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Milí farníci,
máme v rukou další farní zpravodaj – a za námi

je opět jeden rok.
Ohlédněme se společně – na to, co jsme prožili,

čím vším jsme prošli, čemu jsme se naučili – a podě-
kujme. Kéž nepřehlédneme žádné stopy a doteky
Boží lásky. Ať už jsme Boha zahlédli ve věcech
všedních či obyčejných nebo vznešených a majestát-
ních a nebo třeba i ve ztrátě a bolesti… Uložme si
tyto chvíle hluboko do srdce, s vděčností za to, čemu
jsme se v nich naučili a jak nás proměnily. Ať nám
nakonec všechno napomáhá k dobrému.

Děkujeme také vám za to vše, čím jste ve svých
životech napomohli dobrému.

Za pár dní znovu staneme u Betléma – u Toho,
který se stal Darem života. Života, který přemáhá
smrt. Jako povzbuzení přijměte i tato slova Dr.
Kübler-Rossové, ženy, která toho o umírání a živo-
tě poznala dost.

„Těšte se na svůj přechod přes práh smrti.
Poprvé tak poznáte nepodmíněnou lásku.

Všude kolem bude nekonečný mír a láska
a všechny noční můry a bouře, kterými jste v živo-
tě prošli, nebudou najednou důležité. Ve chvíli,
kdy přecházíte přes přechod, dostáváte dvě základ-
ní otázky: Kolik lásky jste byli schopni dát a při-
jmout? Jak mnoho dobrého jste vykonali?

A spatříte důsledek každého skutku, každé myš-
lenky a každého slova, které jste kdy vyslovili.
Poznání, kolik příležitostí jste promarnili, je sym-
bolicky řečeno jako chůze peklem.

Také uvidíte, jak se drobná laskavost dotkla sto-
vek životů, o kterých jste neměli ani tušení.

A tak se soustřeďte na lásku, dokud jste ještě
tady, a učte své děti již od útlého věku nepodmíně-
né lásce. Pamatujte, soustřeďte se na lásku a těšte
se na přechod.

Je to ta nejkrásnější zkušenost, jakou si dokáže-
te představit.

Jděte s Bohem!“

Do každého nového dne žehnají vaši kněží
P. Michael a P. Stanislav

Mám radost z uplynulého roku. Mnohé se zdaři-
lo. Malými avšak zřetelnými krůčky jdeme vpřed.  

Na poli společného setkávání se a spolusdílení
chvil našeho času jsem zaznamenal mnoho akcí,
které byly radostné a veselé a také hojně navštíve-
né. Vzpomenu na několik z nich, z mého pohledu
těch nejvýznamnějších, a to je například posezení
ve farním sklípku s malým exkursem do tajemství
výroby vína, putování na Horu sv. Klimenta, pouť
k Matce Boží do Králík a Neratova, posezení ve
Svornosti v září a na ukončení církevního roku
v listopadu, noc kostelů atd. Moc pěkné akce, kte-
ré měly hojnou účast, byla na nich cítit spokoje-
nost a radost ze sounáležitosti nás všech k sobě.
Každé z těchto setkání v sobě mělo tři důležité atri-
buty: radost z Boží přítomnosti, získání nových
znalostí a společenství. 

Rok v radosti
V činnosti zvelebování a udržování hmotných

statků jsme taktéž mírně pokročili. Největším
dílem u sv. Václava byla oprava varhan, čemuž je
věnován samostatný článek, a mnohé drobné pro-
vozní opravy a úpravy v kostele a na faře. Za
zmínku stojí venkovní sociální zařízení na faře,
které je těsně před dokončením, a rovněž různé
úpravy venkovních prostor, jako je úklid sutě,
přebytečné zeminy, úprava zeleně atd.

A na závěr vám všem přeji mnoho radosti a lás-
ky v srdci, a to nejen v těchto svátečních dnech,
ale i ve všech dnech následujících, kdy musíme
nést břímě každodenních starostí. Nechť nás Bůh
osvěží ve své laskavé náruči. A nechť připomínka
slavného narození Spasitele je nám posilou na
naší cestě k svatosti, spravedlnosti a pravdě.

JP

Kostel sv. Václava v Rousínovci
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Jen pár řádků k letošnímu průběhu hodů ve
Slavíkovicích. Jako každoročně proběhly k příle-
žitosti svátku sv. Václava, patrona farnosti k níž
Slavikovice patří, tradiční hody. Tohoto roku však
byly přece jen jiné a to zejména tím, že byly zahá-
jeny slavnostní mší svatou v místním parku
s hodovou výzdobou. Za účasti stárků v krojích,
hojné účasti místních obyvatel a také nemalého

Svatováclavské hody ve Slavíkovicích
množství přespolních, odsloužil mši svatou farář
Michael Macek. Poté tradičně krojovaný průvod
s houfem přihlížejících za doprovodu dechové
hudby procházel za bujarého zpěvu obcí.
Sluncem prozářený den provázel stárky až do
soumraku. Den vyvrcholil hodovou zábavou
v sále místního Spartaku.

