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Václav Hlaváč, stejně jako o koncertu ZUŠ
Pocta Františku Sušilovi.

To vše kulminovalo v prvním pololetí roku
2018. Jenže to jsme ještě netušili, co nás čeká
v následujícím měsíci. Dozvěděli jsme se totiž,
že nás opustí naši dlouholetí duchovní správci,
o. Michael Macek a o. Stanislav Pacner. Když
jsme poprvé tuto zprávu uslyšeli, tak jsme byli
v šoku a tajně jsme doufali, že to nakonec nebu-
de pravda a nějak se to vyřeší. Události však
nabraly rychlý spád, informace byla potvrzena
a bylo oznámeno, že naši kněží končí v našich
farnostech k 31. červenci 2018. A protože dva
kněze měl nahradit jeden (zatím jsme nevěděli,
kdo to bude), došlo také k reorganizaci počtu
farností, původně tři (Rousínov, Královopolské
Vážany a Komořany) byly změněny na dvě.
Farnost Komořany byla přičleněna k farnosti
Dražovice, stejně jako kostel sv. Petra a Pavla
v Podbřežicích. S tím byla spojena spousta prá-
ce – bylo nutné provést inventarizace ve všech
kostelích a připravit veškerou agendu k předání
novému duchovnímu správci.

I když víme, že duchovních je málo a pro
otce generálního vikáře je velmi těžkým úko-
lem zajistit kněze pro všechny farnosti, nějak
jsme se stále s tím, co nás čeká, nemohli smířit.
Za ty roky, co u nás naši dnes už bývalí kněží
působili (otec Michael se věnoval našim far-
nostem 12 let a otec Stanislav dokonce 17 let),
nám oba opravdu přirostli k srdci. 

Postupně jsme dostávali další informace. Co
nás alespoň trochu uklidnilo, byla informace,
že o. Stanislav bude nově působit ve Slavkově
u Brna, což je přes kopec, takže kdo bude mít
potřebu se s ním setkat, nebude to mít za ním
daleko. Otec Michael byl však přeložen až na
Moravec, to už je podstatně dál. 

Opět jsme si uvědomili, že si často člověk
neváží toho, co má, dokud to neztratí. To, že
jinde chybějí kněží, se nás jaksi netýkalo, my
jsme kněze měli. Každý byl svým způsobem
jiný, ale myslím, že se vzájemně dobře doplňo-
vali. Vykonali tady velký kus práce jak na poli
duchovním a pastoračním, tak i v péči o svěře-
ný majetek a na opravách našich kostelů.
Kromě krásných vzpomínek na chvíle prožité
při společném slavení eucharistie (zvláště veli-
konoční vigilie) se nám vryly do paměti také

Vážení farníci,
často slyšíme, že letopočty s koncovým čís-

lem 8 jsou pro naši republiku nějakým způso-
bem přelomové. Ne jinak tomu bylo i v letoš-
ním roce, kdy jsme si připomněli 100. výročí
vzniku Československa, společného státu
Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků. Letos
jsme volili již podruhé svého prezidenta a také
nové vedení našeho města. K významným udá-
lostem pro nás občany Rousínova řadím i to, že
se po 10 letech podařilo opravit věž kostela sv.
Maří Magdalény, včetně opravy věžních hodin
a nové fasády části věže. Kostel se tak opět stal
důstojnou dominantou města.

Rok 2018 byl pro nás, obyvatele města
Rousínova, také vzpomínkou na 150 let od
úmrtí významné osobnosti P. Františka Sušila.
Původně jsem měl v úmyslu se v našem Farním
zpravodaji o tomto našem rodákovi podrobně
rozepsat, ale když jsem si znovu prošel rousí-
novský zpravodaj, který všichni dostáváte,
došel jsem k závěru, že vše již bylo napsáno.
Zejména pan Václav Hlaváč, který je pravidel-
ným autorem článků jak pro rousínovský zpra-
vodaj, tak pro náš Farní zpravodaj, podrobně
informoval o všech akcích, přednáškách i kon-
certech, které byly v souvislosti s tímto
významným výročím pro naše město v letoš-
ním roce uskutečněny. 

Již v únorovém vydání rousínovského zpra-
vodaje byl pěkný článek Elišky Škrobové
o P. Františku Sušilovi i o akcích, které se
k oslavě tohoto výročí připravují. V dubnovém
vydání pak vyšel článek od Václava Hlaváče
o přednášce P. ThDr. PhDr. Hynka Šmerdy.
Tato přednáška, která se konala 18. března 2018
v malém sále Záložny, nám představila
Františka Sušila nejenom jako sběratele lido-
vých písní, jak ho všichni známe, ale také jako
význačného překladatele, básníka a národního
buditele. Podstatný byl zejména Sušilův detail-
ní překlad Nového zákona s výkladem. Na tom-
to díle o 8 svazcích a 2 750 stranách, jež je
v této oblasti ojedinělým počinem, pracoval 30
let. Hudební doprovod přednášky zajistil KPS
Danielis. Další přednáška PhDr. Radomíra
Malého nám dne 7. dubna 2018 přiblížila
zejména Sušilovo mládí a jeho národní a vla-
stenecké cítění. V červnovém vydání o tom
v rousínovském zpravodaji opět informoval pan
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všechny ty chvíle strávené na společných pou-
tích, farních dnech, masopustech, zabijačkách,
farních táborech a na dalších akcích, které jsme
s nimi prožívali. Za vše jim také svým pěkným
článkem uveřejněným v rousínovském zpravo-
daji poděkoval jménem nás farníků Jiří Pleva.

Také my farníci jsme se s našimi duchovními
správci rozloučili a za vše jim poděkovali
v závěru měsíce července při mších v jednotli-
vých kostelích. Společné rozloučení se pak
uskutečnilo dne 5. srpna 2018 na nádvoří spol-
ku Svornost – viz článek v tomto zpravodaji.

Dne 19. srpna 2018 v neděli při mších sva-
tých nám byl děkanem Mgr. Milanem Vavrem
představen nastupující náš nový duchovní
správce P. Andrzej Wasowicz. 

Otec Ondřej, jak sám sebe nazývá, aby nám
to trochu ulehčil, pochází z Polska, ale není
v České republice žádným nováčkem. Žije zde
již cca 12 let. Jeho předchozím působištěm byly
farnosti Kobylí, Bořetice a Vrbice. Česky již
mluví velmi dobře, i když polský přízvuk tam
občas slyšet je. Nyní bude mít na starosti dvě
farnosti (Rousínov a Královopolské Vážany)
a celkem pět kostelů, takže práce bude mít dost.

Pro nás farníky je to impuls, abychom se
v daleko větší míře než doposud zapojili do
života ve farnosti nejenom tím, že budeme cho-
dit v neděli (nebo v sobotu) na mši svatou, ale

abychom nabídli svou pomoc našemu novému
duchovnímu správci, pokud to bude potřebovat,
aby se mohl věnovat především pastorační čin-
nosti.  

Nějaký čas mu samozřejmě bude trvat, než se
seznámí s novým prostředím, do kterého při-
chází, a my bychom mu v tom měli být maxi-
málně nápomocni. Budeme muset přijmout
fakt, že ne ve všech kostelích bude mše svatá
v neděli a také ve svátky nebude možné sloužit
tolik mší, jako tomu bylo, když tady byli kněží
dva. 

Buďme vděční za našeho nového kněze
a modleme se za něho třeba tuto krásnou mod-
litbu z kancionálu: 

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme mezi
sebou kněze, Tvého služebníka a správce
Božích tajemství. Prosíme Tě, dej mu věrnost
a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru,
žes ho poslal Ty. Učinils jej naším duchovním
vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady; dej
mu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty
a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slo-
vům. Vybral jsi ho z nás a pro nás, člověka, kte-
rý se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
Dej nám i jemu trpělivost a vzájemné pochope-
ní. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je
naším dobrým pastýřem a přivede nás do nebe.

Václav Slovák

▲

každý z nás je nejen o Vánocích, ale i po celý
rok rád, když se může setkat se svými přáteli
a kamarády a spolu oslavit zvlášť významné
výročí nebo se jen tak sejít a strávit společné
chvíle. 

Pomalu se blíží konec roku a s tím i očeká-
vání svátků vánočních. Brzy se všichni sejdeme
u štědrovečerního stolu a u vánočního stromku.
Děti se už určitě těší na dárky, dospělí na dovo-
lenou, studenti na prázdniny. Ale co je vůbec
pro nás křesťany podstatou Vánoc?

Jednou jsem se začetl do krátkého příběhu
o Vánocích, který je dle mého názoru docela
vtipný, ale na druhé straně výstižný, co se pod-
staty Vánoc týká.

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se
zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají
Vánoce?“ 

Drazí přátelé, všichni dobrodinci naší farnosti,

o. Ondra
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Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce zna-
menají krásný stromeček ozdobený spoustou
svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“ 

Liška se připojila se svou představou: „Pro
mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená
husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce
nebyly.“ Do řeči se jim vložil medvěd:
„Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou
sladkou vánočku!“ 

Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou
o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky.
O Vánocích se má všechno jen třpytit.“

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá
Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil
klidně dvě lahve!“

A osel, který to už nevydržel, se rychle zmoc-
nil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na
Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na
to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou
hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

(z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše)
Závěrem Vám všem přeji, abychom někdy

byli jako ten osel a nezapomněli, že o Vánocích
je nejdůležitější ON – Ježíš, který přichází k nám
do našich rodin a přináší nám dar své lásky. 

Přeji Vám všem dobré zdravíčko a Boží
požehnání do nového roku 2019.

Všichni jste zváni na tradiční půlnoční mši
svatou a těším se na Vás při společném zpěvu
vánočních koled. Váš Ondra, farář

Podle starodávných uzancí bujná lidová
slavnost duchovní podstaty, která se okázale
předváděla celé obci a stáhla do sebe každého,
kdo by chtěl stát stranou. Hospodyně připravo-
valy pro průvod masek na sádle smažené
a marmeládou plněné koblížky, které se zapíje-
ly pulčíkem slivovice od hospodáře.

Na tento den se stejně jako před léty pečlivě
připravují občané rousínovské farnosti se sna-
hou dát mu nějaký nový háv, kterým chtějí
účastníky překvapit. I když je řád slavnosti
obvyklý, její obsah skrývá mnohé aktuality. 

