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Milí farníci,
letošní rok jsme prožili v bližším společenství
s Marií u příležitosti stého výročí jejího zjevení
v malé portugalské vesničce Fatimě. Matka Boží
se zde v roce 1917 ukázala sourozencům
Františkovi a Hyacintě Martovým a jejich sestřenici Lucii celkem šestkrát, poprvé 13. května.
Přesně sto let po této události prohlásil papež
František dva malé fatimské vizionáře za svaté
a zasvětil celé lidstvo Mariinu Neposkvrněnému
srdci. Společně se s vděčností za tímto rokem
ohlédněme a nechme se vést slovy z promluv
a modliteb papeže Františka ve Fatimě.
Drazí poutníci, máme Matku. Přimknuti k Ní
jako děti prožíváme naději, která spočívá na
Ježíši. Tato naděje ať je v životě nás všech vzpruhou! Nadějí, která nás nese neustále, až po
poslední výdech.
V síle této naděje jsme se shromáždili, abychom
poděkovali za nespočetná požehnání, kterých se
nám z nebe dostalo během těchto sta let. Díváme
se na příklad svatých Františka a Hyacinty
Martových. Boží přítomnost se stala konstantou
jejich životů, což se zřetelně projevuje úpěnlivou
modlitbou za hříšníky a ustavičnou touhou přebývat u „Ježíše skrytého“ ve svatostánku.
Maria nám předpovědí a varováním před
nebezpečím pekla, do něhož směřuje život bez
Boha a znesvěcující Boha v Jeho stvoření, přišla
připomenout Světlo Boha, který přebývá v nás
a přikrývá nás.
Podle mínění mnoha poutníků je Fatima především tímto pláštěm Světla, který nás přikrývá
tady stejně jako kdekoli jinde na Zemi, když se
utíkáme pod ochranu Panenské Matky.
Pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme,
že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž
silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými
špatně, aby pocítili svoji důležitost. Tato dynamika spravedlnosti a něhy, kontemplace a cesty
k druhým je tím, co z ní činí pro církev vzor evangelizace. Kéž se každý z nás stane spolu s Marií
znamením a nástrojem milosrdenství Boha, který
odpouští vždy a všechno.
Drazí nemocní bratři a sestry! Pán je neustále
před námi, když procházíme křížem. On už vás
svým utrpením předešel. Vzal na sebe všechna
naše utrpení. Ježíš ví, co znamená bolest, rozumí

nám, potěšuje nás a dává nám sílu jako svatým
Františkovi a Hyacintě Martovým a svatým
všech dob a míst. Myslím na apoštola Petra, který byl v okovech jeruzalémského vězení, a církevní obec se za na něho modlila. A Pán dal
Petrovi útěchu. Takové je tajemství církve, která
prosí Pána, aby potěšil ty, kteří trpí jako vy, a On
je potěšuje, i ve skrytu. Potěšuje vás ve skrytu
srdce, mocně vás potěšuje.
Díváme se na Ježíše, který je skrytý, ale přítomný v eucharistii a který je přítomný v ranách našich
bratří a sester, nemocných a trpících. Klaníme se
Ježíšovu Tělu na oltáři a nacházíme Ježíšovy rány
v těchto svých bratřích. Křesťan se klaní Ježíši,
křesťan hledá Ježíše, křesťan dovede rozpoznat
Ježíšovy rány. Panna Maria nám všem dnes opět
klade otázku, kterou před sto lety položila pasáčkům: „Chcete se obětovat Bohu?“ Jejich odpověď:
„Ano, chceme!“ nám umožňuje chápat a napodobovat jejich život. Prožili všechno, co obsahoval
dobrého a bolestného, a obětovali se Pánu.
Drazí nemocní, žijte svůj život jako dar a jako
pasáčci řekněte Madoně, že se z celého srdce
chcete obětovat Bohu. Nepovažujte se pouze za
adresáty charitativní solidarity, nýbrž za plnoprávné účastníky života a poslání církve. Vaše
účast, která je tichá, ale výmluvnější než mnohá
slova, vaše modlitba, každodenní oběť vašeho utrpení v jednotě s utrpením ukřižovaného Ježíše za
spásu světa, trpělivé, ba dokonce radostné přijetí
vlastního stavu, jsou duchovní zdroj a bohatství
pro každou křesťanskou obec. Nestyďte se být
drahocenným pokladem církve.
Ježíš bude přecházet kolem vás, aby vám projevil
svoji blízkost a svoji lásku. Svěřte Mu svoje bolesti, svoje utrpení a svoji únavu. Spolehněte se na
modlitbu církve, která za vás a s vámi odevšad stoupá k Nebi. Bůh je Otec a nikdy na vás nezapomíná.
Když nás Panna Maria bere za ruku a hledí na
nás, můžeme radostně opěvovat Pánovo milosrdenství. Můžeme říci: Moje duše Tě, Bože, velebí! Milosrdenství, které jsi prokázal všem svým
svatým a celém věřícímu lidu, dosahuje i ke mně.
Pro domýšlivost svého srdce jsem žil rozptýlen
svými ambicemi a zájmy, aniž bych dokázal získat korunu slávy. Pane, jediná možnost oslavení,
kterou mám, je, že mne Tvoje Matka vezme do
náruče, přikryje svým pláštěm a přivine k Tvému
Srdci. Ať se tak stane.
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a všech, kdo se zasvěcují evangelní zvěsti.
Takto se vydáme všemi směry,
projdeme jako poutníci všechny cesty,
zboříme všechny zdi
a překonáme každou hranici,
vyjdeme na všechny periferie
a budeme vyjevovat Boží spravedlnost a pokoj.
V radosti evangelia budeme církví oděnou
v bílém,
do běla vypranou v Beránkově krvi
prolévané také dnes ve válkách, které pustoší
svět, ve kterém žijeme.
A tak budeme jako Ty, obraz světelného sloupu,
který ozařuje cesty světa
a ukazuje všem, že Bůh existuje,
že Bůh je,
že Bůh přebývá uprostřed svého lidu,
včera, dnes a po celou věčnost.
Ukaž nám sílu svého ochranného pláště.
Svým Neposkvrněným srdcem
buď útočištěm pro hříšníky
a cestou vedoucí až k Bohu.
Panna Maria Fatimská

Z modlitby papeže Františka ve fatimské kapli
zjevení:
Zdrávas Královno,
blahoslavená Fatimská Panno,
Paní Neposkvrněného Srdce,
Útočiště i cesto vedoucí k Bohu!
Přicházím jako poutník ve Světle, jež k nám
proudí Tvýma rukama,
vzdávám díky Bohu Otci, který v každém čase
a všude v dějinách působí;
přicházím jako poutník v Míru, který zvěstuješ
na tomto místě,
vzdávám chválu Kristu, našemu pokoji, a vyprošuji světu svornost mezi všemi národy;
přicházím jako poutník v Naději oživované
Duchem,
přicházím jako prorok a posel, abych umýval
nohy všem
u stejného stolu, který nás spojuje.
Ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká Panno Maria.
Růžencová Královno z Fatimy!
Učiň, ať následujeme příklad blahoslavených
Františka a Hyacinty,