JP

Při letmém ohlédnutí se zpět za uplynulým
rokem ve vážanské farnosti se zdá, že ano.
Skutečně, nic mimořádného, co by bylo hodno
samostatného titulku ve Zpravodaji, se asi neudá-
lo. Oprava zvonice neproběhla, jednání o mož-
nosti využití objektů fary nepřinesla žádné pozi-
tivní řešení, od konce října jsme dokonce bez
hudebního doprovodu při nedělních bohosluž-
bách… Žádný důvod k radosti. A přece ano!
I když předchozí konstatování jsou, bohužel, tvr-
dou realitou, každou neděli a většinou i středu se
zde slouží mše svatá! Každou neděli přibíhá
k oltáři k modlitbě Otče náš dvanáct, patnáct
a někdy i víc jak dvacet dětí! To je důvod k rados-
ti! Bolestný pohled na chátrající farní objekty
(a nejen u nás) je především ostuda státu, který
ani po 21 letech nedokázal spravedlivě dořešit

majetkové vyrovnání s církvemi. Nebuďme skep-
tičtí a nebojme se, modleme se a …hledejme nej-
prve Boží království… a jako přídavek nalezneme
o Vánocích v jesličkách pravou radost! Tu Vám
ze srdce přeje, stejně jako hojnost Božích milos-
tí a dobré zdraví v Novém roce, Váš spolufarník

pp

Čas se tu zastavil?

Stárci

Kostel sv. Filipa a Jakuba
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Jistě jste si všimli, že i letos, tak jako v uply-
nulých dvou letech, vždy v závěru roku začne
čilý stavební ruch kolem našeho kostela. Nevím,
proč vždy až tak pozdě, protože finanční pro-
středky byly k dispozici v dostatečném předstihu.
Anebo je to z důvodu vytíženosti stavební firmy,
která rekonstrukci provádí?

Doufám, že tak jako v minulosti podaří se i letos
akci dokončit, a tak by již konečně mohl být
vyměněn krov, krytina a vybetonování věnce nad
presbytářem našeho kostela včetně výměny kryti-
ny nad boční kaplí směrem k restauraci Záložna.

Na financování této části rekonstrukce se poda-
řilo sehnat 342 tis. Kč z Havarijního fondu
Ministerstva kultury, 300 tis. Kč přispělo město
Rousínov, 60 tis. Kč přispěl Jihomoravský kraj
a zbývajících 40 tis. Kč zaplatí naše farnost ze
svých zdrojů. 

I když víme, že naše farnost potřebuje nutně
opravovat i další kostely ve farnosti, měli bychom
v brzké době přemýšlet nad opravou hlavní věže
kostela. Poté, co bylo nutno sundat nebezpečně se
naklánějící kříž včetně báně, nevypadá náš kostel,
který je dominantou našeho města, zrovna nejlépe.

Vzhledem k tomu, že i fasáda kostelní věže se
již začíná rozpadávat, bylo provedeno orientační
nacenění celkové opravy věže kostela. Potřebná
finanční částka se dle provedeného rozpočtu
pohybuje okolo 2,5 mil. Kč.

Z dalších akcí, které se dosud nepodařilo rea-
lizovat, je okopání zavlhlé omítky a provedení
odvodnění zdí kostela. Rovněž cca 30 let staré
plynové kotle by bylo vhodné vyměnit a provést
rekonstrukci vnitřních rozvodů elektřiny
a osvětlení.

Vidíte, že práce je zde jako na kostele.
Aby můj příspěvek nebyl jen o technických

záležitostech, rád bych se také zmínil o dalších
věcech.

Jak víte, jednou z významných událostí našeho
kostela v roce 2010, byla účast na akci „Noc kos-
telů brněnské diecéze“. Myslím, že akce se poda-
řila a splnila svůj účel. Tím je zejména umožnit
lidem, kteří běžně do kostela nechodí, seznámit
se s historií našeho kostela, poznat výzdobu
a bohoslužebné předměty a oděvy a také se kul-
turně obohatit. O této akci by měl podrobněji
informovat samostatný článek v tomto zpravoda-
ji, proto bych chtěl pouze poděkovat všem, kteří
se na organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli.

A nyní k zajištění chodu našeho kostela. Jsem
rád, že poté, co paní Liduška Pokorná již pro
nemoc a stáří nemohla vykonávat službu kostel-
nice, převzal její práci pan Jan Urbánek. Tím
bych mu chtěl touto cestou poděkovat za jeho
práci, kterou pro náš kostel odvádí.

Chtěl bych poděkovat zejména všem těm, kte-
ří se aktivně podílí na zajištění chodu kostela,
těm, kteří svědomitě uklízí, když na ně podle roz-
pisu přijde řada, těm, kteří se starají o květinovou
výzdobu, všem ministrantům a lektorům, kteří se
snaží, abychom mše sv. slavili opravdu důstojně.

Samozřejmě že poděkování patří našim kněžím,
otcům Michaelovi a otci Stanislavovi, kteří nám
umožňují přijímat svátosti a posilují nás ve víře.
Jsme rádi, že se můžeme zúčastňovat pravidelných
čtvrtečních adorací eucharistie v našem kostele.

Dovolte mi, abych poděkoval také vám, všem
farníkům, kteří přispíváte svými peněžitými dary
do sbírek na chod i opravy kostela. Vám všem
srdečné Pán Bůh zaplať.

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 2011.

Václav Slovák

Kostel sv. Maří Magdalény

Kostel sv. Maří Magdalény



FARNÍ ZPRAVODAJ 2010 5

Ve Velešovicích jsme již rok přemýšleli
o opravě oltáře, protože se nabízela možnost zís-
kat dotace z krajských prostředků ve výši až
50 000 Kč, které se týkají menších kulturních
památek tohoto typu. Otec Michael s paní
Lokajovou však po prozkoumání došli k závěru,
že v naší farnosti jsou přednější opravy, na které
je třeba žádat dotace.