V 16 hodin 11. února 2018 vešel jsem do
sálu multikulturního střediska Svornost
v Rousí novci. Na první pohled bylo patrné, že
se za oponou na jevišti něco chystá. Pod ním
v sále byl přichystaný cimbál a kolem něho
hudební nástroje připravené k produkci.
Vpravo od nich byla na stole uložená tombola
pro otestování štěstí a pro radost z výhry. Celý
sál byl zaplněn stoly, vkusně prostřenými drob-
ným sladkým pečivem, červeným i bílým
vínem. Zvyk v tento čas probíhajících zabija-
ček byl symbolicky zvýrazněn chleby s plátky
tlačenky. Už tento první pohled předznamenal
dokonalost. Každý ze smyslů člověka si něco
nasál k uspokojení své touhy. Slavnost zahájil
zpěv doprovázený hudebními nástroji. Dvoje
housle, basa, cimbál a flétna tvořily místní sku-
pinu Kalečník pod vedením primáše Pavla
Švejnohy. Dominantní hlas patřil Kateřině

Fašank, karneval, masopust
Švejnohové, skrývá se v něm dar velkého
talentu. Výsledkem byla nakažlivá radost
a dobrá nálada, která otvírala ústa všem pří-
tomným.

Sv. Maří Magdalena je v rousínovské farnos-
ti populární. Je jí zasvěcený chrám, který moti-
vuje i mimoliturgickou činnost. Svou tvůrčí
prací Eva Modlitbová s Jiřím Plevou sestavili
libreto pro melodramatické podání scénky
o této světici, jak se její život stále promítá do
našich všedních dnů. Chápal jsem to jako
vybrané obrazy z evangelia v soudobých mra-
vech v naturalistickém podání v nadsázce míst-
ních poměrů s folklorní plasticitou. Dio -
ramatické obrazy promítané na plátno začínaly
dobou vánoční a měly v sobě jemný, až anděl-
ský melodický podtext a do něho zaznívalo
rázovité slovo, které probouzelo radost a dob-
rou náladu. Jednotlivé obrazy odděloval mrak,
který přeletěl jevištěm. Skutečná stylisticky
ustrojená sama sv. Maří Magdalena všemu při-
hlížela. 

Tahákem tomboly byla metrová šiška suché-
ho salámu. Losovací lístky šly na dračku.
V jejich tahu štěstí padlo na každého, kdo inve-
stoval 5 Kč. Ceny byly hodnotné, i když se
někdy do nich vešla nějaká ta recese. Pak už se
jen hrálo a zpívalo a záleželo na výdrži zúčast-
něných, ti se po 22. hodině pomalu a tiše vytrá-
celi. Konec nastal, když odešel poslední.

Václav Hlaváč
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Pravidelně pořádaná pouť na 1. května smě-
řovala letos do Bukovinky. Tradičně krásné
počasí nás provázelo i tentokrát. Asi 13 poutní-
ků vyšlo od kostela sv. Maří Magdalény v 8
hodin, já jsem šel jako pěší cyklista, kolo jsem
cestou necestou tlačil až do Bukovinky. Do
Olšan probíhalo vše pohodově. U olšanské far-
my jsme obdivovali stádečko zubrů, docela přá-
telsky se tvářících. V Olšanech nás čekala další
skupinka převážně mladých poutníků. Slečna
Eva Modlitbová nás ujišťovala, že máme moře
času na tu krátkou procházku lesem, dýchají-
cím jarem. Celou cestu lesem jsme obdivovali
dvě malé děti, které překypovaly energií a stále
pobíhaly dopředu a zpět, takže zdolaly mno-
hem více kilometrů než ostatní. Z Olšan ke
Třem javorům se šlo docela dobře, také cestou
dolů na Říčky. Místy ležely přes cestu pokáce-
né stromy a já jsem musel s kolem přes různé
strže překážky obcházet, což bylo docela namá-
havé. Ale to jsem netušil, co mne čeká při strmé
cestě vzhůru. Ta byla rozježděná asi pásovými
traktory, a tak jsem kolo vláčel s ubývajícími
silami. Připadal jsem si jako na tankodromu, se
vzpomínkou na dávnou službu vojenskou. Tak
tak jsem stačil s dechem a zůstával na chvostu
poutního pelotonu. Nakonec každý kopec kon-
čí na vrcholu a trápení je konec. Těsně před

Pěší pouť do Bukovinky
Bukovinkou je cesta dlážděna hrubými kame-
ny, to je dílo italských zajatců z doby 1. světo-
vé války. To vím od nedávno zesnulého Petra
Kleina, mluvil o tom, když jsme šli před časem
ze Křtin. Do cíle ke kostelu v Bukovince jsme
došli beze ztrát a rádi si poseděli na hebkém
trávníku, než dojeli cyklisté, motorizovaní
a otec Michael na koloběžce.

V kostele nás přivítal místní pan farář, a pro-
tože bylo poledne, pomodlil se s námi Anděl
Páně. Překvapením bylo, že kostel byl plný
poutníků z našich farností. Potom mohla začít
bohoslužba. Domníval jsem se, že děti po
namáhavé cestě v kostele okamžitě usnou, ale
opak byl pravdou. Byly aktivní i při mši, avšak
vcelku přiměřeně důstojně. Myslím, že mnozí
si rádi zazpívali při mši sv. mariánské písně. 

Po mši jsme se rozjeli domů nebo na oběd do
Račic. Já jsem s úlevou konečně nasedl na kolo
a spolu s farnicemi Laďkou a Zdenou jsme frče-
li převážně z kopce a to značnou rychlostí. Obě
mladší cyklistky mně neustále ujížděly, co
naplat, léta nezastavím. Malou přestávku jsme
si udělali u rybníka Chobot v Nemojanech, pro-
šli přilehlý areál s malou zoo a pak už jsme
zamířili domů, strávit zážitky a poděkovat Pánu
za úspěšnou a krásnou pouť do Bukovinky. 

Jan Urbánek

Pěší pouť do Bukovinky
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10. výročí (od roku 2008) vzpomínkové slav-
nosti NAVALIS konané dne 15. května 2018
v Praze, zorganizované pro všechny věřící od
vody, pro které je svatý Jan z Nepomuku patro-
nem, nelze jinak nazvat. 

Páter Martin Bejček z Letonic vyzval věřící
ženy převážně z Dražovic, aby nejlépe v krojích
navštívily tuto slavnost. Tento tým doplnilo 15
věřících z Rousínova, čímž se autobus obsadil do
posledního místečka a mohl brzy ráno odcesto-
vat. Cestu zahájil pan farář modlitbou a vyčerpá-
vajícím kázáním o životním běhu svatého Jana
z Nepomuku, které zakončil oslavnou písní. Paní
Růžena Matějíčková předala všem účastníkům
pouti složku obsahující program a mapu Prahy.
Tato informace posloužila k tomu, jak naplnit
časový prostor výroční tradiční vzpomínkové
akce, která započala v roce 1715. V průběhu časů
však někdy nastaly okolnosti, které oslavám
nepřály, a proto byla několikrát obnovovaná. 

Uskutečnila se díky pořadatelům ze
Svatojánského spolku a Citta di Venecia, kde je
svatý Jan Nepomucký jedním z osmi patronů.
Partnerem byl Magistrát hlavního města Prahy
se spolupořadateli – Městským úřadem Praha 1
a Pražskými Benátkami pod záštitou deseti
institucí s pěti mediálními partnery a s dalšími
26 organizacemi. Poutníkům tím byl zajištěn
mimo hlavní pořad do 15 hodin volný vstup
do Muzea Karlova mostu, do Lobkovické ma -
pové sbírky, Muzea pražských pověstí a straši-
del, Muzea alchymistů a mágů staré Prahy,

do Malostranské mostecké věže, Staroměstské
mostecké věže a do Domu U Zlatého prstenu.
Účastníci, kteří si přichystali domácí občerstve-
ní, stačili zhlédnout výstavu obrazů
v Rudolfinu, Werichovu vilu, kostel Panny
Marie Vítězné, Zlatou uličku, Míčovnu
a Belveder.

Na slavnostní mši svatou v katedrále svatého
Víta, Vojtěcha a Václava byli od 18 hodin všich-
ni včas. Při vstupu každý obdržel palmovou
ratolest se sborníkem písní Svatojánské slavnos-
ti NAVALIS. Po jejím skončení byl uspořádaný
 slavnostní průvod na Karlův most, kde byla
vzdána čest svatému Janu Nepo muckému, který
byl vysvěcen na svatého za mučednickou smrt
ve službách církve. To bylo shledáno jako dosta-
tečný titul Janovy svatosti. Byl umučen jako
generální vikář za uplatnění církevního práva
proti zamýšleným světským pletichám krále
Václava IV. a také za to, že mlčel a nepromluvil
při vymáhání zpovědního tajemství jeho man-
želky Žofie Bavorské.

Z historie víme, že Václav IV. neměl přednos-
ti svého otce Karla IV. Dostalo se mu pečlivého
vzdělání. Jeho náruživosti pozdějšího věku ale
převládaly nad jeho dobrými stránkami. Byl
zejména prchlivý, dával se unášet hněvem až
k nepředloženému jednání. Je známo, že v his-
torii nebyl světský stav s duchovním stavem
vždy zadobře, zejména když do něho vstoupily
mocenské a hospodářské záležitosti. 