Sjednocen se svými bratry,
ve víře, v naději a v lásce,
se Ti svěřuji.
V jednotě se svými bratry zasvěcuji se Bohu
Tvým prostřednictvím,
Růžencová Panno z Fatimy.
A nakonec, prostoupen Světlem, které vychází
z Tvých rukou,
budu vzdávat slávu Pánu na věky věků.
Amen.
Ano, a to vyprošuji i já pro každého z nás.
P. Michael
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Tradicemi ke kořenům (farní masopust)
Hned při vstupu do sálu Svornosti nabývá
návštěvník dojem, že je pro pořádání kulturních
akcí příliš malý. Všechny stoly byly obsazené
a lidé stále přicházeli. Místo si nakonec každý
našel a v neděli 26. února 2017 mohli všichni
hodovat na přichystaných dobrotách.
O veselí se postaralo několik vystoupení. Jeho
hlavní složkou, která nikdy nezklame, byl
hudební soubor Kalečník se svým širokým
repertoárem, do kterého se vešli zpěvem a tancem i účastníci oslavy.
Zpestřením byla dramatická scénka v biblickém, dobovém a lidovém pojetí v atmosféře
židovského klábosení z pera Evy Modlitbové.
V podání Jakuba Libánka a Jiřího Bohuslava
vše vyznělo s aktuální platností a představivostí
pro všechny diváky, dojem byl zesílen postavou
Marie přítomností Evy Modlitbové. Postavu
syna Marie ztvárnil Tim Dvořák.
Představitelé folklorního umění ze souboru
Lučina z Brna Jonáš Lekeš, Kateřina Gruňová
a Marie Ondráčková předvedli tance, kyjovskou
skočnou, strážnický danaj a verbuňk vrtěná.

Masopust

Zájemci si podle jejich instruktáže mohli spolu
s nimi tyto krásné, temperamentní tance zatančit.
Od Kalečníku se nikomu nechtělo odejít.
Tančilo se a zpívalo dlouho do noci. Jako již
mnohokrát primáš Pavel Švejnoha, cimbalistka
Vlaďka Horáková, basista Vojtěch Švejnoha,
flétnistka Kateřina Švejnohová a houslistky Eva
Trněná a Jana Ševčíková zvedali ze židlí mnohé
z přítomných, kteří si spolu s nimi rádi zazpívali.
Zábavu zpestřila svou bohatostí a dobrými
nápady bohatá tombola. Prověřila míru štěstí
všech přítomných, které se dostalo téměř ke
každému.
Vřelý dík patří všem pořadatelům a organizátorům, kteří každým rokem překvapí návštěvníky něčím novým. Ke spokojenosti účastníků přispěla vzorná péče obsluhy, která dbala na to,
aby bylo prostřeno na každém stole dostatečné
množství výborných pochoutek a vína. Vytvořili
tak atmosféru pro hezké zážitky a vzpomínání.
Václav Hlaváč
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Noc kostelů s Maří Magdalénou
také potřeba sehnat moderátory i další účinkující. Vše se nakonec podařilo. Ke zkouškám hlavního programu všichni účinkující i technici přistoupili velmi odpovědně, každá zkouška byla
vždy zahájena společnou modlitbou s prosbou
o zdar celé akce. Svými podněty aktivně přispíval k dotváření programu také František Havíř
st., se kterým bylo dohodnuto, že bude moderovat celý program Noci kostelů.
Doprovodným programem byla výstavka
bohoslužebných předmětů, oblečení a bohoslužebných knih, panely s fotografiemi z historie
kostela i fotografiemi z akcí pořádaných v naší
farnosti. Návštěvníci měli možnost zapálit
svíčku u sochy Panny Marie Lurdské, pro děti
pak byla před kostelem připravena dílnička,
kde si mohli vymalovat obrázek sv. Maří
Magdalény nebo vyrobit lucerničku. Byly pro
ně připraveny i poukázky na zmrzlinu v cukrárně bývalé fary a pro všechny návštěvníky
pak krásně zdobené perníčky s motivem našeho kostela. Pro návštěvníky, kteří potřebovali
bližší informace o kostele a o sochách v zadní
části kostela, byli přítomni průvodci v kostýmech světců. Byli to sv. Juda Tadeáš, sv. Josef,
sv. Anna a sv. Terezie.
Samotná Noc kostelů byla zahájena vyzváněním zvonů a pak již přišlo první překvapení.
František Havíř si totiž k moderování přizval
svou manželku Julinku. Tak program dostal úplně novou dimenzi a velmi ho tím obohatili. Po
úvodní modlitbě otce Michaela za město následovala zajímavá prezentace otce Stanislava
o historii našeho kostela. Po prezentaci a přestávce jsme se zaposlouchali do Cimbálové
muziky Kalečník. Při rozhodování, jaké hudební těleso by mohlo vystoupit v rámci programu,
byla vybrána právě ona, která ještě na rozdíl od
KPS Danielis na Noci kostelů v našich farnostech nevystoupila. Myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, a chtěl bych touto cestou poděkovat
Pavlu Švejnohovi i všem účinkujícím souboru
Kalečník za velmi pěkný hudební zážitek. Po
koncertu a další přestávce umožňující návštěvníkům volnou prohlídku kostela se již všichni
těšili na hlavní program večera Liturgický rok
s Maří Magdalénou:
Začíná v úplné tmě a poté přichází ve světle
reflektoru Maří Magdaléna, která přináší srdce,

▲

V roce 2009 se brněnská diecéze připojila
k akci rakouských a německých diecézí
s názvem Noc kostelů. Naše farnosti Rousínov,
Kr. Vážany a Komořany se zapojily již v roce
2010, první Noc kostelů se uskutečnila právě
v kostele sv. Maří Magdalény v Rousínově.
V dalších letech se pak postupně všechny kostely, kromě kostela sv. Petra a Pavla v Podbřežicích, vystřídaly v pořádání této jistě prospěšné akce. V roce 2016 se v našich farnostech
Noc kostelů neuskutečnila, a proto jsme se rozhodovali, zda v jejím pořádání pokračovat a kde.
Jako logické se jevilo, že když začneme „druhé
kolo“, bude pořádání této akce na farnících kostela sv. Maří Magdalény.
Zpočátku měli někteří obavy, kdo se takové
poměrně organizačně náročné akce ujme a jaký
program připravíme, když už tady „všechno
bylo“. Přemýšleli jsme, čím zaujmout návštěvníky Noci kostelů, zejména ty, kteří kostel pravidelně nenavštěvují. Jak je nezahltit náročným
programem, aby také měli čas na prohlídku
našeho kostela a mohli se seznámit s bohoslužebnými předměty, oděvy a knihami, které se
používají při slavení liturgie.
Naše obavy se brzy rozplynuly, protože
máme v našich farnostech šikovné a obětavé
lidi, kteří nabídli svou pomoc, a tak jsme se
pustili do přípravy programu. Nápad provést
návštěvníky Noci kostelů celým liturgickým
rokem od autorky paní Rulíškové z Velešovic
velmi pěkně rozpracovala do scénáře Eva
Modlitbová s tím, že provázet je bude sama sv.
Maří Magdaléna. Již první schůzka realizačního týmu, která se konala 23. 4., naznačila, že
chceme připravit pro návštěvníky kostela
opravdu kvalitní program. Velmi aktivně se
zapojil do spoluutváření scénáře hlavního programu Jiří Pleva, který zakomponoval použití
osvětlení a ozvučení a přispěl i dalšími nápady
k dotvoření celého programu. Hudební doprovod k hlavnímu programu slíbil zajistit Pavel
Švejnoha spolu s Danielou Hřebíčkovou, prezentaci a prohlídku kostela si vzal na starost
otec Stanislav, takže již nám zbývalo jen rozdělit úkoly (celkem 60), které bylo nutné splnit,
aby se celá akce vydařila.
Bylo rozhodnuto, že se musí uskutečnit minimálně čtyři zkoušky hlavního programu, bylo
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Noc kostelů s Maří Magdalénou