Proto se Otec Michael rozhodl požádat o přís-
pěvek na nutnou opravu zastupitelstvo obce
Velešovice. K žádosti o zrestaurování tohoto
oltáře z 18. století přiložil restaurátorský záměr,
který vypracoval restaurátor p. Ladislav
Moravec. V něm se popisuje současný stav tak-
to: řezby vykazují celkově degradaci materiálu,
je vidět mnoho výletových otvorů a hromádky
pořezu od dřevokazného hmyzu, křídový pod-
klad je uvolněný, povrch znečištěný a zlato
vymyté od neodborné údržby, umělý mramor je
znečištěný, pokost zoxidovaný a křídový pod-
klad uvolněný. Účelem odborného zrestaurování
je zastavit degradaci materiálu a obnovit jeho
přirozený výraz. V záměru pak restaurátor navr-
huje podlepení uvolněného křídového podkladu,
petrifikaci napadené dřevní hmoty infuzí (dle
potřeby po dohodě se zástupcem NPÚ vakuově),
vyčištění povrchu chemickou cestou a mecha-
nicky chlebem, dále podlepení uvolněného
a doplnění chybějícího křídového podkladu,
doplnění zlacení v kombinaci mat a lesk, retuš
zlacení (přechody stávajícího a nového), retuš
umělého mramoru a závěrečný pokost. V závěru
uvádí restaurátor použité technologie a materiá-

ly, kde mimo jiné říká, že bude použito 23 kará-
tové zlato na bolusovém podkladě.

Zastupitelstvo obce projednalo tuto žádost far-
nosti a odsouhlasilo uhradit celou částku
118 000 Kč vypočítanou restaurátorem v předlo-
ženém záměru. Své rozhodnutí zdůvodnilo tím,
že je to jediná movitá kulturní památka v obci.
Tímto bych chtěl jménem farní rady poděkovat
zastupitelstvu obce Velešovice.

Fr. Rumpa

Velešovický oltář

Habrovany 2010
Po slavnostních okamžicích přichází „všední

dny“ se svými starostmi i radostmi. Jsem rád, že
kostel slouží – zde je na místě opět poděkovat za
obětavou službu našich kněží, Michaela
a Stanislava. Stejně jako všem, kteří mnohdy

i přes nepřízeň počasí
a pozdní večerní dobu
přijdou Bohu děkovat
a jeho chválit. Máme
veliké štěstí, že náš
kostel se stal „domov-
ským“ chrámem pro

skupinu zpěváků, kteří s doprovodem varhan
udělají z každé mše sv. „slavnost“.

Kostel máme, sbor máme – jen lidé z vesnice
chybí. Je to tak? Někdy by se to mohlo zdát. Pak
však překvapí nový ministrant u oltáře, neznámý
člověk v lavici. Nebědujme, děkujme.

Když to tak půjde dál, věřím tomu, že i pro-
středky na pokračování v opravách se najdou. 

Prosme nejen o letošních Vánocích, ale i po
celý rok o dar víry pro naši obec, aby se kostel
stal pro občany Habrovan tím, čím byl pro jejich
rodiče a prarodiče. J. Krček

Kostel sv. Barbory ve Velešovicích

Varhany (Habrovany)
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Farnost Komořany
Po rozsáhlé rekonstrukci byla dne 13. srpna

2010 znovu otevřena budova bývalé fary, která
nyní slouží jako obecní úřad. Slavnostního otev-
ření se zúčastnilo mnoho pozvaných hostů.
Pozvání také přijali pan generální vikář Jiří
Mikulášek, který byl s opravami fary velmi spo-
kojen, a modřický děkan a pozořický farář Jan
Nekuda. Následující den si nově opravenou faru
mohli prohlédnout všichni občané. Nemusíme
dodávat, že o prohlídku byl velký zájem nejen
z řad občanů, ale i z řad rodáků. Při této příleži-
tosti si každý mohl zakoupit právě vydanou knihu
o Komořanech.

Na kostele sv. Barbory bylo kolem věže posta-
veno lešení kvůli výměně plechové krytiny za
měděnou. Při této příležitosti byl z věže snesen
tubus, který v měděných schránkách skrýval růz-
né listiny, bankovky a mince. Z těchto nalezených
předmětů bude připravena výstava pro veřejnost.

Proběhla také zdařilá oprava kříže, který pochá-
zí z roku 1911, za což patří dík obecnímu úřadu
Komořany. J. Baldík

Stejně jako loni vyrazili farníci Rousínovska
prvního máje na tradiční pouť. Letošní novinkou
byl autobusový přesun, který jim umožnil dora-
zit na místo vzdálenější než v minulých letech,
na horu sv. Klimenta u Koryčan. Pěší část pouti
provázelo stejně jako loni nádherné počasí. Není

tedy divu, že když výprava narazila na otevřený
obchůdek, zcela vyplenila mrazicí pult. Do cíle
došli poutníci právě včas, aby se na místě spoje-
ném s cyrilometodějsou tradicí setkali se zbyt-
kem výpravy, který využil možnosti dovézt se
autobusem až pod památnou horu. Po osvěžení

vodou ze studánky se uprostřed
chrámové lodi u země vyznačené
kameny a nahoře klenuté koruna-
mi stromů všichni shromáždili ke
slavení poutní mše svaté.
Připomenuli si přitom naše
věrozvěsty a jejich první druhy,
na jejichž památku zde stojí sedm
prostých křížů. V dřevěné kaplič-
ce měli příležitost nejen se
pomodlit, ale také získat pamětní
razítko. A protože času bylo dost,
sesedli se poutníci ještě kolem
ohýnku k hostině agapé, které
vévodily pikantní klobásky zpod
Hostýnských vrchů.