Průvod se zastavil ještě u kostela svatého

Režie krásy a dokonalosti

Slavnostní průvod na Karlově mostě Sv. Jan Nepomucký
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Evangelista píše: „Opět vám pravím, shod-
nou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakou-
koliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní.
Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

(Mt 18, 19–20).
JAK VELKÁ JE MOC MODLITBY!
Sv. Terezie z Lisieux říká: „Je jako královna,

která má kdykoliv přístup ke králi a může zís-
kat vše, o co prosí.“ 

Tak i pro nás v naší farnosti v kostele svaté
Barbory ve Velešovicích je modlitba základ
našeho křesťanského života pro Ježíše. Svatí
nám jsou příkladem. Otec Pio zakládal spoustu
modlitebních skupin a také my jsme se rozhod-
li jej následovat. Každý pátek po mši svaté se
maminky modlí za své děti a vyprošují dětem
svěřeným do jejich péče pomoc a vedení
Bohem. Syn opustí svoji matku i otce, aby se
spojil se svou ženou a byli jedno tělo. Tak
i v jednotě modlitby se spojují naši muži a otco-
vé našich dětí u nohou Pána a děkují za dar, kte-
rý jim byl svěřen, a to být otcem a příkladem
svým dětem ve svém konání v následování
Krista. Na modlitbách rodin se setkáváme kaž-
dou první středu v měsíci. Co je rodina?
Základní kámen Lásky. Jak obrovskou moc má
láska přebývající v rodinách, jak léčí všechny
rány, jak uzdravuje, jak vyvádí ze všeho souže-
ní. Jaké by bylo naše konání bez Božího pože-
hnání. Proto poklekáme a svěřujeme s plnou
důvěrou všechny rodiny Pánu. Všechny naše
modlitební skupiny se společně čtyřikrát do
roka sjednotí v modlitebním Triduu, aby spo-
lečně oslavily největší skutky Lásky našeho
Pána Ježíše Krista.

Další součástí našich modliteb jsou v postní

době páteční křížové cesty, ke kterým se schá-
zíme před mší svatou, a vrcholem tohoto setká-
ní jsou svátky Veliké noci. Čtyřicet dnů po nej-
větších křesťanských svátcích následuje další,
řekl bych, o nic menší slavnost seslání přímluv-
ce, kterého nám Ježíš slíbil. Svatodušní vigilie.
Tento Boží dar začínáme již v pátek v podvečer
nepřetržitým dvacetičtyřhodinovým čtením
Písma svatého.

Nesmíme a nechceme zapomenout také na
Královnu míru, Matku Boží a Matičku naši
Pannu Marii. V květnu se scházíme k pravidel-
né nedělní májové pobožnosti.

Tento rok jsme modlitby rozšířili o slavení
pobožností prvních pátků v měsíci zakončené
chválením, hudbou a zpěvem, prosbou, díky
a oslavou našeho Pána.

Kdo chválí zpěvem, dvakrát se modlí
a v tomto duchu vedeme naše nejmenší.
Scházíme se s dětmi dvakrát do měsíce, hraje-
me na hudební nástroje, zpíváme a chválíme.
Děti pak svou radostí i hudebním nadáním
doprovázejí páteční mši svatou.

Milujme a chvalme Trojjediného Boha, který
nám dává ze své nekonečné hojnosti a lásky vše
potřebné tehdy, kdy určí On. Právě sem směřu-
jeme naše podzimní poděkování za úrodu.

Při psaní tohoto příspěvku probíhá příprava
obnovení hodové mše svaté ke svaté Barboře,
patronce našeho kostela a naší mocné přímluv-
kyni.

Na závěr bych rád ze srdce poděkoval všem,
kteří svůj čas nabízejí Pánu v modlitbách spo-
lečných, tak i těm, kteří ve skrytosti a v tichu
bdí na modlitbách za sebe i za nás všechny. 

Aleluja. Bůh nám všem žehnej. 
S láskou Antonín Mazel, farník z Velešovic

O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně

Františka na Křížovnickém náměstí a odtud
pokračoval do přístaviště pod Karlovým mos-
tem. Tady bylo pro všechny účastníky přichy-
stané pohoštění a zazněl zde koncert orchestrál-
ní duchovní hudby. Na gondoly z Benátek se
snášela rogala vyhozená z letadla a celá slavnost
byla zakončená monumentálním ohňostrojem
z místa, kde byl svatý Jan nalezen se svázanýma
rukama za zády a hlavou mezi chodidly při vho-
zení z mostu do řeky. 

Účastníci obřadů byli ze všech koutů světa
i z České republiky. V bílých námořnických uni-
formách zpestřovali průvod námořníci.
Samotný průvod vydával svědectví o množství
institucí, řádů a korporací. Celkový obraz udá-
lostí vyvolal nezapomenutelné dojmy, dnes již
uchované hluboko ve vzpomínkách účastníků.
Uspořádání slavnosti bylo vedené vzornou orga-
nizací ve smyslu krásy a dobra.

Václav Hlaváč
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V pátek 25. května v podvečer zval hlas
zvonů kostela sv. Václava v Rousínovci na Noc
kostelů do tohoto chrámu. Po zahájení a úvod-
ní modlitbě jsme se krátce zamýšleli nad odka-
zem sv. Václava, který je i dnes stále aktuální
pro nás všechny. 

V toulkách historií nás otec Stanislav Pacner
poutavě provedl slovem i obrazem historií
našeho kostela. Mezitím se v prostoru vchodu
do kostela (pod věží) shromažďovali zájemci,
kteří se těšili na pohledy z věže. Bylo jich
tolik, že průvodci věží, kteří se jim věnovali,
měli práci celý večer. Je nutné připomenout, že
tento lákavý bod programu letošní Noci koste-
lů byl umožněn pouze tím, že skupina stateč-
ných mladých mužů vyklidila a vyčistila celou
věž (poděkoval jim nejen J. Kousal).

Zatímco někteří stoupali po schodech do
věže, uvnitř kostela se rozezněly krásné tóny
varhan při koncertu pana Filipa Šmerdy.
Znovu jsme se mohli přesvědčit, že varhany
jsou opravdu královský nástroj. V pásmu
Maria Záštita, písně náboženské a jiné nás
David Rotter jako vedoucí olšanského pěvec-

kého sboru provedl historií vzniku těchto pís-
ní, jednak náboženských, ale také jiných písní,
které v našem kraji zaznamenal náš rodák
František Sušil. V krásném provedení sboru
zazněly pro většinu z nás převážně neznámé
písně.

Po tomto pásmu se začala připravovat scéna
pro divadlo. Členové spolku ADAR pod vede-
ním Jirky Plevy a Evy Modlitbové nastudova-
li divadelní představení Svatý Václav na moti-
vy Marie Holkové. Velký aplaus přítomných
byl odměnou účinkujícím za jejich výkon. Na
závěr večera ještě promlouvaly fresky kostela.

Během celého večera probíhal vedle pro-
hlídky věže také program pro děti, kde si malí
účastníci na několika stanovištích mohli
vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Velký dík
patří také panu Davidovi Procházkovi, který
hvězdářským dalekohledem umožnil zájem-
cům prohlídku hvězdné oblohy. 

Velký počet návštěvníků, kteří vydrželi do
konce, svědčí o tom, že se letošní Noc kostelů
v Rousínovci povedla.

Václav Hůlka

Noc kostelů 2018
Noc kostelů
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Letošní farní autobusová pouť se uskutečnila
2. června. Navštívili jsme několik poutních míst
v jižních Čechách. Z Rousínova jsme vyráželi
již v 6 hodin, abychom stihli všechno, co bylo
naplánováno. 

Před 8. hodinou nás přivítal kostel Nane be -
vzetí Panny Marie v Klokotech u Tábora v pout-
ním areálu rozprostírajícím se nad řekou Lužnicí.
Poutní tradice se zde datuje již od středověku.
Centrálním prvkem poutního místa je barokní
milostný obraz Panny Marie Klokotské na hlav-
ním oltáři. Typově patří obraz k tzv. Klasovým
Madonám, zvaným tak podle klasů obilí, zde
ratolestí, rozesetých po Mariině rouchu.
Současný barokní areál s kostelem a ambity zís-
kal svoji podobu na počátku 18. století. Panorama
klokotského poutního areálu tvoří deset věží na
kostele a na kaplích v ambitech. Počet věží má
znázorňovat deset prstů sepjatých na rukou mod-
lící se Panny Marie. O významu tohoto poutního
areálu svědčí také to, že byl v roce 2018 zařazen
do seznamu národních kulturních památek.
Rozloučili jsme se s tímto krásným místem
a pokračovali do kláštera v Milevsku.

Milevský klášter, založený roku 1187, je
nejstarším a nejrozsáhlejším klášterem v jižních
Čechách. V rámci komentované prohlídky jsme
se seznámili s historií kláštera a získali základní
informace o dějinách i současnosti premonstrát-
ského řádu, který tento klášter spravuje. 

V blízkosti se nachází románská bazilika
Navštívení Panny Marie s opatskou kaplí, rajská
zahrada, kostel sv. Jiljí s románskou zvonicí
a překrásnou gotickou klenbou milevského
typu. Na druhém klášterním nádvoří býval pivo-
var, cukrovar a hospodářské budovy. Od roku
2008 se klášter v Milevsku může pyšnit titulem
národní kulturní památka, který mu po právu
náleží. 

Po obědě vedlo naše putování do nedalekého
Sepekova, zdánlivě nenápadného městysu
s nádhernou barokní památkou. Kostel Jména
Panny Marie je vidět zdáli, i když žádnou tabu-
li o význačné památce před obcí nenajdete.
Sakrální areál vznikl na popud strahovského
opata Mariana Hermanna. Začalo se stavět
v roce 1730, o tři roky později byl kostel dokon-
čen. Oválná stavba ve slohu vrcholného baroka
je doplněna ambity se čtyřmi kaplemi. Celý

interiér kostela je kompletně dochován v barok-
ním stylu, Panna Maria Sepekovská na oltářním
obraze drží v rukou malého Ježíška. Zajímavostí
je křtitelnice, byl v ní pokřtěn kardinál Miloslav
Vlk, který se narodil v roce 1932 v nedaleké
Líšnici.

Čas byl neúprosný, a tak jsme spěchali na
zámek Orlík, kde jsme měli rezervovanou pro-
hlídku sídla významného českého šlechtického
rodu Schwarzenbergů. Nyní jej vlastní a spravu-
je nejstarší syn známého Karla.

Další naší zastávkou bylo pietní místo Lety
u Písku – památník obětem romského holokau-
stu. Tábor Lety byl zprvu kárný pracovní tábor,
později sběrný tábor a tzv. cikánský tábor
během druhé světové války. Počet internova-
ných Romů byl zprvu menšinový, později se
jednalo o osoby protektorátními úřady považo-
vané za Cikány, šlo tedy především o české
Romy. Ti zde byli drženi za nelidských podmí-
nek a většinou tady nebo později v jiných kon-
centračních táborech zahynuli.