jež upevňuje na stojan před oltářem. Hlavní
moderátor uvádí jednotlivé části liturgického
roku, zaznívají komentáře dalších moderátorů
a úryvky z Písma svatého, děti pak za zvuku písně vztahující se k danému liturgickému období
přinášejí barevný šátek v barvě liturgického
období a předávají ho Maří Magdaléně, která jej
upevňuje na srdce, takže šátky nakonec vytvoří
paprsky, které ze srdce jakoby vytryskly.
Opravdu velmi působivé, těžko to popsat několika slovy, to se musí vidět… Liturgický rok se
před námi rozprostřel v celé své kráse.
Po skončení hlavního programu večera si
mohli návštěvníci vyslechnout krásný varhanní
koncert Daniely Hřebíčkové. Opět jsme obdivovali, co vše se na našich varhanách dá zahrát. To

však ještě nebylo všechno. V dalším programu
mohli hosté za světel reflektorů s otcem
Stanislavem absolvovat prohlídku s podrobným
výkladem k obrazům a sochám, které tvoří
mobiliář našeho kostela.
Pomalu se blížil závěr, který nabídl ve večerním ztišení zaposlouchání se do moudrosti
Písma a žalmů, které mohli návštěvníci také od
ambonu sami přečíst. Poté již vše spělo k závěrečné modlitbě a rozloučení se s návštěvníky.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem účinkujícím, organizátorům a technikům a pořadatelům, jednalo se asi o 40 lidí, takže je nemohu všechny jmenovat. Všem upřímné
Pán Bůh zaplať za práci, kterou odvedli.
Václav Slovák
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Pěší pouť na Mohylu míru
Naše farní společenství pořádá každým rokem
několik pěších poutí. Zmíním z nich dvě. První
pouť začíná poslední sobotu v lednu do Křtin, kdy
zahajujeme poutní sezónu výpravou na toto známé
poutní místo. Druhé putování připravuje otec
Michael vždy 1. května do pokud možno bližších
destinací v okolí, aby se mohl zúčastnit co největší počet poutníků. V tomto roce bylo po vzájemné
dohodě ve farní radě rozhodnuto putovat na známé
turistické místo Mohyla míru, kde byla také
domluvena mše svatá přímo v kapli mohyly.
Mohyla míru byla postavena z pietních důvodů,
z iniciativy kněze A. Slováka na památku všem
těm tisícům padlých vojáků v bitvě u Slavkova,
kteří většinou nedobrovolně položili životy za
nesmyslné světovládné ambice francouzského
imperátora Napoleona I. Velmi krvavá bitva se
konala 2. 12. 1805 v okolí Tvarožné, Jiříkovic,
Blažovic, Prace a Slavkova.
Trasu pěší pouti připravil otec Michael většinou
po polních cestách, s několika málo úseky po silnicích, kde se nepředpokládá větší provoz. Cesta
vedla přes Kroužecký dvůr, Urban, kolem golfového hřiště ke Křenovicím s malou odbočkou na
Šibeniční (Popravčí) vrch, potom přes Křenovice
směr Prace a závěrem opět polní cestou až
k Mohyle míru. Pěších poutníků bylo kolem dvaceti, další však přijeli na kolech a zejména starší
potom auty.

Mši svatou sloužili v přeplněné kapli otcové
Michael a Stanislav a byl to povznášející zážitek
se vzpomínkou na tisíce mrtvých v dávné bitvě tří
císařů. Mše sloužená v kapli mohyly přilákala
pozornost také dalších návštěvníků tohoto známého turistického místa. Počasí na pouti bylo nádherné, slunečně májové. O bezpečnost bylo postaráno, vždyť nás doprovázel voják Pavel v dobové
uniformě i se šavlí. Na této pouti jsem se naposledy setkal s věrným poutníkem z Olšan, Petrem
Kleinem, již velmi nemocným, kterého si za krátkou dobu povolal Pán k sobě.
Jsem rád, že se tyto již tradiční poutě v naší farnosti organizují, děkuji všem organizátorům
a věřím, že v nich budeme s pomocí Boží i nadále pokračovat.
Jan Urbánek

Interiér Mohyly míru

Za počátky naší víry
na svatému Antonínu. Byla sice zrušena Josefem
II., přesto toto místo bylo stále navštěvované
věřícími. Vznikla zde křížová cesta, pomník svatého Antonína a byl tu objeven i pramen živé
vody. Svatý Antonín je zde uctíván jako velký
františkán, osobně se znal se sv. Františkem
z Assisi a stal se po něm třetím generálem řádu.
Papežem Řehořem IX. byl vysvěcen a papež
Pius XII. mu udělil titul učitel církve. Kaple byla
obnovena v roce 1815 za rakouského císaře
Františka I.
Dalším zastavením bylo město Strážnice,
nedalo se opomenout pro mimořádné soustředění kulturních památek lidové tvořivosti. Na
západním okraji města se nachází skanzen založený na rozsáhlé ploše, je otevřeným muzeem

▲

V sobotu dne 17. června 2017 se vydalo 40
poutníků s P. Michaelem Mackem do jednoho
ze zdrojů katolické víry šířené Cyrilem
a Metodějem za dob Velkomoravské říše a do
centra Slovácka, do Uherského Hradiště.
Slovácko, které je výjimečnou oblastí z hlediska
historie utváření katolické víry v našem státě
v počátcích křesťanství, dnes už jen převážně
z archeologických nálezů vydává stále nové
poznatky o průkopnické práci prvotních věřících.
Po nastoupení do autobusu každý z účastníků
obdržel podrobný a věcný itinerář vypracovaný
Evou Modlitbovou. Během směřování za hlavním cílem naší cesty jsme navštívili vrch nad
obcí Blatnice pod Svatým Antonínem. Nachází
se na něm od roku 1668 barokní kaple zasvěce-
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života lidí na vesnicích v 18. a 19. století.
Vyjadřuje jejich řemeslnou dovednost, způsoby
obživy i kulturu bydlení. O samotném městě
Strážnici a památkách, které ukrývá, nám podal
svědectví novorenesanční zámek. Zajímavou
informací bylo, že v něm byl smluven sňatek
dcery Kateřiny se správcem Českého království
Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem
Korvínem. Vydává doklady o velkém utrpení
lidu, které zde nastalo v 16. století, a změny
k horšímu signalizovalo celé 17. století. Toto
období bylo naplněno neustálými sváry a válkami. Těžko se dnes určí, co bylo horší, vpády
Bočkajovců, boje třicetileté války, vpády Turků,
mor, povstání Tökelyho nebo vpády Kuruckých
loupeživých tlup. Bohatě intarzovanými dveřmi
jsme vešli do historické bibliotéky. Nachází se
v ní na 13 tisíc knih, většinou psaných německy
a francouzsky, ale jsou zde i knihy psané italsky,
latinsky a česky. Mezi nejcennější z nich patří
česky psaná Bible vydaná v roce 1729 v kožené
vazbě a na ručním papíře, je ze všech knih největší a nejtěžší. Nachází se zde i sbírky obrazů,
zbraní, hudebních nástrojů a krojů všech etnických skupin Slovácka.
V Uherském Hradišti a jeho bezprostředním
okolí jsme se soustředili na památky mimořádné
hodnoty z období 8. a 9. století. Zde se nacházelo ústředí útvaru Velkomoravské říše.
Nejcennější nálezy jsou vystaveny v důstojném
památníku na Starém Městě. Poblíž něho je zbudován v moderním pojetí architektury velechrám
Svatého Ducha. Činnost archeologů z tohoto