LŽ

Pouť na Klimentek

Kostel sv. Barbory

Pouť na Klimentek
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Po úspěšné zimní pouti k Panně Marii bolestné
do Sloupu v roce 2009 byla na rok 2010 opět
organizována zimní pěší pouť, tentokrát do chrá-
mu Jména Panny Marie ve Křtinách.

V sobotu dne 30. ledna 2010 v 8 hod. ráno jsme
se jako obvykle sešli před kostelem sv. Maří
Magdalény a pak jsme se auty vydali k rybníku
do Olšan, kde jsme v počtu cca 15 osob vykroči-
li k cíli naší cesty.

Počasí bylo velmi pěkné a přiměřené měsíci
lednu, byl sníh a teplota někde mezi –6 až –10
stupni. Šli jsme po lesních cestách, kochali se
krásnou přírodou a brzy jsme dorazili k první
zastávce na rozcestí Malá Říčka, kde jsme na
chvíli zastavili a občerstvili se.

Opět s námi šla i poutnice fenka Ajka (pes pana
Kleina), která však tentokrát zvolila jiný program
a nepozorovaně zmizela. Nakonec vše dobře
dopadlo, našla se a mohla tak s námi pokračovat
v putování.

Když se před námi vynořila obec Bukovinka,
rozdělili jsme se na dvě party. Každá vyrazila tro-
chu jinou cestou a byli jsme zvědaví, kdo dorazí
do Křtin dříve.

Nakonec jsme se všichni ve zdraví setkali
v kostele Jména Panny Marie, kde na nás již čekal
otec Jan Peňáz, známý to propagátor pěších pou-

tí. Sám je zejména znám pěší poutí do Říma, ale
zúčastnil se i dalších pěších poutí (např. do Cách
v Německu). V kostele jsme se také potkali s těmi
poutníky, kteří za námi z Rousínova dorazili auty
a zúčastnili se spolu s námi poutní mše sv., kterou
ve 12.30 sloužil náš otec Michael, který s námi
samozřejmě putoval pěšky také.

Po skončení mše sv., když jsme si šli koupit
oplatky a místní léčivý křtinský čaj, již na nás
čekal otec Jan Peňáz a pozval nás na faru , kde
nám nabídl teplý čaj a štrúdl. Zejména teplý čaj
nám udělal velmi dobře a chvíli jsme také deba-
tovali o jeho putováních.  

Posilněni na těle i na duši jsme pak vyrazili
zpět. Někteří dali přednost návratu autem, jiní se
vydali nazpátek opět pěšky. My pěší jsme po krát-
ké zastávce a občerstvení v Bukovince vyrazili
směrem k Olšanům, kde jsme ráno zanechali svá
auta. Úsek z Malé Říčky ve tmě lesem do kopce
a v hlubokém sněhu některým z nás dal opravdu
zabrat, zejména poté, co jsme již měli v nohách
cca 30 km. O to radostnější pak byl závěrečný
sešup po vyjeté lesní cestě k rybníku v Olšanech.
Spokojení a dobře naladění jsme se pak vydali
auty zpátky do Rousínova.

Tato pouť nás opět obohatila a posilnila jak na
duši, tak i na těle. Václav Slovák

Zimní pěší pouť k Panně Marii do Křtin

Zimní pouť do Křtin



8 FARNÍ ZPRAVODAJ 2010

Tato sbírková akce na
podporu misionářské práce
probíhá v našich kostelech
už několik let, vždycky
čtvrtou neděli postní.
Farníci doma upečou něja-
ké buchty nebo koláče a po
nedělní mši jsou tyto dob-
roty za dobrovolný příspě-
vek nabízeny všem ostat-
ním. Ti si je mohou odnést
třeba k nedělní kávě
a vybrané peníze pak putu-
jí potřebným v misijních
oblastech. Na tomto místě
bych ráda poděkovala za
podporu všem těm, kdo
sladkosti napečou, i těm, kteří přispívají finanč-
ně. Věřím, že i v příštím roce se znovu setkáme

Sbírková akce Misijní Koláč

Na Květnou neděli jsme se vydali na pouť ke kostelu Panny Marie Bolestné na nedaleký kopec
Lutršték. Během cesty jsme si při čtrnácti zastaveních připomínali poslední těžkou cestu Pána Ježíše
Krista – cestu křížovou. rp

Křížová cesta na Lutršték

u tohoto našeho společného díla, u Misijního
Koláče. rp

Misijní Koláč

Pouť na Lutršték
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Práce na farním dvoře postupují sice pomalu,
ale přesto se z času na čas objeví výsledek hod-
ný zaznamenání. Bylo tomu i v masopustní
neděli 14. ledna 2010, kdy se otvíral obnovený

farní sklípek. Přinesly se dobroty od masa
i buchet, měla dokonce proběhnout soutěž o nej-
lepší „boží milosti“. Nakonec se vše snědlo
a vypilo i bez soutěže a jen se konstatovalo, že

všechno bylo moc dobré.
O. Milan Vavro požehnal
našemu dílu a již za dva
měsíce se uskutečnila ve
sklípku první zdařilá akce –
košt vína ze Zámeckých
sklepů Strážnice. Mladá
sympatická someliérka fun-
dovaně prezentovala 8 vzor-
ků velmi dobrých vín a větši-
na z účastníků koštu nesla
nějakou tu lahvičku domů.
Kdo nepřišel – prohloupil,
ale není všem dnům konec
a věřím, že se v brzké době
opět ve sklípku setkáme! Tož
na zdraví!