Poslední zastávkou bylo poutní místo
Maková hora u Samotel s barokním kostelem
sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské.
Zasvěceného výkladu o tomto poutním místě se
nám dostalo od místního kněze. Na závěr mohli
všichni poutníci uctít sošku Panny Marie
Karmelské (Škapulířové).

Přestože jsme se do Rousínova vrátili až
ve 23 hodin večer, shodli jsme se na tom, že tato
pouť byla jedna z nejvydařenějších. Poděkování
za pěkný a obohacující průběh pouti patří otci
Michaelovi a Evě Modlitbové.

Helena Hůlková, Jenka Tomanová

Autobusová pouť

Autobusová pouť
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Letošní rok byl ve znamení velké změny.
Naši kněží P. Michael a P. Stanislav odešli
z naší farnosti. Bylo a je nám smutno, neboť
dlouhá léta strávená s nimi se nedají jen tak
„hodit za hlavu“. Místo nich k nám přišel
P. Andrzej Wasowicz, kněz, který pochází
z Polska. I přes to, že změna je to velká, mys-
lím si, že má svůj smysl. Každý takový mezník
v životě je k něčemu dobrý jak pro kněze, tak
i pro farníky a náš Pán dobře ví, koho a proč
k nám posílá. Otec Ondřej je tu pár měsíců
a redakce zpravodaje se rozhodla s ním udělat
rozhovor. Čekal mě tak nelehký úkol „vyzpoví-
dat“ našeho nového pana faráře. Nachystala
jsem si pár otázek, dodala kuráž a po domluvě
zazvonila na zvonek naší fary. A ejhle – přivítal
mne usměvavý otec Ondřej, nabídl mi dobrou
voňavou kávu a náš rozhovor mohl začít…

1. Otče Ondřeji, víme, že pocházíte z Polska,
z kraje tradiční křesťanské víry. Předpokládám,
že pocházíte i z tradiční křesťanské rodiny. Jaké
bylo vaše dětství? Chtěl jste být knězem už od
malička?

Ano, pocházím z křesťanské rodiny, mám dva
starší sourozence. A moje dětství? Myslím, že
nic zvláštního. Vyrůstal jsem jako běžný nor-

mální kluk, neustále jsme hráli fotbal, lezli po
stromech a hráli na schovávanou. Ve škole jsem
sice nebyl jedničkář, zato roli třídního baviče
jsem na jedničku hravě zvládl. V této krásné
době radostí a dětských her jsem o kněžství
vůbec nepřemýšlel.

2. Co Vás tedy vedlo k tomu, abyste se stal
knězem?

To je velmi zajímavá otázka, na kterou nejde
odpovědět pouze jednou větou. Řekl bych, že je
to přímo námět na knihu. Mé rozhodnutí stát se
knězem bylo ovlivněno řadou setkání s mnoha
kněžími z mé rodné farnosti. Rozhodnutí o tom,
že vstoupím do semináře, přišlo v maturitním
ročníku. Právě v období maturity jsem zažil
životní obrácení – Boží hlas, který mě zval na
tuto cestu, a tak jsem vstoupil do semináře. 

3. Je těžký život katolického kněze? Mnoho
lidí zajímá otázka celibátu. Bylo toto rozhodnu-
tí pro vás těžké? Jaké je žít v celibátu bez ženy
a věnovat svůj život službě v církvi?

Život katolického kněze je stejně těžký
a náročný, jako je život mnoha manželů v dneš-
ní době, s výjimkou toho, že kněz si musí
s mnoha věcmi poradit a poprat se sám, kdežto
manželé jsou na všechno dva. Co se týká celi-

Rozhovor s P. Ondřejem 

o. Ondřej s naší mládeží
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bátu, zdá se mi osobně, že určitě význam má.
Kdyby se kněží ženili a měli děti a rodinu, tak
by se věnovali svým farníkům s velkým časo-
vým omezením.

4. Když už jsme u těch žen, je ženský potenci-
ál pro Vás důležitý? Neboť, co si budeme poví-
dat, stále více žen pracuje v církvi (katechetky,
lektorky, varhanice či kostelnice). Nebo by
měla církev býti více mužskou záležitostí, jak
tomu bylo dřív?

Žena v církvi měla vždy své postavení
a nemyslím si, že by muži byli nějak upřed-
nostňováni. Když čteme Nový zákon, tak evan-
gelisté neustále připomínají velkou obětavost
a přítomnost žen, které měly starost o Ježíše
a učedníky a byly u zrození naší církve. Bůh
stvořil člověka tak, aby se muž a žena doplňo-
vali ve velikém díle stvoření světa, které pokra-
čuje až do jeho skončení. Ženská a mužská role
je výjimečná a obě jsou nenahraditelné. Jsem
vděčný všem ženám, které vykonávají ve far-
nosti jakoukoliv práci, kterou by mnohdy měli
dělat muži. 

5. V Rousínově a okolí je pět kostelů a hodně
farníků, místo dvou kněží tu máme jednoho. Je
to velká změna nejen pro nás, ale i pro Vás.
Správa farnosti, pastorace (tj. plánovaní všech
církevních svátků, přípravy novomanželů, pří-
pravy na křest, dětské mše sv., první sv. přijí-
maní, mládež, doprovázení našich zemřelých,
návštěvy a duchovní doprovázení na habrovan-
ském zámku či výpomoc v sousedních farnos-
tech), opravy kostelů, kancelářské povinnosti
a vůbec celá ta zodpovědnost za naše farní spo-
lečenství, to vše dá zabrat a kněží je málo. Dá
se to vše vůbec zvládnout? 

Ano, jde to, ale pro mne je to zatím těžko
zvladatelné. Proto jsem Vám všem vděčný, že se
snažíte pochopit mé současné postavení ve far-
nosti. Mockrát děkuji za jakoukoliv pomoc.
Také Vás moc prosím o trpělivost, než se to
všechno „rozjede“ správným směrem. Zatím se
pomalu zabydluji a zvykám si. Jsem velmi rád,
že se zapojujete do dění farnosti. Stává se, že jen
během dopoledne zvedám několik telefonátů
a mnohdy to není rozhovor na 5 minut, proto Vás
moc prosím, abyste volali mezi 9. a 16. hodinou
(s přestávkou na oběd). To mi určitě pomůže
v organizaci celého dne. Občas nemohu zved-
nout telefon, protože mám jednání, jsem v koste-
le, na úřadě, navštěvuji nemocné a podobně.
Proto Vás prosím o trpělivost. 

6. I když Váš rodný jazyk je slovanský, jako
ten náš, je tu jakási jazyková bariéra. Kde a jak
jste se učil češtinu? 

První rok byl hodně náročný. Když jsem
působil půl roku v Hodoníně, chodil ke mně na
faru důchodce, pan profesor Pavel Riedl z gym-
názia, na kterého velmi často vzpomínám a se
kterým si občas voláme. Učil jsem se také sám
z knih. Nejvíce mi pomohlo při zvládání češti-
ny to, že jsem se bavil s lidmi, s kamarády a far-
níky. Opravovali mě i lidé v kostele. Pokaždé
jsem se jich zeptal, jestli to nebo ono říkám
dobře. Dodnes nemluvím čistě spisovně česky
a mám silný přízvuk, ale postupně se to zlepšu-
je. Stále bojuji s psaním a určitě je to vidět
i v ohláškách, které připravuji na každou nedě-
li. Psaní je pro mě opravdu těžké, rád bych uví-
tal někoho, kdo by mi s tím pomohl. Čeština je
pro mě zatím velmi náročný jazyk.

7. A co český humor a česká zábava, jsou
Vám blízké?

Mám rád český humor, rád se zasměji. Kdyžo. Ondřej
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jsem byl mladší, pamatoval jsem si i vtipy a pře-
dával je dál, dnes už mi to nejde. Nerozumím
ale humoru v provedení Járy Cimrmana.  

8. Která místa v Čechách a na Moravě jste si
oblíbil? Máte rád naše tradice a zvyky? 

Procestoval jsem skoro celou ČR a velmi rád
se s Vámi na některá místa vrátím. Tady na
Moravě jsou nádherné tradice a chtěl bych, aby
se i v našich farnostech neztratily. Také jsem se
naučil spoustu nových věcí. Například o vinař-
ství. Oblast, ve které jsem dříve působil, je
vinařská. O víně a jeho pěstování jsem toho
moc nevěděl, protože v Polsku se pije spíše
pivo. Rád se naučím i zdejším místním zvykům
a poznám místní tradice.

9. Můžete nám říct něco o svých zálibách?
Ve volném čase rád čtu, poslouchám hudbu,

ale nejraději cestuji a relaxuji v přírodě. Moje

oblíbené místo na odpočinek jsou hory. Nejvíc
času trávím v Alpách u svých kamarádů. Druhé
místo, kde rád relaxuji, je moře, které také
potřebuji pro své zdraví. 

10. Jaký bude Váš vzkaz čtenářům tohoto roz-
hovoru?

Zdravím všechny, kteří čtou tento článek.
Doufám, že čas dovolí a budeme mít mnoho
příležitostí pro společná setkání. Prohodíme
nějaké to slovíčko u sklenky dobrého vína nebo
u místní speciality. Všem Vám vyprošuji Boží
požehnání, a to nejen o svátcích, ale neustále,
protože k tomu jsem zde mezi Vámi. Děkuji. 

Děkuji moc našemu novému faráři otci
Ondřejovi za rozhovor a za příjemnou návště-
vu. I já vám všem přeji radost a krásné prožití
svátků narození našeho Spasitele. 

Eva Modlitbová

Letošní vícedenní pěší pouť byla na poslední
chvíli ohrožena změnou našeho duchovního
správce. Starosti s předáním farnosti totiž zne-
možnily P. Michaelovi se pouti zúčastnit.
Naštěstí se role organizátorů úspěšně ujali
Václav Hůlka a Eva Modlitbová, kteří napláno-

vali trasu a našli na ní vhodné noclehy. Vyráželi
jsme v úterý 7. srpna autobusem do Brna a vla-
kem do Tišnova, kde jsme se řádně nasytili ve
vyhlášeném podniku Sklep. Za světla čelovek
jsme večer dorazili do Domova svaté Alžběty
v nedaleké obci Žernůvka. Navzdory pozdní

Pěší pouť na Zelenou horu

Účastníci pouti na Zelenou horu
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hodině jsme byli přivítáni nejen místními sestra-
mi, ale též rojem vos, se kterými jsme sdíleli lož-
nici. Poté, co se nám podařilo uzavřít výlet vosí-
ho hnízda igelitkou, oddali jsme se nebývalému
komfortu měkké matrace pro každého poutníka.