Staré Město u Uherského Hradiště
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místa nám zprostředkoval krátký film, dioramatické obrazy, sbírky nálezů, pohřebiště s půdorysem základů předrománského chrámu.
V městské části Sady byl odhalen dvorec
s pohřebištěm a možným sídlem Svatopluka.
Zastavili jsme se nad základy kostela Špitálky,
kde bylo objeveno 38 kostrových hrobů, s půdorysem obdélníkové lodě chrámu na východní
straně uzavřeným polokruhovitou apsidou a na
západní přecházející v úzkou předsíň před vchodem do této starokřesťanské baziliky. Toto místo
vyvolalo na našich rtech modlitbu.
Vystoupili jsme na vyvýšeninu svatého
Metoděje, kde byly objeveny v letech 1959 až
1963 archeologickým průzkumem zbytky neopevněného dvorce církevního charakteru. Je
zde vyznačen půdorys kaple. Podle písemného
pramene z roku 1247 byla zasvěcena Panně
Marii. Na hřbitově byly nalezeny kosterní pozůstatky z 9. století.
Zážitky účastníků tohoto zájezdu jsou jistě
individuální, ale u každého bohaté. Zhlédli jsme
velký počet památek se značnou časovou hloubkou. Naše vědomí provázela představa stop lidí,
kteří zde kdysi kráčeli, a génius loci byl tím
silnější, že mnozí z nás na těchto místech byli
poprvé. Za organizaci a administrativní vedení
se sluší poděkovat Evě Modlitbové a P. Michaelovi Mackovi, který převzal tradici poutních
zájezdů po svém předchůdci P. Josefovi
Marečkovi a dále ji rozvíjí o nové poznatky
a nápady.
Děkujeme!
Ing. Václav Hlaváč
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Rousínovská pouť

Tradice slavných rousínovských poutí
se obnovuje
Náš farní chrám sv. Maří Magdalény byl
postaven z vůle nejvýznamnějšího moravského
mecenáše, říšského vicekancléře hraběte
Dominika Ondřeje Kounice. Jeho titul mu
poskytoval postavení jedné z klíčových osobností habsburské monarchie kolem roku 1700.
Byl to on, který k budování staveb přizval na svá
panství na Moravě architekta Domenica
Martinelliho, štukatéra Santina Bussiho, malíře
Andrey Lanzaniho a sochaře Giovanni
Giulianiho, kteří zde zanechali svá vrcholná
díla, jež obdivujeme dodnes.
Nemohu zjistit přesně, z čí vůle byl náš chrám
zasvěcen právě sv. Maří Magdaléně. Rozhodně
na to měli vliv činitelé z vyšší církevní hierarchie spolu s majitelem panství. Farníci si ji připomněli během kázání v neděli 23. července
2017 při mši svaté, která byla sloužena
P. Michaelem Mackem jako poutní. Kající Maří
Magdaléna s nábožnými ženami doprovázela
Ježíše a zároveň konala drobné práce, které na
ní apoštolové žádali. V den Vykupitelova ukři-

žování jej provázela na poslední cestě života na
Kalvárii. Ona a Marie Kleofášova zůstaly
u Kristova hrobu. Na druhý den po Ježíšově
smrti se jim s ranním rozbřeskem zjevil Anděl
Páně zvěstující událost Kristova zmrtvýchvstání. Ohromena nekonečnou mocí Boží, provázela později apoštola Jana do Efezu. Zemřela okolo roku 40 po Kristu.
Naše světice je elementární součástí Nového
zákona, byla účastnicí největšího jeho tajemství
v rodící se křesťanské víře. Proto se přítomní na
mši svaté nerozcházeli hned po jejím skončení.
Setrvali před chrámem, kde bylo přichystané
velké množství drobných sladkostí a na jejich
zapití byl připraven i doušek vynikajícího
moravského vína. Tato společenská událost
pokračovala v domácnostech věřících slavnostním obědem i pro jejich příbuzné.
I dnešní moderní doba ve svém tempu nachází čas pro zastavení nad tímto kouskem historie,
která je pro celý Rousínov slavnou.
Ing. Václav Hlaváč
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Vícedenní pěší pouť do Vambeřic
Na pěší pouť jsme vyrazili z Rousínova
v neděli 6. 8. 2017 a prošli jsme a navštívili
Hronov, Malé Svatoňovice, Teplice nad Metují,
Broumov a Vambeřice v Polsku.
Nejprve jsme se vlakem z Brna přemístili do
Zbečníku, což je místní část Hronova, kde jsme
přenocovali u paní Žídkové, maminky organizátora poutě pana Lukáše Žídka.
Prvního dne již slunce pěkně pražilo, když
jsme vyšli kolem Skalákovy studánky do
Malých Svatoňovic. Ve Svatoňovicích jsme se
napili z pramene další studánky, vedle které
postavili vděční uzdravení farníci kostel Sedmi
Radostí Panny Marie coby příbytek pro sošku
Panny Marie Svatoňovické. Po mši jsme prošli
také křížovou cestu v blízkém Mariánském sadu.
Po pozdním vydatném obědě nás čekal vydatný
výstup na nejvyšší kopec Jestřebích hor, na Žaltman (739 m). Večer jsme ulehli ke spánku opět
ve Zbečníku, posilněni kyselem paní Žídkové.
Druhý den bylo ráno opět zalité sluncem a cesta nás vedla chráněnou krajinnou oblastí
Broumovsko. Mši svatou sloužil otec Michael
v kostele sv. Josefa ve Stárkově a pak jsme ještě
prošli křížovou cestu. Putovali jsme dále do
Teplic a přenocovali jsme v místním kempu.
Třetí poutní den začal mší svatou v kostele
Panny Marie Pomocné. Pak nás průvodce a zároveň poustevník provedl nejstarší dochovanou
poustevnou v Čechách, stojící vedle kostela,
a ukázal nám i přilehlou Rajskou zahradu (spíše
zahrádku). Slunce už opět pražilo, když jsme
pokračovali v putování, šplhali na Kočičí skály
a snažili se prolézt Kočičí hrad. Značně unaveni
jsme sešli do Police nad Metují, abychom tu
poobědvali. Po vydatném obědě nás opět čekalo