Košt vína ve farním sklípku

V roce 2009 se brněnská
diecéze připojila k akci
rakouských a německých
diecézí s názvem Noc koste-
lů. Jejím smyslem bylo při-
blížit sakrální architekturu
netradičním programem
v nezvyklou dobu od 18 do
24 hodin. Akce vzbudila
mimořádný ohlas všude tam,
kde se konala, a proto se k ní
v roce 2010 připojila i naše
farnost s kostelem sv. Maří
Magdaleny. A nebyli jsme
zklamáni. Přišlo mnoho lidí
(odhadem 450 až 500) –
mladých i starých, věřících i nevěřících, kteří
vesměs pozitivně reagovali na připravený pro-
gram, jako byl výklad o historii kostela, komen-
tovaná prohlídka chrámu, divadelní představení
mladých na biblické téma Tobiáš, vystoupení
pěveckého souboru Danielis při svíčkách...
K vidění byly i dokumenty nalezené v báni kos-
tela při nedávné opravě, materiály z minulosti

Noc kostelů 

i současnosti farnosti, sakrální předměty použí-
vané při bohoslužbách a mnoho jiného.

Povzbuzeni tímto úspěchem se chceme k této
akci připojit i v roce 2011. Těšíme se na vaši
účast v pátek 27. 5. 2011 u sv. Václava
v Rousínovci! pp

Pozn.: Více informací o této akci naleznete na
www.nockostelů.cz

Košt vína ve farním sklípku

Noc kostelů



10 FARNÍ ZPRAVODAJ 2010

Při letošní farní autobusové pouti, která se
uskutečnila v sobotu 5. června, jsme navštívili
Horu Matky Boží u Králík a poutní místo
Neratov.

Plně obsazený autobus a dvě osobní auta
vyrazily v 6 hodin ráno směr Králíky. Za zpěvu
mariánských písní a při společné modlitbě
růžence jsme dorazili do Králík. Barokní klášter
s kostelem Nanebevzetí Pany Marie se vypíná
vysoko nad městem. Během modlitby křížové
cesty jsme vystoupali nahoru. O dobrou pohodu
se postaralo i krásné počasí a nádherný výhled
do okolí. Příjemné počasí jsme si vychutnávali
zvláště proto, že přišlo po dlouhotrvajících
 deštích.

Po návštěvě kostela a prohlídce ambitů
s množstvím obrazů jsme navštívili i kapli
„Tvrdé schody“, která se nachází v klášterním
dvoře. V poutním domě byl zajištěn společný
oběd, po kterém jsme se vydali na další část pou-
ti – do Neratova v Orlických horách, který se
nachází těsně u polských hranic.

Na kopci v nádherné přírodě stojí barokní kos-
tel P. Marie Nanebevzaté, který byl na konci vál-

ky poničen Rudou armádou – částečně vyhořel –
a jemuž se v r. 1957 propadla klenba. Od té doby
chátral, až z něj zbyla zarostlá ruina. Díky knězi
Josefu Suchárovi, který si vzal do hlavy, že udě-
lá vše proto, aby se toto dříve hojně navštěvova-
né poutní místo obnovilo, je dnes chrám znovu
využívaný. Se záchrannými pracemi se začalo po
roce 1989 a od r. 2006 je na kostele nová střecha
ze dřeva a skla, ale práce na obnově kostela
pokračují. Budují nebo staví se tu i jiné objekty,
aby obec Neratov opravdu žila. Všichni jsme
obdivovali dílo, které je tu vytvořeno. Jako
 příjemné překvapení pro nás poutníky byl v kos-
tele odpolední koncert „Pěveckého sboru
Gymnazia Žamberk“. Na programu bylo
Rockové oratorium.

Mší sv., kterou sloužil otec Michael s otcem
Josefem Suchárem, jsme ukončili, myslím, že
zdařilou pouť, která nás duchovně i kulturně
obohatila.

Domů jsme se vrátili, díky Bohu, v pořádku
a v dobré náladě.

J. Tomanová

Pouť na Horu Matky Boží a do Neratova

Kostel P. Marie Nanebevzaté v Neratově
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První akcí roku v spolkovém sále se již tradičně
stává posezení a pohoštění koledníků Tříkrálové
sbírky, které je spojené s tancem u reprodukované
hudby.

Společenský ples, při kterém hrála a zpívala
hudební skupina Panorama, se uskutečnil v sobo-
tu 23. ledna v sále Spartaku Slavíkovice. V průbě-
hu plesu proběhly ukázky společenských tanců,
které zatančili profesionální tanečníci, a také
taneční vystoupení mládeže z Pozořic a okolí, kte-
ré bylo velice podařené a všem se líbilo.

Maškarní plesy pro děti byly dva, jednak farní
a pak také pořádaný mateřskými centry Pohádka
a Čechyňka. O hudbu se již tradičně postaral
V. Coufal. Na závěr plesové sezony se uskutečnil
ještě discoples, opět pod „taktovkou“ V. Coufala
a J. Zatloukala.