Po ranních chválách v místní kapli jsme se
vydali zpět k Tišnovu do Předklášteří a prohlédli
si perlu tohoto kraje, klášter cisterciaček Porta
coeli. Na další cestě jsme se snažili ukrývat před
letos zvlášť žhavými slunečnými paprsky v lesích
obklopujících Svratku, když nám ve vydatnějším
osvěžení ve vodách řeky zabránily lány kopřiv
a ostružin. V obci Borač se nám podařilo aspoň
na chvilku se setkat s P. Michaelem, který se tudy
vracel ze své nové farnosti v Bobrové, kam jsme
my naopak mířili. Pokropeni bouřkovou přeháň-
kou jsme k večeru dorazili do místa dalšího noc-
lehu, do mile působící školy v Doubravníku.

Třetí den jsme zahájili v pozoruhodném
doubravnickém kostele Povýšení svatého Kříže,
místě posledního odpočinku Pernštejnů
a Mitrovských, a pokračovali až do sídla těchto
šlechtických rodů, na hrad Pernštejn. Po obědě
v hradní krčmě nás čekala dlouhá pouť kolem
uranových dolů do Dolní Rožínky. Tam jsme
čerpali při pohledu na Strašidelný zámek
Draxmoor inspiraci pro využití chátrajících cír-
kevních objektů a při koupeli v místním lomu
sílu na další cestu. Kolem westernového měs-
tečka Šiklův mlýn jsme doputovali do Bobrové,
kde jsme využili pohostinnosti Michaelova
předchůdce P. Víta Fatěny.

Ráno jsme si prohlédli zdější kostelík přesta-
věný Santinim a vypravili se směrem ke Žďáru
nad Sázavou. V poledne jsme posílili tělo
i ducha u křížové cesty nového poutního areálu
Božího milosrdenství ve Slavkovicích. A pak už
se nám pod nohama měnily pěšinky v cesty
a cesty v silnice a výpadovky s kolonami aut,
podle čehož jsme poznali, že cíl naší pouti se

blíží. Ve Žďáru jsme nejdříve povečeřeli
v Süssově hostinci a pak se přesunuli do areálu
Zámku (bývalého cisterciáckého kláštera), kde
jsme při bohoslužbě v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie poděkovali za ochranu na cestách.
Za deště a po krátkém bloudění jsme došli do
posledního nocležiště v kempu Pilák. 

Po rozloučení s vyhřátými peřinkami táboro-
vých chatek jsme se v sobotu ráno vydali zdolat
posledních pár kilometrů pouti. K proslulému
Santiniho poutnímu chrámu sv. Jana Nepo -
muckého na Zelené hoře jsme dorazili přesně na
první prohlídku. Přijatelné vstupné, profesionál-
ní výklad milé průvodkyně a bohatá zásoba
poutních oplatek u kasy potvrdily, že církev se
dokáže o navrácené majetky postarat i v případě
památek zapsaných do seznamu UNESCO.
O kráse Santiniho slohu nemá smysl zde psát,
kdo na Zelené hoře ještě nebyl, ten se tam musí
vypravit sám. Ale raději až po skončení rozsáh-
lé rekonstrukce, která má místu navrátit jeho
původní podobu. Žídkovi

Účastníci pouti na Zelenou horu

Poutní chrám sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
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Letní dny už skončily a přicházejí ty mrazivé.
V tento čas není špatné vzpomínat na chvíle,
které jsme strávili venku a schovávali se před
slunečním žárem do stínu. Jedním takovým
vydařeným teplým dnem byla i neděle 5. srpna
2018, kdy jsme se loučili s panem farářem,
otcem Michaelem, a s panem kaplanem, otcem
Stanislavem. Na nádvoří Svornosti se tehdy
sešlo hojné společenství křesťanů, ve kterých
oba kněží zanechali jistě mnoho vzpomínek,
radostných chvil a pocítění Boží milosti. V ten-
to den jsme se s nimi všichni loučili s nadějí, že
se neloučíme navždy, s nadějí, že se s nimi
budeme dále setkávat, a také trošku s obavami
z neznámého, kdože to přijde místo nich. Mnozí
z nás v tento den vzpomínali na hezké chvíle
s těmito Božími posly, ať už skrze diskuze, tak
i skrze fotoalba, která zde kolovala. 

Rozloučení s kněžími
Součástí tohoto odpoledne bylo mimo jiné

vystoupení sboru Moniky Mikuláškové, který
složil písničku na rozloučenou s názvem Díky.
Jistým překvapením byla i neplánovaná návště-
va starého mnicha, který se nepřišel rozloučit
s otcem Stanislavem, ale spíše s námi farníky.

Nachystán byl i program pro samotné kněze.
Otec Stanislav musel se zavázanýma očima tre-
fit do všech obcí své farnosti a otec Michael
zase na koloběžce posbírat obrázky kostelů
a místně je přiřadit. K tomu všemu byl zajištěn
bohatý program, jakým bylo například kytarové
vystoupení pana Davida Rottera, který také
naučil bubnovat otce Michaela na bubínek, kte-
rý od nás dostal na památku, dále vystoupení
skupiny Karla Cyrila Votýpky a pak Martina
Doležela s doprovodem na klávesy. 

Velký dík patří organizačnímu týmu, který
vše zvládnul na jedničku včetně
občerstvení pro velký počet účast-
níků. To se podařilo zajistit skrze
cateringovou společnost bratrů
Filových a díky Létajícímu pivo-
varu Pivečka, který dodal nápoje.
K tomu všemu bylo nádherné
počasí, takže si myslím, že si to
všichni užili.

Zavzpomínejme tedy ještě chví-
li v těchto studených dnech na
okamžiky radosti i smutku.
Radosti z toho, že jsme tu mohli
mít na tolik let tak dobré kněze, za
což jsme jistě vděční. A smutku
z toho, že se musíme rozloučit.
Ale i ten největší smutek může být
pro nás radostí, pokud je smutkem
z lásky… Roman Čech

o. Stanislav o. Michael

Loučení s našimi kněžími
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Je neděle 16. září 2018 a my se probouzíme
do pěkného, skoro podzimního dne. Vzhlížíme
k obloze a odhadujeme, jaké počasí nás dnes
bude na pěší farní pouti provázet. V loňském
roce jsme znovuobnovili pěší farní pouť na
nedaleké poutní místo Lutršték k Panně Marii
Sedmibolestné u Němčan a chceme na tuto tra-
dici opět navázat.

Každý putujeme svým životem, potkávají nás
věci milé a příjemné, ale také starosti a těžkos-
ti nás samotných i našich blízkých. Taková
putování nám přinášejí jakýsi klid v duši a pro-
stor pro rekapitulaci svého jednání a úmyslů.
Pěší pouť je specifická v tom, že alarmuje nejen
naše duchovno, ale také fyzično, staví nás před
zdolání překážek, nechutí a výmluv na počasí,
na málo času, to nezvládnu… Ptáme se, jaký
užitek z toho budu mít, co mi pouť přinese, čím
se odměníme za těžkosti putování? To nezjistí-
me, dokud to nezakusíme. Jsou okamžiky
a chvíle v životě, které jsou nesdělitelné, a kaž-
dý si je musí odžít sám. A právě to je ta pravá
zkušenost s něčím a někým, co nebo kdo nás

přesahuje a zároveň prostupuje. Veďme k tomu
i naše děti.

Z Velešovic vyšla skupina asi 20 poutníků
v 8.15 hodin směrem přes Slavíkovice k farní-
mu kostelu sv. Václava v Rousínovci.
Nejmladší účastnicí byla ani ne dvouměsíční
Ráchel Ryšánková, kterou její maminka stateč-
ně tlačila v kočárku terén neterén. V čele sku-
pinky se tyčil ozdobený kříž, spravedlivě jsme
se střídali v jeho nesení. Cestou jsme se modli-
li růženec a zpívali mariánské písně. 

V 9 hodin jsme se připojili k čekajícím pout-
níkům z Rousínova, Slavíkovic, Vážan a z dal-
ších míst naší farnosti a po modlitbě u kostela
sv. Václava jsme se vydali k Lutrštéku. Šla nás
pěkná skupina, čítající asi 60 poutníků, bylo
mezi námi hodně dětí. Počasí nádherné, cesta
tak akorát, to se to šlapalo.

Zástup se na trase roztrhal na menší skupin-
ky, to podle zdatnosti a nasazeného tempa. Bylo
krásné se na chvíli zastavit, pokochat se příro-
dou a výhledem a poslouchat, jak před námi
skupinka poutníků zpívá mariánské písně a pro

Pěší farní pouť na Lutršték k Panně Marii
Sedmibolestné

Pěší pouť na Lutršték
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změnu za námi se skupinka modlí růženec. Byl
to jakýsi Babylón, který měl ale jasný cíl a směr
– doputovat k Panně Marii Sedmibolestné, při-
nést jí celý uplynulý rok života svého a svých
blízkých, poděkovat a vyprosit si požehnání do
dalších dnů pro sebe i pro všechny, které nosí-
me ve svých srdcích.

Nemůžu a nechci zamlčet další hnací motor
této letošní pouti. Myslím, že mnozí z nás
v srdcích nesli naše otce Stanislava a Michaela,
kteří nás ve znovuobnovení této tradice loni
podpořili a šli s námi pěšky. Letos jsou již ve
svých nových farnostech, se svými povinnost-
mi a novými farníky. 