Pěší pouť do Vambeřic

vydatné stoupání k letohrádku Hvězda. Zde jsme
se občerstvili nápojem a vtipy veselého číšníka
a pokračovali dále do Broumova. Nocleh jsme
měli zajištěný v broumovském klášteře.
Čtvrtý den ráno odsloužil otec Michael mši svatou v klášterním kostele sv. Vojtěcha. Pak se nám
dostalo velké cti a řádový bratr Gereon nás provedl klášterem. Mimo jiné nám umožnil zhlédnout kopii Turínského plátna a klášterní knihovnu
čítající několik tisíc svazků. Po prohlídce kláštera
jsme ještě rychle obešli hřbitovní dřevěný kostelík ze 16. století a pak už jsme chvátali kolem
Broumovských stěn do Parku Narodoweho Gór
Stołowych, který nás dělil od cíle naší cesty.
V pořádku jsme prošli mezi skalními hřiby a jinými pískovcovými útvary až do Vambeřic. Zde
jsme přespali v domě pro poutníky.
Ráno jsme se zúčastnili mše svaté v polštině
v bazilice Panny Marie. Tato svatyně byla postavena coby poděkování za zázračná uzdravení
slepého Jana z Ratna, před jehož uzdravenýma
očima se Panna Maria zjevila. Pro některé poutnice už tady pouť končila, nabraly si léčivé vody
z pramene a vydaly se na cestu domů. Zbylí
poutníci se ještě vrátili pěšky zpět do Zbečníka
a zakončili putování mší svatou v Hronově.
Vypsala jsem pouze místa, která jsme navštívili a v tomto malebném kraji viděli. O dalších
zážitcích, které poutníci zažili, a o prosbách
a poděkováních, které si s sebou poutníci nesli,
mohou povědět jen oni sami.
Ráda bych poděkovala otci Michaelovi za
duchovní doprovod a Jitce a Lukáši Žídkovým
za krásně naplánovanou pouť do nádherného
kraje naší země.
Petra Vazačová
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Pouť na Lutršték

Náš život je jedna dlouhá pouť
(pěší farní pouť na Lutršték 17. 9. 2017)
pokaždé nesly v tašce pěkné boty, aby se mohly
pod Lutrštékem přezout a k Panně Marii v její
svátek přijít důstojně a čistě upravené. Jako již
větší děti jsme s ní několikrát na tuto pouť šly.
Jak ubíhal čas, účastníci a organizátoři těchto
poutí zestárli a pro nemoc si již na pěší pouť
netroufli. Kdo mohl, jezdil pak s příbuznými
auty. Tato tradice pěší pouti ustala.
Letos jsme se rozhodli tuto tradici pěší pouti
k Panně Marii na Lutršték obnovit. P. Michael
a P. Stanislav nás v této myšlence nejen podpořili, ale také pěšky putovali s farníky. Záměrem
bylo, že se bude putovat ode všech kostelů naší
farnosti a že se před poutním místem setkáme
a přijdeme společně. Celý týden před poutí jsme
sledovali počasí, které našemu záměru moc
nepřálo, silně pršelo a rozmoklé polní cesty nás
v den pouti přiměly malinko změnit trasu cesty.
Cíl ale zůstal stejný, doputovat k Panně Marii,
a ani počasí nás v tomto neodradilo.
Poutníci se ze všech míst naší farnosti shromáždili k modlitbě a požehnání na cestu u kostela sv. Václava v Rousínovci a odtud jsme společně putovali na Lutršték. Obávaný déšť ustal
a chladnější počasí jsme ani nevnímali.
Poutníci nesli ozdobený kříž a putovali za zpěvu mariánských písní a modliteb. U samotného
poutního místa se k nám přidávali další farníci,

▲

Svým životem putujeme na různá místa, prožíváme okamžiky neopakovatelných situací. Na
naší životní pouti potkáváme lidi s jejich příběhy, touhami, radostmi i bolestmi, s někým se
naše cesta spojí na delší dobu, s jinými se jen
protne pro daný okamžik a zase se ubírá dál.
Odedávna lidé putovali, objevovali a nalézali
nová místa, na kterých hledali spočinutí mysli
a útěchu srdce. Když takové místo našli, přivedli sem jiné lidi a dělili se s nimi o pocity, zážitky a znamení, která na těchto místech zakusili.
Z vděčnosti na těchto místech stavěli Boží
muka, kapličky, kaple a kostely a také v naší
domovině vytvořili bohatou síť poutních míst.
Pravidelně pak na tato místa putovali s díky za
radosti všedního života, do svých cest vložili
své prosby za bolesti a starosti o sebe a své blízké a tak založili tradici poutí na svatá místa.
Známým poutním místem blízkým naší
farnosti je Lutršték, kaple zasvěcená Sedmibolestné Panně Marii, patřící do slavkovského
děkanství. Každý rok uprostřed září ožívá hlavní poutí k Panně Marii, stává se cílem mnoha
poutníků z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Již jako dítě jsem v rodině zažívala přípravy,
kdy naše maminka s dalšími farnicemi
z Velešovic putovala na výroční hlavní pouť na
Lutršték. Šly přes pole za každého počasí,
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kteří si na pěší pouť netroufli a přijeli auty.
Příchozí poutníci se mísili s těmi, kteří
z poutního místa již odcházeli z předešlé mše
svaté. Přesto se zastavovali a přidali se k našemu zpěvu, aby alespoň jednou slokou písně
oslavili Pannu Marii. Byl to krásný pohled na
poutníky odcházející a zároveň přicházející. Na
prostranství za kaplí jsme se shromáždili, modlitbou jsme poděkovali za dar putování a spěchali na mši svatou.
Poutníci zcela zaplnili kostelík, starší, mladí,
rodiny s dětmi, někteří stáli až v samotném
vstupu do kostela a před ním. Poutníky za slavkovské děkanství přivítal P. Petr Mareček.
Hlavním celebrantem mše svaté byl milý host,
otec biskup Pavel Konzbul, kterému přisluhovali naši duchovní správci P. Michael
a P. Stanislav. Otec biskup vřele přivítal všechny poutníky a ocenil jejich námahu putování
i v nevlídném počasí.
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Na začátku svého kázání pronesl krásnou
větu: „Náš život je jedna dlouhá pouť. Ježíš
Kristus je cesta, kterou jdeme, Panna Maria je
ukazatelem na této cestě.“ V duchu této myšlenky se neslo celé kázání a myslím, že touto větou
řekl téměř vše. Odpověděl na otázky, proč celé
generace před námi, a věřím i další generace po
nás, putovaly a budou putovat na tato místa, kde
prostřednictvím Panny Marie prosíme a děkujeme za dary svého života. Je naší ochránkyní
a ukazatelem směru na naší životní pouti.
Věřím, že se nám podaří znovuobnovit tradici
pěších poutí v naší farnosti. Pouť má smysl nejen
pro jednotlivce, který si nese osobní díky a prosby, ale také pro celé farní společenství. Můžeme
zakusit jednotu a mít na paměti společný cíl naší
cesty a význam ukazatelů na této cestě.
Bože dej, ať všechna poutní místa jsou ukazateli v našem životním putování.
Ilona Rulíšková