K příležitosti svátku všech maminek proběhla
v neděli 9. května beseda u cimbálu cimbálové
kapely Kalečník pod uměleckým vedením P. Švej-
nohy. 

Během prázdnin nás čekala největší a v letoš-
ním roce jediná investiční akce, a to kompletní
rekonstrukce jeviště v sálu, protože dřevěná pod-

laha i nosná konstrukce byla napadena dřevomor-
kou. Akce probíhala až do září a jeviště bylo zpro-
vozněno krátce před hody.

První zářijový víkend jsme na zahradě za spolko-
vým domem dali společně „Ahoj prázdninám“. Pro
děti byly připraveny různé soutěže, k poslechu hrá-
la reprodukovaná hudba, k tomu jsme konzumovali
pečené maso a víno, všem byla k dispozici oblíbená
trampolínka. Tato akce se úspěšně ujala a budeme
v ní pokračovat i v příštích letech. Brzy po této akci
byl ve stejných prostorách farní den, tentokrát
s divadelním představením slavkovského souboru.

O svatováclavských hodech si ve zpravodaji
přečtete na jiném místě ve speciálním článku.

První organizovanou oslavu konce církevního
roku, která byla spojena s oslavou kulatého život-
ního jubilea otce Michala, jsme si vyzkoušeli
v pátek 26. listopadu. Plný sál Svornosti do pozd-
ních večerních hodin svědčil o tom, že se akce
vydařila.

Začátkem prosince proběhla beseda o současné
Kubě s Mirkem Nedorostkem.

Spolkový rok byl zhodnocen na  valné hromadě.
Václav Hůlka

Co se letos událo ve Svornosti

Ahoj prázdninám
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V sobotu 25. září v Rousínovci za hospodou za
pěkného počasí stárky nastrojily, stárci pod
dohledem a za pomoci zkušených tatínků ručně
postavili 24 m vysokou máju. Také sál byl pěkně
hodově nazdobený. Doma u stárek byly připrave-
ny nažehlené kroje a napečené cukroví, u stárků
zase dobré víno. Všechno bylo nachystané na
nedělní hody. Až na předpověď počasí, která na
noc a celou neděli předpovídala trvalý déšť.

V neděli ráno schováni pod deštníky se před
kostelem sv. Václava sešli všichni stárci i muzi-
kanti ze Sivické kapely a za doprovodu
P. Stanislava a slavnostních fanfár vstoupili do
plného krásně vyzdobeného kostela. Spolu
s malými stárky se rozestoupili po bocích oltáře
a všem přítomným se naskytl pohled, který se dá
nazvat jedním slovem „PARÁDNICE“.

Mše sv. byla sloužena za farníky a na poděko-
vání za úrodu, jejíž vzorky byly vystaveny u boč-

ního oltáře. Z očí všech přítomných se dala
vyčíst jediná prosba: „Kdyby jim tak na průvod
přestalo pršet.“ A stalo se. Škoda, že při odchodu
stárků z kostela varhany jen piano preludovaly
namísto forte, kdy člověku naskakuje husí kůže
a padá omítka ze zdi.

Odpoledne se zahájením průvodu, jak již bylo
zmíněno slovem „a stalo se“, přestalo pršet. Stárci
s hojným počtem přihlížejících obešli dědinu,
zatančili u domů stárek a s veselou náladou se
vrátili k máji, kde zatančili moravskou besedu.

Po večeři při zahájení hodové zábavy předal
starosta Rousínova stárkům „hodové právo“,
v němž je psáno, jak se mají přítomní chovat a co
se může a co se nemůže. Všichni přítomní mu
potleskem poděkovali. Potom již nic nebránilo
tomu, aby se naplno roztančili krojovaní i hosté
a veselili se do rána.

Josef Kousal

Rousínovecké Svatováclavské hody

se uskutečnila za nádherného počasí v sobotu
8. října 2010 a byla, podobně jako loňská, vel-
kým zážitkem pro 50 mužů, kteří se včas přihlá-
sili. Měla dva cíle a dvě části: „světská“ část se
odehrála na vojenském letišti v Náměšti n. Osl.
Díky pplk. Lokajovi jsme se dověděli všechno
možné a snad i nemožné, co k životu současné
armády a tohoto druhu vojska patří. Mohli jsme
si prohlédnout, sáhnout si
a zeptat se prakticky na cokoliv
a nic nezůstalo bez odpovědi.
Dokonce domluvil průlet dvou
Gripenů, když jsme byli na ploše
letiště! Jedním slovem skvělé!

Druhá část pouti už měla
duchovní zaměření. Odehrála se
v Třebíči, kde jsme si prohlédli
zrekonstruované „židovské měs-
to“ a pak celá pouť vyvrcholila
společnou bohoslužbou v román-
sko-gotické bazilice sv. Prokopa
s následným zevrubným výkla-
dem o této památce, který měl
připravený O. Stanislav. Příjem -
ným překvapením, zejména pro

nás rousínováky, bylo setkání s O. Jakubem
Holíkem, který byl ustanoven od září 2010
duchovním správcem baziliky. Závěrečné pose-
zení ve stylové hospodě v „židárně“ už bylo jen
příslovečnou třešničkou na moc dobrém dortu.
Pán Bůh zaplať všem, kdo se na přípravě akce
podíleli! 