A přece nás povzbuzuje myšlenka na setkání
s o. Stanislavem, kdy přeložen do Slavkova, má
na starosti i toto poutní místo. Jak milé
a dojemné setkání to bylo, jako bychom stáli
v našem kostelíku a tři myšlenky byly pronese-
ny zrovna u nás. Jako kdyby se nic z toho
 těžkého v posledních měsících nestalo.
O. Stanislav, stále usměvavý, vstřícný, s otevře-
nou náručí pro své bývalé farníky a děti kolem
oltáře. Také kázání o. Stanislava jako kdyby
odráželo propojení tohoto poutního místa
a času uplynulých dní a týdnů. Dovolím si při-

pomenout dvě ze tří myšlenek jeho kázání. Ta
první: Buď vnímavý a otevřený k bolestem a těž-
kostem druhých lidí. Jinými slovy, zde u nohou
Panny Marie Sedmibolestné, která je obrazem
síly a důvěry v Pána Boha i v té největší boles-
ti, odevzdej své těžkosti a kříže a ve víře v Boha
pomáhej nést tíhu života i svých blízkých
a těch, kteří tě o pomoc žádají.

Ta druhá myšlenka: Věř tomu, že Bůh je
s tebou v každé situaci, i když je někdy těžká.
Jako by touto myšlenkou chtěl říci, že Bůh je
s ním i s námi za všech okolností a nemůže nás
rozdělit ani přeložení do jiné farnosti, protože
ty krásné okamžiky společenství si neseme dále
všichni a můžeme je znovu zakoušet v modlit-
bě za své otce Michaela a Stanislava.

Krásné bylo také požehnání u kapličky na
Lutrštéku, kam jsme po mši svaté vyšli průvo-
dem, v jehož čele byla nesena soška Panny
Marie pocházející z 15. století. Krátká pobož-
nost Anděl Páně u kapličky a pak nám tolik
známé a chybějící požehnání o. Stanislava ve
jménu dobrého a milosrdného Boha ukončilo
naši farní pouť.

Pán Bůh zaplať za společenství a za rok na
shledanou. Ilona Rulíšková

Účastníci pouti na Lutršték
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Sluníčko v neděli 23. září 2018 slibně naku-
kovalo do oken našich farních kostelů, a tak
jsme na zahradě Svornosti přípravy na odpo-
lední setkání zahájili nošením lavic a stolů
k venkovnímu posezení. Lidé se pomalu začali
scházet a usedat a shromažďovaly se také kra-
bičky plné různých sladkých i slaných dobrot,
které napekli členové našeho farního společen-
ství. Bendovi chystali gril, na který bylo při-
praveno naložené maso a špekáčky doplněné
neodmyslitelnou zeleninou z jejich zahrady,
Pivečkovi zase poskytli stánek s chlazenými
nápoji – s pivem i limem a otec Ondřej
(p. Andrzej Wasowicz) završil přípravy tím, že
přivezl několik krabic výborného vína z místa
svého předchozího působení. Ve všech koutech
Svornosti prostě panoval živý organizační
ruch, do kterého se zapojilo, jako vždy, mnoho
lidí ochotných přiložit ruku ke společnému
dílu. 

Když bylo vše nachystáno a stoly byly z vel-
ké části obsazeny farníky a různými pochutina-
mi, začalo nejprve decentně pokapávat. Jenže
se pokapávání velmi rychle změnilo v poměrně
silný déšť, který nás během chvilky zahnal
dovnitř. Takže, chtě nechtě, přišla další vlna
hemžení, stěhování a přenášení všeho jídla

i pití do sálu. Nakonec však během docela krát-
ké doby všichni opět v klidu seděli u stolů
a mohli pokračovat v přerušených rozhovo-
rech. Ve chvíli bylo přestěhované i zázemí
a znovu roztopený gril, který však samozřejmě
musel zůstat venku. Odpoledne uběhlo ve vše-
obecné pohodě, což je hojně zdokumentováno
na fotografiích, které pořídila Eva Modlitbová
a otec Ondřej, který se aktivně podílel nejen na
focení, ale i na všem společenském dění v sále.
Skupina děvčat se shlukla pod okny, kluci
a malé děti pobíhali po sále a dospělí se sesed-
li do skupinek a živě diskutovali – sál Svornosti
byl opravdu naplněn svorností.

Jak se začínalo pomalu smrákat, sál se
postupně vyprazdňoval, druhý den byl navíc
pracovní, a tak se i přes pohodu, která zde
panovala, bylo nezbytné pozvolna začít loučit.
Otec Ondřej poděkoval pomocníkům, i když
nevím, zda úplně všem, protože někteří asi
nezůstali do úplného konce… A tak mi dovol-
te ještě jednou ze srdce poděkovat vám všem,
kteří jste se jakkoli podíleli na organizaci farní-
ho odpoledne, i těm, kteří jste přišli a přispěli
tak k dobré pohodě. A samozřejmě především:
Chvála Tobě, Pane! 

Marie Jelínková

Farní odpoledne
Farní den
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Byl jsem vyzván, abych na pár řádcích něco
napsal o naší poutní cestě do Svaté země. Je
těžké takovýto zážitek popsat. Rozhodl jsem se
to pojmout jako pár úryvků, které jsem vnímal
já, ne tak, jak se to očekává. To ostatně všich-
ni, kdo tato místa navštívili, poznali. Tedy nej-
prve motiv cesty. Jakožto člověk, který se hlá-
sím ke křesťanství a ke Kristově učení, jsem si
již mnohá léta říkal, že musím navštívit pro-
stor, ze kterého vzešlo toto učení, odkud se roz-
šířilo a které mě vede mým celým životem.
A mohu říci, že učení, kterému jsem uvěřil, mě
celý dosavadní život pomáhalo. A naskytla se
příležitost a čas uzrál a já jsem si řekl, že nyní
je ten pravý čas. Byl jsem rozhodnut a cesta
byla připravena. Tedy vyrazíme. 

Slavkov u Brna – místo odjezdu. 13. duben
roku dvoutisícího osmnáctého je dnem požeh-
naným a Bůh nás volá na cestu. Vyjíždíme
s několika lidmi z naší farnosti. Po pár drob-
ných komplikacích si nastoupíme do autobusu
a míříme do Vídně. Mnozí v autobusu, my
v malém kolektivu v mikrobusu. Dorážíme do
Vídně, setkáváme se s naším průvodcem
Milanem z Losin, ale není úplný zlosyn, občas
bude i dobrosyn, ale to až později. Vidím
v zástupu do letadla, od společnosti Austrian,
několik známých tváří. Srdce jásá, když vidím
faráře Pavla. Tušil jsem, že by měl jet, a jsem
rád, že je zde. Z lidiček od nás jede Laďa
s maminkou, Eva, Pavlína, moje choť, má
maličkost, paní z Čechyně a další. Odbavíme
se, nastoupíme do letadla s malým zpožděním,
a to neletíme z ČR, a odpoutáme se od země.
Všude tma. A tu hle, po čase osvětlené pobře-
ží. Pod námi Tel Aviv.

A jsme zase na pevné zemi. Vystupujeme
z letadla. Autobus čeká. Tedy nastupujeme
a jedeme. Zcela unaven v letadle spát neumím,
schoulím se tedy na sedadlo autobusu (moji
milí spolucestující mi dopřáli místo s možnos-
tí natažení nohou a za to jsem jim byl velmi
vděčen po celou cestu). Díky vám jmenovitě:
Laďovi, Bohunce, Aničce a mojí ctěné choti.
Oddych není na dlouho. 

První zastávka Joppa. Kostelík. Jdeme
k němu, říká průvodce. Já ne. Sedl jsem si na
výhled a kochal jsem se pohledem na v tuto
dobu ještě noční město, vnímal jsem šumění

moře a poutníci šli ke kostelu. Bylo to krásné
klidné místo. Po čase jsem zjistil, že nejsem
úplně sám. Byli další, kteří první zastávku
‚nedali‘. Tehdy mě snad poprvé napadlo, jestli
to nebude příliš divoké a náročné. A bylo. Po
chvíli rychle do autobusu a jedeme na sever. 

Další zastávka, to již za svítání – Cesarea
Přímořská. Pěkné místo s aqadukty, ale v auto-
busu mně bylo lépe. Zpovzdálí jsem se kochal
přílivem ranního světla a svěžím ranním ván-
kem i šumějící moře bylo krásně slyšet. Po
krátké zastávce vyrážíme dál. Zastavíme
v městečku Haifa, resp. nad ním, nad Baháí
zahradami. Kdo z vás tento pohled zná, musí
stát v úžasu nad obrovským lidským úsilím.
Pohlédnete z horní terasy a spatříte neskutečně
krásně architektonicky provedené a udržované
zahrady. V době naší přítomnosti krásně zelené
a plné květů, pod nimi vidíte město a vše je
završeno nekonečnou vodní plochou moře.
Občas nějaká loď. V dopoledním slunci něco
úžasného. Srdce se rozplývá nad bohatostí
barev a rozmanitostí vegetace. Konec. Jedeme
dál do města Akko téměř na sever Izraele.
Historické místo. Pozůstatky z křižáckých
výprav. Svého času jistě silné město, ale i to
muslimové znovu dobyli. Monumentální stav-
by. V dalším místě již podle názvu lze tušit, že
to je jedna z met, které chceme dosáhnout.
Kána Galilejská. Dá se říct – místo Kristova
prvního zviditelnění. Pěkné místo. Díky chlap-
cům v rouše kněžském jsme si připomenuli,
tedy ti, kteří mohli být se svými životními part-
nery na tomto posvátném místě, příslib man-
želské sounáležitosti. S radostí jsme všichni
takto učinili. A i víno jsme ochutnali a pořídili.
Pravda, víno nebylo z vody na žádost matky
Kristem proměněné, ale mělo sílu místa.
A jedeme dál. Vzhůru do Nazareta. Dá se pře-
ložit jako květ. A v tomto květu vyrůstal
Kristus. A na počest tohoto je zde dominantní
stavbou bazilika, která je jako obrácený květ
lilie. Bazilika je postavena na místě zvěstování.
Novodobá stavba je obrovský monument.
A nyní již vzhůru na sever k pramenům
Jordánu. Zpovzdálí vidíme Galilejské jezero.
Najednou se ocitáme u něj a tak: co navštívit
prostor potvrzení Petrova primátu? Přímo
výzva a jsme tam. Jen však chvíli a jdeme dále

Poutní cesta Israel – Palestina
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na další významné místo Tabgha – zázračné
rozmnožení chlebů – nasycení zástupů. Ze
země přímo vyvěrá ta síla. A pokračujeme
v běhu – Kafarnaum. Kdo by neznal toto mís-
to. Obrovské pevné silné místo, kde žil Petr
a s ním zde trávil mnohé chvíle i náš Učitel.
Samozřejmě nás postihly i mnohé komerciona-
lity prostoru, ale což. 