Pouť na Lutršték

Návštěva sochy Panny Marie Fatimské
na poutních místech naší diecéze
Setkání s touto sochou bylo něco nádherného
a nesdělitelného. Téměř po celý rok probíhaly
modlitby, přípravy a různá očekávání. Je to
Maria, Matka Ježíše Krista a Matka Církve, která svým poselstvím přináší z nebe projekt
záchrany lidstva. Názvy přednášek teologickopastorálního sympozia Fatimy, kterým vyvrcholila samotná pouť sochy Panny Marie Fatimské
z místa zjevení v Cova d’lria do České republi-

ky, vystihují smysl a význam slavení jubilea
Fatimy v naší zemi, ke kterému se rozhodli naši
otcové biskupové. Fatimský projekt záchrany
lidstva: Vítězství Neposkvrněného Srdce Panny
Marie.
S Fatimským apoštolátem v ČR vedeným
Mons. Pavlem Dokládalem (národním prezidentem WAF v ČR) bylo možné domluvit přednášku a výklad o významu a velikosti fatimského
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Žarošice

poselství. Se svou rodinou jsem měl možnost
zúčastnit se jedné z těchto přednášek v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Šlapanicích
u Brna. Dechberoucí modlitbou za mír a zásvětnou modlitbou Panně Marii a skrze ni Bohu byl
výklad jednotlivých poselství k situaci u nás i ve
světě ukončen. Byl to pro nás takový začátek
a příprava vydat se s ní na společnou cestu
k Ježíši.
V neděli 17. září 2017 přivítal v 10 hodin otec
biskup Pavel Konzbul putovní sochu Panny
Marie Fatimské v brněnské katedrále sv. Petra
a Pavla, kde byla již netrpělivě očekávána mnoha přítomnými věřícími. Dopolední mši svatou
celebroval náš děkan otec Milan Vavro a po bloku modliteb, adorací a chval vedených různými
církevními společenstvími následovala hlavní
mše svatá. Po jejím skončení se vydal slavnostní průvod se sochou Panny Marie Fatimské na
Zelný trh. Zde proběhla krátká adorace a zasvěcení naší diecéze Matce Boží, kterým byl tento
požehnaný den zakončen. Tento den byl opravdu výjimečný. Socha Panny Marie byla přiveze-
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na do České republiky po 50 letech a po téměř
stejné době byla v naší farnosti obnovena pěší
farní pouť ,,procesí“ k Panně Marii Bolestné na
Lutršték (více v samostatném článku tohoto
zpravodaje).
V sobotu 30. září a v neděli 1. října 2017 jsme
měli možnost dalšího setkání. Nejdříve socha
Panny Marie Fatimské a její přítomnost navštívila poutníky v Žarošicích. Zpívali jsme chvály,
slavili mši svatou, kde byl hlavní celebrant
Mons. Pavel Posád, a po ní stejně jako na Zlatou
sobotu následoval průvod Žarošicemi zakončený svátostným požehnáním a pokloněním se
naší Matce Panně Marii.
Po skončení krásného odpoledne a večera převezl tým vedený o. Dokládalem sochu do poutního chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách.
Tam byl již připraven otec Jan a téměř stovka
věřících z různých farností. Nikomu z přítomných nevadila pozdní hodina, ba naopak. Po
modlitebním bloku bylo možno v tichosti a rozjímání setrvat až do samotného rána. Noc byla
velmi chladná, ale nádherná. V neděli se sjížděli do Křtin věřící z celého okolí, aby prožili tento Fatimský den právě zde. Hlavní mši svatou
celebroval Mons. Pavel Dokládal a po odpoledních pobožnostech na rozloučenou byla socha
Panny Marie převezena do Hradce Králové
a poté do Koclířova, kde v sobotu 7. října při
hlavní mši svaté proběhla obnova zasvěcení ČR
Panně Marii.
Byly to nádherné dny provázené modlitbami
a slovem o. Dokládala. Kostely byly zaplněny
lidmi, kteří přicházeli nejen uctít Pannu Marii,
ale také jí odevzdat svá trápení a bolesti, starosti i radosti a vyprosit si od ní milost pro sebe
i své blízké. Mnoho očí se zalívalo slzami, mnoho srdcí se pohnulo a v mnoha lidech tyto chvíle zanechaly něco nezapomenutelného.
Není to příběh dívky, ženy nebo matky, která
před více než 2000 lety řekla Bohu své ano. Ani
příběh krásné bílé paní, jak ji nazvaly tři malé
děti z Fatimy před 100 lety. Je to přítomnost
Matky Boží, která se stále k člověku sklání, přijímá jej takového, jaký je, přimlouvá se za něj
a ochraňuje jej. Zkrátka lidé nepřišli uctívat
sochu Panny Marie z Fatimy, ale třeba i díky ní
uctívali tu, která je pro nás tak velmi důležitá,
MAMINKU PANNU MARII.
A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Díky všem, kteří pro nás tato setkání připravili. Bůh Vám žehnej.
Antonín Mazel
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Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017
Město Olomouc letos v srpnu hostilo již šesté
Celostátní setkání mládeže. Událost proběhla
pět let od setkání ve Žďáře nad Sázavou a 10 let
od setkání v Táboře. Celá akce se nesla v duchu
Světových dnů mládeže, které se loni uskutečnily v Krakově, v roce 2019 se na mladé těší
Panama.
Akce se přijelo zúčastnit na 6 500 nejen mladých lidí. Šestidenní program, během kterého
k mladým promluvila většina českých a moravských biskupů, bylo odehráno několik koncertů
a připraveno 120 přednášek a workshopů, proběhl za pomoci 700 dobrovolníků.
Účastníci také absolvovali pouť na Svatý
Kopeček u Olomouce a celá akce vyvrcholila
slavnostní mší v Korunní pevnůstce, celebroval
ji olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Prostřednictvím vatikánského státního sekretáře Pietra Parolina poslal krásný pozdrav do
Olomouce také papež František: „Tato důležitá
událost má mladé posílit ve věrnosti hodnotám

Setkání mládeže v Olomouci

křesťanské víry, a to především obnovou vědomí, že bohaté učení evangelia a církve nespočívá v sérii zákazů, které dusí autentické touhy po
štěstí, ale naopak, že se jedná o celoživotní
plán, který je schopný uchvátit srdce a vést
k následování Krista, mistra a Pána.“
Celé setkání vedlo motto Nebojte se!, ke kterému bylo během přípravného roku zveřejňováno postupně několik poutavých inspiračních
videí. Jedná se o krátké duchovní přípravy,
ve kterých vystupují zasvěcené osoby povídající si s mediálně známými osobnostmi. Videa
jsou dostupná na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.
Celostátní setkání v Olomouci proběhlo
v přátelské atmosféře, zážitky byly obohacující,
ale svou velkou roli zahrálo i letní počasí.
,,Horko a dusno přebily všechny mé ostatní
pocity,“ říká účastnice Marie V. I tak si ale
všichni setkání užili a těší se na další.
Věra Trněná