pp

Druhá pouť mužů slavkovského děkanátu

Muži na vojenském letišti v Náměšti nad Oslavou
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O prázdninách 2010 se v kostele sv. Václava
přistoupilo k opravě varhan z roku 1845. Jejich
stav byl téměř havarijní, jak potvrdil i varhanář
Ing. Zdeněk Hromádka z Frýdku-Místku, který
opravu prováděl. Nad rámec plánovaných oprav
bylo rozhodnuto po konzultaci s diecézním orga-
nologem MgA. Ondřejem Múčkou o instalaci
nového elektroventilátoru, který opravu prodra-
žil téměř o 60 tis korun na celkovou částku 130
tis korun. Po mechanických opravách a úpravách
byly varhany vyčištěny, intonačně srovnány
a naladěny. Podrobné informace o opravě lze
nalézt v příspěvku O. Michala do říjnového rou-
sínovského Zpravodaje.  

pp

Oprava varhan u sv. Václava

Církevní rok 2009/10 jsme letos poprvé ukon-
čili nezvykle. Protože 24. listopadu uplynulo 40
let od narození O. Michala, rozhodli jsme se
oslavit toto významné životní výročí společně
v co nejhojnějším počtu. A jelikož se datum
narozenin téměř krylo s koncem církevního
roku, zrodil se první pokus o založení tradice
farního SILVESTRA. Příprava programu sice
trochu vázla, ale všechno bohatě vynahradila
překvapivě hojná účast
farníků. Zvlášť mile
potěšila přítomnost
„přespolních“ farníků
z Podbřežic, Vele -
šovic, Olšan…, ale
díky všem, kteří přišli
a vytvořili společen-
ství naprosto nefor-
mální a milé. Podávala
se rožněná beraní kýta
a pilo čejkovické víno,
kterého byl vzhledem
k vysoké účasti téměř
nedostatek. Zlatým
hřebem programu byla
tombola s novými
nadějnými moderáto-
ry. Hlavní cenu, kterou
věnoval O. Jan Hába –
kolo zn. Favorit, si

odvezli tentokrát Nedorostkovi. Blahopřejeme!
A těm, co z jakýchkoliv důvodů nepřišli, jen
vzkazujeme: příště přijďte taky, bylo sice plno,
ale dobrých lidí se hodně vejde! A nemusíte
čekat celý rok, podobných akcí bude určitě víc.
A máte-li nápad na něco nového, tak se nebojte
a přijděte s tím! Třeba se to ujme.

Hojnost Božího požehnání v Novém roce
všem! pp

1. farní silvestr

Oprava varhan

Rožnění beraní kýty



14 FARNÍ ZPRAVODAJ 2010

Tříkrálová sbírka v Rousínově se bude konat
od 1. do 14. ledna 2011. Při loňské sbírce bylo
v Rousínově vybráno 88 303 Kč, v roce 2009
bylo vybráno 89 963 Kč.

Jako každý rok sbírku pořádá Diecézní charita
Brno. Opět budete mít možnost se setkat s koled-
níky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží
požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit
dobrý skutek ve formě finančního daru na pod-
poru charitního díla v naší vlasti a na humanitár-
ní pomoc. 

Přispět můžete do zapečetěné pokladničky
tříkrálových koledníků, převodem na účet, nebo

dárcovskou sms ve tvaru DMS KOLEDA na čís-
lo 87777.

Aktuální informace o sbírce, přesné datum
konání ve vaší části či ulici najdete na webových
stránkách města.

Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory
a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.

F. Havíř ml.

Tříkrálová sbírka 2011

Děti ze všech zmíněných částí pravidelně nav-
štěvují hodiny náboženství ve školách
v Rousínově, Habrovanech nebo Velešovicích.
Oproti minulému roku jich malinko přibylo.
Celkový počet je v současnosti téměř 80 dětí.
Dalších asi 10 dětí, které ještě nedorostly do
školního věku, navštěvuje se svými rodiči křes-
ťanskou školičku v bývalé mateřské škole
v Čechyni. Pro někoho možná zajímavým feno-
ménem je, že se každoročně zvyšuje počet dětí,
které nejsou pokřtěné, a přesto je rodiče posílají
do hodin náboženství. To se týká především
mladších dětí, zatímco starší žáci přicházejí sami
na pozvání věřících spolužáků. Všechny děti
jsou ve výuce vítány. Dokonce i ty, které se jen
tak ze zvědavosti přijdou se svými rodiči či pra-
rodiči podívat, jak to v náboženství vypadá
a o co vlastně při něm jde.

Mimo hodiny náboženství se děti scházejí pra-
videlně v pátek ve společenství Motýlek. I zde se
množství děti oproti minulým rokům trošku zvý-
šilo. Pravidelně přicházejících je asi 15, občas si
přijde zahrát hry a pobavit se i někdo navíc.
Schůzky jsou vedeny v duchu křesťanských
i misijních zásad, protože většina dětí je organi-
zována v Papežském misijním díle dětí. Malí
misionáři se snaží  uplatňovat ve svém životě
čtyři základní pilíře PMDD – modlitbu, oběť,
spolupráci a tvořivost ve vztazích (program
MOST) a učí tomu i další děti kolem sebe.

Všechny děti jsou zvány na páteční bohosluž-
by, které jsou zaměřeny především na dětské
účastníky, v předvánoční době je můžete vidět
při pátečních i nedělních bohoslužbách v průvo-
du s lucerničkami, v lednu na farním dětském
maškarním plese (letos se plánuje na neděli 24.
ledna). Účastní se adventních i postních aktivit,
akcí pro děti i mládež, které jsou pořádány ve
farnosti i mimo farnost a mají regionální nebo
celostátní charakter.