Nastupujeme na loď a vyplouváme na
Genezaretské jezero. Uvědomuji si, kolikrát si
Kristus na tomto prostoru odpočinul. Prostě to
dovedu pochopit. Kristus a mnozí jeho násle-
dovníci byli prostě romantici. Milovali místa
nádherná a na nich dovedli pobývat. Na lodi
nás přivítali českou hymnou, což bylo krásné.
Svého času pan profesor Krátký říkal, že hym-
na je modlitba za stát, a tu, v tomto prostoru
jsem si to výrazně uvědomil. Jak miluji svou
rodnou zemi, a dokonce i ten náš stát. Jak bylo
krásné, když vlajka vystoupala na stěžeň a po
celou plavbu nad námi plápolala. Nebylo snad
nikoho, kdo by nezpíval. Hledíte na vlajku a za
ní se tyčí Galilea. Jak dojemné. Pánové faráři
se ve škole špatně učili a všichni tvrdili, že
chyběli, když se učilo chodit po hladině. Ani
jeden ‚to nedal‘. 

A zase dál. Kde jsme se museli zastavit, byla
mimoplánově – Magdala. Mohli jsme se tam
nezastavit? Marie z Magdaly. Kontroverzní
osoba své doby. Kam však došla. Toto místo je
tímto poznamenané. Vyvstal zde problém. Část
šla dovnitř historického areálu. Potkala tam
vědce, kněze a obrovského ctitele tohoto pro-
storu. Výzkumníka a historika, zároveň teologa
a obrovského nadšence. Angličan nebo snad
Američan, těžko říct… Když zpozoroval
zájem, jal se učit a poutavě vyprávět. Malý pro-
blém byl, jak jsme naznali později, že začal
snad od velkého třesku. A to vyprávění „chvil-
ku“ trvalo. A tak došlo k malému konfliktu
mezi skupinou na palubě autobusů a skupinou
vstřebávající vyprávění archeologa a… 

Nicméně kolektiv se nerozpadl a i tuto
zkoušku tak nějak přežil. Stálo to za to a tam se
opět potvrdil duch místa. A jedeme dál – Hora
Tábor. Klikatá cesta. Mnozí vyrážejí pěšky až
na vrchol. Díky vyspělosti doby se tam dosta-
neme i my méně fyzicky zdatní a místní taxi
nás tam vyvezou a nepřijdeme o tento zážitek.

Jordán. Prameny Jordánu. Impozantní pří-
rodní scenérie. Velká masa vody vyvěrá ze ská-
ly a sjednocuje se v jeden celek, aby napojila

Účastníci poutní cesty do Izraele
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celou zemi. Krásná, čirá, průzračná voda.
Neodoláme a naplníme si lahve pro křest vnou-
čat. Kocháme se pohledem na výšiny, kde
vyvěrá všech sedm pramenů Jordánu a napájí
izraelskou zemi. Nezapomenutelný zážitek.
Voda je život. Krásná bujná vegetace uprostřed
skal. A když už jsme tak daleko, ještě pokročí-
me na Nimrod Fortress. Unikátní výhled na
Galileu z Golandských výšin. Lze lehce pocho-
pit, proč si tuto baštu zvolili. A zase dolů kouk-
neme na vodopády Jordánu. Malé, ale pěkné.
Ještě čistá voda a zpět do Nazareta a jeho noč-
ního života. 

Klasické město žijící v této době. Navíc tam
byli „meluzíni“ (muezíni), kteří mně výrazně
vadili, protože díky reproduktorům vykřikova-
li a byli slyšet téměř všude. Nikde jsem melu-
zína neviděl, všude jenom tlampače. 

Den další Jericho. Oáza, která zaslouží
obdiv. Samozřejmě je již komerční, ale tak
nějak po izraelsku, ale i tam se dá mezi beduí-
ny šopovat, a to úspěšně. A rádi smlouvají.
A teď lanovkou na Horu Pokušení. Ještě že tam
lanovka je. Je to opravdu hora. Vystoupáme do
chrámu ve skalách, kde na nás vykoukne krás-
ný ikonostas. Neodoláme a začneme zpívat
Bohorodice děvo. Jsme však okamžitě vykázá-
ni. No, co se dá dělat. 

Tak jedeme dál po toku řeky Jordán.
Odbočíme na místo Janova křtu. Mírné rozpa-
ky při čtení výrazných cedulí: Zaminováno,
nevstupovat atp. Nicméně přicházíme
k Jordánu a již to není krásný čirý Jordán, ale
žlutá, až páchnoucí voda, která protéká malým
korytem v rákosí. Přistoupíme k vodě. Z druhé
strany na nás kouká kostelík z Jordánska.
Postupně jeden po druhém vstupujeme do vod
Jordánu a připomínáme si náš vlastní křest
a sami sebe utvrzujeme v příslušnost Kristovu.
Znovu jsme se oblékli v Krista. 

A již jedeme dolů na jih. Z relativně zelené
Galilee jsme v poušti. Struktura země mně
napovídala: poušť  polopoušť polopoušť poušť
oáza a tak pořád dokola – vyprahlá země.
Písčité hory bez zeleně. Obdivoval jsem na
plantážích kapénkovou závlahu a to obrovské
úsilí něco vypěstovat. Projížděli jsme palestin-
ským územím: ozbrojené hlídky, všudypřítom-
ný kamerový systém, po zuby ozbrojení vojá-
ci… I tak vypadá Svatá země. No, a tak jsme
se dostali do Betléma. Na Poli pastýřů jsme si

zazpívali koledy a obdivovali Betlém i bazili-
ku Narození s mikro vstupem. Zde Kristus
zrozen jest. Město jako každé jiné v tomto pro-
storu. 

Poté jsme vyšli do prostoru Nane be -
vstoupení Páně. Jak příznačné – začátek
a konec jsme absolvovali téměř v jednom oka-
mžiku. Tak si říkám: nenapovídá to něco? Jsem
připraven pro takový spád událostí? Bůh mi
však dává dostatek času, abych si to mohl uvě-
domit. Díky Ti, Bože.

Jerusalém – co k tomuto věčnému městu
dodat. Údolí Josafat, Chrámová hora,
Getsemanská zahrada… Tudy chodil Pán. Co
potom? Via Dolorosa – křížová cesta. Kráčím
po ní pomalu, rozvážně. Toto je vrchol cesty.
Zde je prolitá krev. Zde jsem se narodil pro
Krista. Je to zde? Cítím něco takového. Pomalu
vnímám jednotlivé kameny na cestě, uvědomu-
ji si složitost té doby. I přesto si uvědomuji, jak
je nám tu dobře. Já necítím ten tlak jako
Kristus. Cítím se v bezpečí. Proč to tak je, proč
já necítím utrpení Krista? Nejsem ještě připra-
ven na cestě ke Kristu. Asi ne. Je mně tak nějak
tklivo. I přestože jsem v bezpečí, vnímám pro-
stor jako složitý, těžký a mnohdy až nenávist-
ný. Necítím žádný strach, i když vím, že my
jsme pouze zdroj obživy pro tyto lidičky,
a dokonce si myslím, že pokud by poznali, že
my nejsme zrovna ti bohatí, klidně by nad námi
mávli rukou. Proč je svět takový… Teď již chá-
pu, proč Kristus hlásal tak silně lásku. Proč
pravidlo oko za oko vyměnil za odpuštění.
Proč chtěl, aby náš život byl prozářen láskou
i přes všechny strasti života. Radost je to, co
nás musí životem provázet. To si Kristus přeje.

Golgota. Konečný cíl.
Chrám Božího hrobu. Hrob, ticho a klid –

snad.
Nebo Zeď nářků?
Co nás čeká?
Žijeme v době nadbytku, alespoň v našem

prostoru. Děkujme Bohu za jeho přívětivost
a nesnažme se ho naštvat tvrdostí vlastního
srdce. Mnohé by se ještě dalo říct. 

Tak to bylo 10 dnů, které otřásly mým vědo-
mím, 10 dnů, které mně potvrdily, že cesta, na
kterou jsem se vydal, má smysl a těším se na
vzkříšení z mrtvých a na nanebevstoupení.

Kristus uprostřed nás.
Jiří Pleva
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Víra žije předáváním… Mám radost, že
v našich farnostech máme stále komu předávat.
Už dlouhé roky se drží počty dětí v náboženství
na stejné úrovni, ať už jde o děti na základní
škole v Rousínově, v Habrovanech či ve
Velešovicích. Když někdo pro přemíru jiných
kroužků (!) náboženství opustí, téměř vždy se
najde nový zájemce; někdy se dokonce vrátí
i někdo, kdo výuku z nejrůznějších důvodů už
dříve opustil. Každý je vítán. Kdo váhá, může
se přijít nezávazně podívat.

Školní rok už tradičně začínáme mší svatou
se zvláštním požehnáním školákům, studentům
a vyučujícím. Po mši pak následuje neformální
setkání s hrami a občerstvením na farním dvo-
ře. Podobný scénář má i závěr školního roku.

Během 10 měsíců se mohly děti zúčastnit
akce Vítejte na faře, zapojit se do soutěže Bible
a my, setkat se na několika misijních akcích
s dětmi z jiných misijních klubek nebo s dětmi
z jiných farností při společném výletě z nábo-
ženství, naposledy do zoo v Brně.

Prázdniny jako vždy patřily nezapomenutel-
nému farnímu táboru, tentokrát v malebné kra-
jině slovenského pomezí, kdy nám vymezený
čas odpočítával cestu do Zaslíbené země. 

S novým školním rokem se mnohé změnilo.

Každou středu se v rousínoveckém kostele ode-
hrávají živé ‚dětské‘ bohoslužby, v neděli jsou
tamtéž během mše svaté katecheze pro mladší
děti. Prosím, využijte obě příležitosti k pro-
hloubení zájmu o Pána Ježíše i pro duchovní
nastartování života svých dětí. 

Letošním říjnem jsme vstoupili do roční pří-
pravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019,
který vyhlásil papež František k obnově celo-
světové církve. „Cílem misijního úsilí církve
není získávání nových lidí, ale předávání pla-
mene víry.“ K tomu jsme všichni povoláni
svým křtem. Misie neznamená jet do dalekých
zemí hlásat víru, říká papež František, ale šířit
poselství a lásku Pána Ježíše svatostí vlastního
života a dobrými skutky. 