FARNÍ ZPRAVODAJ 2017

15

Dva Češi v Ekvádoru
V září se vrátili z Ekvádoru manželé Čechovi. Cílem jejich cesty nebylo jen poznání
místní země, jejich cesta měla i hlubší význam: pomáhali chudým dětem. Jejich rozhodnutí pro tuto práci mne zaujalo, a tak jsem je navštívila a položila jim pár otázek.
vala potravu pro chudé děti. Postupně se činnost
rozšiřovala a v současné době zde funguje
Adopce na dálku. Přes Adopci se sponzoruje jídlo, školní potřeby a uniformy a v případě potřeby
lékařská péče.
• A čím jste pomáhali konkrétně vy?
Roman: Pomáhali jsme vytvářet program pro
děti. Děti k nám přicházely po výuce nebo před
výukou. Pomáhali jsme jim s domácími úkoly.
Také jsme kontrolovali docházku. V pátek jsme
pro děti vymýšleli volnočasové aktivity a po
celou dobu jsme psali články, doplňovali fotky na
facebook a web nadace a doplňovali kartotéku.
Navíc jsem opravoval vše, co se rozbilo.
Klára: Na základě této kartotéky funguje
Adopce na dálku. Ta slouží k informování adoptivních rodičů o dítěti, jak prospívá atd. Také
jsme navštěvovali rodiny, abychom znali jejich
sociální poměry.
• Krásná práce s dětmi, ale přece jen by mne
zajímalo, jak jste se s nimi domluvili?
Roman: Právě to byl ze začátku jeden z velkých oříšků. V Ekvádoru se mluví španělsky,
skoro nikdo zde anglicky neumí. Před odjezdem
jsme absolvovali pár lekcí španělštiny, ale nic
moc jsme neuměli. Odletěl tam ale s námi český
patron nadace o. Pavel Budský, který nám vše
ukázal a uvedl nás do fungování nadace. Pak
odjel a my museli sami.
Klára: Tak jsme ve volném čase „šprtali“ španělštinu, ale postupem času jsme to začali zvládat. Prostředí a nutnost komunikace nás donutila.
• Kde jste v Ekvádoru žili a kde jste vůbec bydleli?
Roman: Žili jsme v asi 40 tis. městě Ventanas
v blízkosti chudých čtvrtí s typickými bambusovými domky, často bez sociálních zařízení, kde spí na
posteli i tři lidé. Nadace má v tomto městě dům,
kde je v přízemí jídelna a počítačová učebna,
v prvním patře má kancelář ředitelka nadace
Yolanda Herrera a ve druhém jsme byli ubytovaní.
Byli jsme neustále ve středu dění v blízkosti dětí.
• Jak jste zvládali to, že jste, ač spolu, byli vzdáleni daleko od rodiny, přátel a známých? A co
„ponorka“? Přece jen, byli jste spolu každý
den.

▲

• Kláro a Romane, jak to tak přijde, že se dva
mladí lidé rozhodnou opustit pohodlí České
republiky a jedou do vzdálené země pomáhat
lidem?
Roman: Byl to dlouhodobý proces, ale rozhodnutí bylo nakonec velmi rychlé. Setkal jsem se
s lidmi, kteří mi nabídli práci dobrovolníka na
dva měsíce. Navrhl jsem Klárce, že bych odcestoval, ale ona chtěla jet se mnou. A tak jsme se
rozhodli, že když už pojedeme, tak na delší dobu,
a pokud tam budeme tak dlouho a budeme daleko od domova, tak ať to má nějaký smysl.
Klára: Přesně tak, aby naše cesta měla hlubší
význam, ne jen pouhé cestování.
• Dobře, a proč zrovna do Ekvádoru? Byl to váš
záměr?
Roman: Ani ne, hledali jsme příležitost někam
odcestovat. Naší podmínkou bylo co nejdříve
odjet, abychom se mohli brzo vrátit. V ČR existuje mnoho nadací, ale přípravy na cestu trvají
dlouho, někdy i rok.
Klára: Nakonec jsme shodou okolností objevili nadaci San José Freinademetz, která měla vše
pro nás pěkně připravené. Do Ekvádoru totiž
měli s touto nadací odjet dva dobrovolníci, kteří
to nakonec odřekli, a tak cestu nabídli nám.
• Aha, takže jste do Ekvádoru museli odjet co
nejdříve?
Roman: Přesně tak, i proto bylo rozhodnutí tak
rychlé. Nabídku jsme dostali v prosinci, na Silvestra
jsme kupovali letenky a 6. března jsme odletěli.
• Co předcházelo cestě, jaká byla opatření, víza,
očkování? Jak jste například byli domluveni se
zaměstnavateli, neboť absence v zaměstnání
na půl roku není jen tak?
Klára: Museli jsme zařídit víza, pro která jsme
jeli do Berlína. Podstoupili jsme všechna doporučená očkování. Zaměstnavatelé nám vyšli
vstříc tím, že nám dali neplacené volno. Bylo to
náročné a veškerý čas jsme trávili vyřizováním
a stěhováním, ale vše jsme nakonec stihli.
• Říkali jsme, že jste nechtěli cestovat jen tak, že
jste chtěli pomáhat. Jaká to byla pomoc?
Klára: Byli jsme v nadaci, která pomáhá chudým dětem a jejich rodinám. Tuto nadaci založil
polský kněz Jan Koczy. Původně nadace obstará-
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V Ekvádoru

Klára: Mně se ze začátku stýskalo, ale díky
mailu a skypu jsme to zvládali dobře. S rodinou
jsme byli v kontaktu. Samozřejmě, že se „ponorka“ dostavila taky, ale i tu jsme překonali. Na
druhé straně nás pobyt hodně stmelil.
• Jak vnímají rodiče ekvádorských dětí pomoc
nadace? Posílají děti do školy, nebo ji ignorují?
Roman: Děti do školy chodí většinou poctivě
a váží si toho. Přístup rodičů je zvláštní, děti
posílají do nadace, protože je to častokrát pro ně
jediný zdroj potravy a zábavy. Je to také možnost, jak si udělat domácí úkoly, neboť mnozí
rodiče jsou negramotní nebo na ně nemají čas,
protože jsou v práci. Na druhé straně nadace
nemůže vynahradit rodiče. Na toto téma měli
rodiče přednášky a stejně se to moc nelepšilo
a nelepší. O to víc jsme si uvědomili, jak důležitá je naše práce i všech lidí v nadaci a vůbec existence celé nadace. Protože zde mají děti jedinou
možnost, jak zjistit, že to jde i jinak.
• Takže, pokud tomu dobře rozumím, děti pomocí této nadace mají naději vzdělávat se, vést
lepší život.
Klára: Ano. Mnoho dětí by bez nadace nemohlo jít do školy. Kromě jídla jsou zde drahé
i pomůcky a uniformy, které děti musejí mít.
V těchto rodinách rodiče mají 4–5 dětí a mohou
do školy poslat jen jedno nebo dvě, ostatní muse-