Na závěr školního roku jezdí na výlet s dětmi
z jiných blízkých farností a o prázdninách na far-
ní tábor. 

Zvláště loňský tábor se jeví jako velmi vyda-
řená akce. Díky obětavým vedoucím z našich
farností, kteří kdysi prošli stejným typem táborů,
a díky otci Michaelovi děti strávily nádherné dny
v poutním areálu Hlubokých Mašůvek, na které
dodnes rády vzpomínají. Věřím, že navázaná
nová přátelství i prohloubení duchovního života,
o které se na táboře pokoušíme, jim bude
dobrým vkladem do života. V současné době se
již rozběhly přípravy na další tábor, který bude
na Gruně ve dnech 4.–16. července. 

Děkuji všem rodičům za spolupráci při křes-
ťanské výchově jejich dětí a těším se na setkání
s nimi i jejich rodinami na dalších farních akcích
pro děti.

Mgr. Jana Zehnalová, katechetka

Život dětských farníků v Rousínově, Rousínovci,
Vážanech, Habrovanech a Velešovicích
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Komorní pěvecký sbor Danielis vás zve v pon-
dělí 27. prosince do kostela sv. Václava na tradič-
ní Vánoční koncert. Vystoupení, které začíná v 18
h., bude oproti minulým rokům trochu netradič-
ní. Komorní pěvecký sbor Danielis, jenž letos
slaví 10. výročí, přichystal totiž pro své přízniv-
ce malé překvapení: jako hlavní host večera

vystoupí cimbálová muzika Kalečník s primášem
Pavlem Švejnohou. Sbor společně s cimbálovou
muzikou nabídne české, moravské a zahraniční
vánoční písně a koledy. Spoluúčinkují Hedvika
Šlápotová (příčná flétna) a Marek Scholler
(trombón). Řídí Martin Doležel a Pavel Švejno-
ha. Srdečně se těší všichni účinkující!

Vánoční koncert Danielis

Sbírka použitých autolékárniček

Pěvecký soubor Danielis

Oblastní charita Hodonín pořádá sbírku zdra-
votnického materiálu z použitých autolékár-
niček. 

Vzhledem k tomu, že od ledna příštího roku
vstupuje v platnost nová vyhláška o používání
nových autolékárniček, dáváme tímto prostor
pro využití části obsahu lékárniček, kterým plat-
nost ke konci roku 2010 končí. Jde zejména
o obvazový materiál, leukoplasti a obvazy.

Tento materiál bude převezen do českých ves-
nic v rumunském Banátu, kde Charita pomohla

v zavedení pečovatelských služeb. V této oblasti
je akutní nedostatek tohoto materiálu, tudíž
veškeré zásoby budou plně využity pro potřebné
obyvatele.

Občané Rousínova mohou zdravotnický mate-
riál odevzdávat v Domě chráněného bydlení,
Louky 1, Rousínov v termínu od 3. 1. do 14. 1.
denně od 14 do 16 hodin.

Děkuji za Vaše příspěvky v této velmi potřeb-
né záležitosti.

František Havíř ml., organizátor sbírky
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Neděle 19. 12. – 4. neděle adventní
16.00 Benefiční adventní koncert:

Martin Jakubíček – varhany,
Marta Kratochvílová – flétna;
Rousínovec, kostel sv. Václava

Pátek 24. 12. – „půlnoční“
20.30 Kr. Vážany
20.30 Komořany
22.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
22.00 Velešovice

Sobota 25. 12. – Narození Páně
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
7.30 Podbřežice
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany

10.30 Kr. Vážany
10.45 Velešovice
18.00 živý betlém v Rousínově u kostela sv.

Máří Magdalény

Neděle 26. 12. – Svaté rodiny
bohoslužby s obnovou manželských slibů

7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
7.30 Habrovany
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany

10.30 Kr. Vážany
10.45 Velešovice
16.00 vánoční koncert SPS Sušil a dětí u sv.

Máří Magdalény

Pořad bohoslužeb – Vánoce 2010
Pondělí 27. 12.
18.00 vánoční koncert KPS Danielis – sv.

Václav

Úterý 28. 12.
9.00 vánoční turnaj ve stolním tenise – v sále

Svornosti

Pátek 31. 12. – sv. Silvestra I.
16.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
16.00 Velešovice
23.00 Rousínovec – sv. Václav, novoroční adorace

Sobota 1. 1. – Nový rok
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany

10.30 Kr. Vážany
10.45 Velešovice

Neděle 2. 1. – „Tří králů“
bohoslužby s žehnáním vody, křídy a kadidla
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
7.30 Podbřežice
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany

10.30 Kr. Vážany
10.45 Velešovice

Neděle 9. 1. – „Křtu Páně“
16.00 Vánoční koncert: horňácké koledy,

cimbálová muzika a soubor Šafrán –
Rousínovec, kostel sv. Václava

LEDEN
9. 1. Soubor Šafrán: Vánoční koncert – hor-

ňácké koledy s cimbálem
14. 1. Marek Orko Vácha: Environmentální etika
23. 1. Dětský karneval
28. 1. František Lízna: Pouť do Říma

zimní pěší pouť do Křtin

Chystáme v roce 2011
ÚNOR
12. 2. Děkanský ples v Komořanech

KVĚTEN
7. 5. pěší pouť na Vranov

15. 5. Farní den
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