Opravdovou misijní obnovu potřebuje každá
farnost, i naše. V zaměření na dětské farníky
bychom např. rádi oživili naše stávající misijní
klubko a do života farnosti více zapojili mládež.
Prosím vás, rodiče a prarodiče, o pomoc: o mod-
litbu, o podporu i fyzickou spolupráci. Bez vás
to nejde. Vážím si každé vaší snahy a zájmu.

Přeji vám i vašim dětem mnoho krásných
společných zážitků na cestě víry.

Jana Zehnalová, katechetka a diecézní
 ředitelka PMD pro brněnskou diecézi

Dětští farníci

Rok s dětmi
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Je sobotní ráno 6. října 2018 a naše skupina
několika chlapů na náměstí vyhlíží autobus od
Slavkova, který nás má vzít na očekávanou
Pouť mužů. Přestože není zima, necháváme
kolovat lahvinku něčeho ostřejšího na zahřátí.
A taky na zdar naší cesty. Autobus zastavuje
a z otevřených dveří vykukuje hlava našeho
děkana Milana Vavra: „Jste všichni?“ „Nee,
ještě jeden chybí!“ Beru do ruky mobil… „Tút,
tút.. Haló..“ „No kde vězíš?“ „Odjezd je až
o půl, ne?“ „Ale houby, špatně jsi minulou
neděli poslouchal, hoď sebou!“ S mírným
zpožděním vyrážíme směr Olomouc, Mo -
helnice, Červená Voda, Červenovodské sedlo
až k rozhledně na Suchém vrchu.

Prvním cílem naší poutě je pevnost Bouda
(přesněji dělostřelecká tvrz), která je zavrtaná
v kopci mezi obcemi Králíky, Těchonín
a Mladkov. U rozhledny nás už čeká náš dneš-
ní průvodce MUDr. Tomáš Svoboda, který kro-
mě toho, že je primářem operačních sálů
v Bohunicích, je vášnivým fandou do česko-
slovenského válečného opevnění (mimocho-
dem je autorem několika knih o našem opev-
nění). Po revoluci se osobně podílel na
zpřístupnění pevnosti Bouda veřejnosti, takže

fundovanějšího průvodce jsme skutečně
nemohli mít. A na jeho výkladu je to opravdu
znát. Neustále je pod téměř kulometnou palbou
našich otázek a ani jediné se nezalekl. Řekli
byste například, že délka hlavní chodby je
zhruba 750 m? A že tato chodba propojuje pět
střeleckých srubů postavených v nejvyšší odol-
nosti, tedy že síla železobetonu na straně
k nepříteli byla 3,5 metru? A že celou tvrz měla
obsluhovat posádka o 400 mužích? A že v nej-
hlubším místě je nad podzemními kasárnami
50–57 metrů skály? A že podzemní kasárna
byla zařízena v nejvyšším standardu té doby –
vojáci měli k dispozici splachovací záchody
a sprchy s teplou vodou? A že stavbu provádě-
lo 250 až 800 dělníků jediné pražské firmy
a celou stavbu zvládli za neuvěřitelných 24
měsíců? A že stavba vyšla na 28,5 milionu teh-
dejších korun, a to není v částce započítán
cement a železo na výztuže? To vše a spoustu
dalších zajímavých informací jsme se dozvědě-
li od našeho průvodce. Otázky nebraly konce,
a tak není divu, že místo plánované hodiny
a půl jsme prohlídkou strávili více než tři hodi-
ny. A když k tomu přidáme ještě bezmála tříki-
lometrovou pěší cestu do kopce zpět od pev-

Pouť mužů

Pevnost Bouda
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Chtěl bych zde poděkovat všem Vám, kteří
přispíváte svými články a fotografiemi do naše-
ho Farního zpravodaje a umožňujete nám všem,
abychom se mohli seznámit s akcemi, které se
v našich farnostech v daném roce pořádají.
Protože náklady na tisk barevného farního zpra-
vodaje jsou velmi vysoké a při našem počtu
výtisků se proto barevný tisk nevyplatí (farní
časopis Urbánek ve Slavkově u Brna také
vychází pouze v černobílém provedení), znovu
upozorňuji na to, že všechny Farní zpravodaje
i z minulých let jsou k nahlédnutí na webových
stránkách farnosti: www.farnostrousínov.cz.
Stojí to opravdu za to, protože barevné fotogra-
fie vyniknou v celé své kráse. Rovněž si může-
te prohlédnout fotogalerii webových stránek,
kde je uvedena většina pořádaných akcí, díky
obětavosti a ochotě některých z nás, kteří jsou
ochotni se o tyto zážitky podělit. 

Tyto akce pořádané ve farnosti by se však

samy bez Vaší pomoci neuskutečnily, a proto
bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří
tyto krásné akce organizují. Jmenovitě bych si
dovolil zde vyzvednout dva z nás, kteří jsou
takovými „tahouny“. Jedná se o Evu
Modlitbovou a Jiřího Plevu. Většina organizač-
ně náročných akcí se odehrála s jejich přispě-
ním, za což jim patří naše velké poděkování.
Chtěl bych jim proto popřát hodně zdraví a Boží
pomoci do všeho co budou dělat, a Vás všechny
požádat, abyste se také zapojili a pomohli
s organizací a přípravou společných akcí farnos-
tí na rok 2019.

Protože se blíží závěr roku, přeji nám všem,
abychom tento adventní čas prožili v klidu
a radostném očekávání připomínky Božího pří-
chodu k nám lidem.

Přeji Vám krásné a radostné prožití vánočních
svátků a milostiplný a šťastný nový rok 2019.

Václav Slovák 

Poděkování

nosti k autobusu, tak jsme chytli celkem slušné
zpoždění.

A to byl trošku problém, protože druhým
cílem naší poutě byl Neratov a v neratovské
hospodě na nás čekali s obědem od 14 hodin,
zatímco my jsme tam dorazili o půl páté. Paní
vedoucí dvakrát nadšená nebyla, ale po usmi-
řovací štamprli Jakubovy úžasné „malinovky“,
se jí vrátil úsměv do tváře a vše bylo OK.
Slupli jsme oběd, zapili ho výborným
Prorokem (někteří dvěma) z nedávno otevřené-
ho neratovského pivovaru a už jsme
se hnali do kopce do kostela topící-
ho se v zapadajícím slunci. A jak se
opět potvrdilo, vše špatné je k něče-
mu dobré – díky našemu zpoždění
jsme mohli prožít mši svatou při
západu slunce, které přes proskle-
nou střechu vytvářelo v kostele
nezapomenutelnou atmosféru. Kdo
jste ještě nenavštívili Neratov, určitě
jej zařaďte mezi cíle svých výletů
pro příští rok. Po duchovním prožit-
ku jsme ještě měli naplánovanou
prohlídku zmíněného neratovského
pivovaru, ale pan správce se nám po
telefonu mírně roztřeseným hlasem

omluvil, že už to nestíhá, neboť jeho manželka
zřejmě právě začíná rodit. Tak jsme popřáli
hodně zdaru a utrousili nějakou tu střelnou
modlitbu za zdárný průběh porodu. Pak už
nezbývalo, než jen nasednout do autobusu
a vyrazit zpět k nám na jih. Tentokrát byla naše
pouť fyzicky trochu náročnější, ale o to zajíma-
vější a věřím, že všichni chlapi byli spokojení.
Takže za dva roky s Boží pomocí zase hurá na
pouť!

Vladimír Coufal

Neratovský kostel
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26. 1. Ples MO KDU ČSL a spolku
Svornost

2. 2. Zimní pouť do Křtin

3. 3. Farní masopust ve Svornosti

8. 5. Pěší pouť do Žarošic

24. 5. Noc kostelů v kostele sv. Barbory
ve Velešovicích 

18. 5. Misijní pouť

7.–8. 6. 24hodinové čtení z Bible
ve Velešovicích

červen autobusová pouť 

21. 6. Táborák na faře – závěr školního
roku

21. 7. Hodová mše u sv. Maří Magdalény

srpen vícedenní pouť

6. 9. Žehnání aktovek – kostel
sv. Václava

15. 9. Farní pouť k Panně Marii Bolestné
na Lutršték

29. 9. Václavské hody u sv. Václava

Seznam plánovaných akcí na rok 2019

So 29. 12.
17.00 Habrovany
18.00 Královopolské Vážany

Ne 30. 12. Svaté rodiny –
bohoslužba s obnovou manželských slibů

8.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.30 Rousínovec – sv. Václav

11.00 Velešovice

Po 31. 12. Silvestr – konec kalendářního roku
16.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna

(mše sv. a adorace na poděkování za uply-
nulý rok)

Út 1. 1. Matky Boží, Panny Marie – Nový rok
8.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.30 Rousínovec – sv. Václav

11.00 Velešovice

So 5. 1.
18.00 Královopolské Vážany

Ne 6. 1. Zjevení Páně – Tří králů
8.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.30 Rousínovec – sv. Václav

11.00 Velešovice
18.00 Vánoční koncert CM Kalečník v kostele

sv. Maří Magdalény

Pořad bohoslužeb – Vánoce 2018
Ne 23. 12
8.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.30 Rousínovec – sv. Václav

11.00 Velešovice
16.00–18.00 Habrovany – předvánoční setkání

v kostele s Betlémským světlem

Po 24. 12. „Půlnoční“ – s Betlémským světlem
15.30 Rousínovec – sv. Václav

(pro rodiče s malými dětmi)
22.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna

Út 25. 12. Narození Páně
8.00 Královopolské Vážany
9.30 Rousínovec – sv. Václav

11.00 Velešovice
17.00 Živý Betlém – Rousínov náměstí 

St 26. 12. Sv. Štěpána
8.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.30 Habrovany

16.00 Vánoční koncert PS Sušil v kostele sv. Maří
Magdalény

Čt 27. 12.
18.00 Vánoční koncert KPS Danielis v kostele

sv. Václava v Rousínovci

Pá 28. 12.
9.00 Vánoční turnaj o putovní pohár ve stolním

tenise ve Svornosti


