpustit druhým,
Lidové misie lze označit jako apoštolskou prákdyž sobě odpustit neumím? Není chyba tak troci kněží, kteří jsou zmocněni církevní autoritou
chu i ve mně a nejsem to já, kdo chybuje?
dočasně vykonávat pastoraci v dané farnosti
Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciáls cílem důkladné náboženské obnovy všech farním pastoračním prvkem v katolické církvi.
níků. Misie jsou posláním a misionáři jsou posláTrvají zpravidla 7–9 dní, během kterých se konani a přebírají na sebe ve chvíli zahájení misií veljí různá kázání, přednášky, duchovní rozhovory
kou zodpovědnost. Nemohou se cítit jako
a pobožnosti. Tyto misie se opakují jednou za
„nájemníci“ v cizí záležitosti, ale jako ti, kteří
10–15 let, měly by je vést minimálně dva řeholní
plní vznešenou věc. Cíl misií je univerzální. Jsou
kněží a neměly by být jednodenní záležitostí.
určeny všem věřícím bez výjimky, dětem, ženám,
Doporučené je, aby se rok po skončení misií
mužům, kněžím, mládeži i seniorům, a tedy osokonala šestidenní obnova misií, která by měla
bám, které se snaží o křesťanskou dokonalost.
utvrdit to, co se podařilo během lidových misií
Misionáři navštěvují nemocné i děti v nábožen„zasít“. Cílem lidových misií je vlastně vnitřní
ství, naslouchají i promlouvají k lidem a slaví
obrácení křesťanů. Jde o oživení a prohloubení
společné liturgie s udělováním svátosti nemocvíry ve farnosti. Misie jsou zaměřeny především
ných a také s obnovou manželských slibů.
na lidi, kteří do kostela chodí a o své víře již něco
Povinností duchovních správců a misionářů je
vědí. Nejsou tedy evangelizací v pravém slova
napnout všechny síly, aby povzbudili k účasti co
smyslu, přesto však dávají mnoho příležitostí
největší počet farníků. Výzva k vnitřnímu obránavázat kontakt i s těmi, co do kostela již nechocení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má
dí nebo v Boha vůbec nevěří, a poskytnout jim
rozšířit po celé farnosti a k tomu slouží několikapříležitost k návratu či zodpovědět jejich otázky
měsíční misijní příprava. A tak na závěr: MISIE
týkající se smyslu života a víry v dnešním světě.
ANO, nebo NE?
V Čechách a na Moravě mají své kořeny lidoAť Duch svatý zapálí naše srdce láskou ke
vé misie v 1. polovině 19. století a konaly se až
Kristu, abychom se dobře rozhodovali, správně
do zakázání veškerých řádů a jejich aktivit za
jednali a podařilo se lidové misie uskutečnit
komunistické diktatury v dubnu 1950 během
i v naší farnosti. K tomu nám dopomáhej Bůh.
Akce K. Lidové misie jsou v současné době
Sv. Jakub: „Víra bez skutků je jako tělo bez
doporučené Kodexem kanonického práva, který
duše.“
Antonín Mazel

16

FARNÍ ZPRAVODAJ 1/2018

Komorní pěvecký sbor Danielis

Ve středu 27. prosince 2017 se konal v kostele sv. Václava v Rousínovci vánoční koncert komorního
pěveckého sboru Danielis. Hostem byla dětská cimbálová muzika Kalečníček.

Seznam plánovaných akcí na rok 2018
23. 2. Beseda s manželi Čechovými
o Ekvádoru (Svornost)
18. 3. Přednáška o pateru Františku
Sušilovi (Záložna)
25. 3. Křížová cesta na Květnou neděli
na Lutršték
1. 5. Pěší pouť do Hostěnic
25. 5. Noc kostelů v kostele sv. Václava
18.–19. 5. 24hodinová četba Bible (Velešovice)

2. 6. Autobusová pouť
9.–10. 6. Sušilův festival
22. 6. Táborák na faře na závěr školního
roku
22. 7. Hodová mše u sv. Maří Magdalény
6.–11.8. Vícedenní pěší pouť
7. 9. Žehnání aktovek u sv. Václava
16. 9. Farní pouť k Panně Marii Bolestné
na Lutršték
28. 9. Václavské hody u sv. Václava
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