jí pracovat na plantáži. Díky nadaci se daří posílat víc dětí do školy. Což pro ně znamená velmi
mnoho. Zde vzdělání znamená život ještě více,
než pro lidi u nás, protože v Ekvádoru nefunguje
sociální systém tak, jako v ČR.
• Navštívili jste ve volném čase některá zajímavá místa?
Klára: V nadaci jsme pracovali od pondělí do
pátku a o víkendech jsme cestovali. Ekvádor je
krásná země. Navštívili jsme pobřežní města,
Amazonii i Andy. Na Andách je krásné to, že je
můžete zdolávat bez kyslíku. Do těchto výšek až
5 tis. m n. m. se bez výbavy dostanete autem či po
pěšině. Na Ekvádoru je široká rozmanitost prostředí, která je vidět i na kultuře osídlení. V horských
oblastech jsme se cítili mnohem bezpečněji, než
v oblastech přímořských. V horách je větší zima,
ale lidé jsou zde přátelští a laskaví. Jejich živobytí
je náročné, musejí vynaložit více práce na stavbu
odolnějšího domu. V přímořském pásmu jsou lidé
pohodlnější, mají stále teplo, tak moc nepřemýšlí,
co bude zítra. Stačí jim bambusový domek, proto se
chudoba soustředí právě u moře a je tu i méně bezpečno. Výlety jsme si hradili sami, cestovali jsme
skromně, využívali jsme i couchsurfing (pozn. nová
forma cestování, přespání u někoho doma), díky
němuž jsme poznali zdejší lidi i získali nové přátele. Doprava je zde levná a párkrát jsme i stopovali.
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• Jak je to s vírou v Ekvádoru?
Roman: Velice zajímavé. Mnoho Ekvádorců se
hlásí ke katolické víře, praktikujících už moc
není. A pokud už do kostela chodí, tak je to na
mších „divoký“. Pro nás nezvyklost, ale pro ně
vyjádření víry.
Klára: Ekvádorci mají jiný styl hudby a ten
komponují i do mše svaté. Místní rádi mluví o víře,
vše pojmenovávají po Bohu, i děti. Není výjimkou,
že dítě se jmenuje Jesus, nebo autobusová společnost s názvem Jehova es mi pastor, což znamená
Hospodin je můj pastýř. Mají všude náboženské
obrazy, symboly a nápisy všemi možnými barvami. Ale žijí jinak, někteří jdou do kostela a pak se
živí okrádáním lidí. A je to pro ně v pořádku.
• Jistě jste viděli krásný kus země, viděli jste
i chudobu. Co vám to přineslo do života?
Roman: Já jsem si až tam uvědomil, jak moc
miluji českou zemi. I když odcestuji na rok, budu
se domů vždy rád vracet. Přál bych si, aby zde
vyrůstaly i naše děti. Máme úplně všechno, na co
si vzpomeneme. Je tu rozmanitost ročních období, každá vesnice má za domem památku, hrad,
kostel či les, kam si člověk může zajít. To je úžasné, taková krajina v oné části Ekvádoru, kde jsme
bydleli, není. Lidé nechodí na výlety, neví, co
mají za domem. Není to tam normální. Ekvádor
má mnoho nádherných přírodních i kulturních
krás, ale není tam taková svoboda pohybu. Všude
jsou plantáže, ploty a psi.
Klára: Dalším poznatkem pro nás je pitná
voda. U nás se v ní umýváme, zaléváme
s ní zahradu, myjeme auta. Můžeme ji kdykoliv
použít, stačí otočit kohoutkem. V Latinské
Americe pitná voda v kohoutcích na většině míst
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neteče. V Ekvádoru jezdí obchodníci s balenou vodou nebo se každý doušek vody filtruje.
Zdánlivě obyčejná věc a jak je jinde vzácná.
Navíc tu máme poměrně dobré školství, které
v Ekvádoru značně zaostává.
• Byli jste svědky toho, jak funguje Adopce na
dálku. Doporučujete nám farníkům podpořit
tuto Adopci a pomoci tak potřebným?
Klára a Roman: Ano, určitě. Podle toho, co
jsme viděli, víme, jak moc tato Adopce na dálku
pomáhá. Jsou to peníze, které sice nezachrání
celý svět, ale zachrání svět jednotlivce a i to má
velký význam. Pokud se chcete dozvědět více
o možnostech, jak pomoci, můžete se obrátit na
nás nebo se podívat na oficiální stránky nadace:
http://www.fundacion-fushenfu-ecu.org/cs.
• Děkuji Vám za krásné povídání, náš rozhovor
je malou ochutnávkou vašeho pobytu. Bylo by
škoda nechat si to pro sebe. Plánujete nějakou
přednášku?
Klára a Roman: Určitě ano, už z více stran
máme ohlasy, abychom uspořádali nějakou besedu s promítáním fotek. Chystáme ji začátkem
příštího roku a všechny vás srdečně zveme.
• Děkuji za rozhovor a budu se těšit na besedu
s vámi.
Od Kláry a Romana Čechových jsem odcházela pozdě večer, ale jejich vyprávění bylo poutavé
a poučné, dokázala bych je poslouchat hodiny. Je
zajímavé, že člověk teprve až se vrátí z daleka, si
váží své vlasti a zdánlivě obyčejných, samozřejmých věcí. Díky nim jsem si to uvědomila i já,
moc jim za jejich práci a náš rozhovor děkuji
a přeji jim vše dobré při realizaci dalších plánů.
Eva Modlitbová

Průkopníci sakrálního umění a jejich následovníci
nástroj v chrámu tuto úlohu přebíraly varhany.
Získali mnoho obdivovatelů pro projev, který
nesl znaky vyspělých odborných dovedností.
Veřejností byli přijímáni s nadšením.
Pavel Smutný přenesl těžiště své práce do
Brna a souboru se ujal Mgr. Martin Doležel.
Rozšířil jeho instrumentální složku, v pěveckém
sboru dal zaznít sólistům a obohatil repertoár
o oblast klasické hudební literatury. Vytvářel
v oboru spirituálního zaměření příležitostná pásma. Na jejich koncerty u sv. Václava a Maří
Magdalény se s dojetím vzpomíná a občané se
vždy těšili. Vystupovali pod názvem Danielis.

▲

Říkali si Lepílci, protože jejich patronem byl
Dr. Vítězslav Lepil z Brna, rousínovský rodák.
Jejich repertoár se opíral převážně o duchovní
zpěv, prezentovaný na začátku nebo na závěr
bohoslužeb, vložený do programu mše svaté tak,
aby podpořil liturgická čtení. Této činnosti byl
příznivě nakloněný P. Josef Mareček, který převzal nad skupinou záštitu. Činnost věřícím
imponovala.
Po odchodu Dr. Vítězslava Lepila se skupiny
ujal Pavel Smutný z Brna a posléze jí dal nové
označení Nebeští kavalérové. Z instrumentů se
uplatňovala převážně kytara, jako doprovodný
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Tato skupina má nyní nového uměleckého
vedoucího Pavla Vartu, neboť Mgr. Martin
Doležel se odstěhoval s rodinou do Klobouk
u Brna, kde dále rozvíjí své pěvecké kvality.
Pavel Varta ve veřejných vystoupeních jde v jeho
stopách. Nadále se věnuje naší i cizí významné
hudební literatuře. Snahou souboru je seznámit
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veřejnost se svou originální tvůrčí činností, s osobitým projevem, který si zájemce může poslechnout na CD. Tento hudební nosič byl pokřtěn na
koncertě ve velkém sále Záložny v sobotu dne
4. 3. 2017 za přítomnosti obou kmotrů, starosty
města Ing. Jiřího Lukáška a pana faráře Michaela
Macka.
Václav Hlaváč

Komorní pěvecký sbor Danielis

Rok s dětmi ve farnosti
Rok uběhl jako voda a je tu opět ohlédnutí za
vším, čím letos žily naše děti ve Velešovicích,
Habrovanech nebo Rousínově. Tam všude jsou
totiž školy, v nichž se učí docela dobře navštěvované hodiny náboženství. Ač některé odrostlejší
děti dávají přednost jiným zájmům, celkový počet
systematicky vyučovaných dětí v našich farnostech neklesá.
Kromě školy mají děti možnost prožít společný
čas i jinak. První akcí roku byl jako vždy farní
karneval, na nějž se dostavili dětští zástupci nejrůznějších pracovních profesí. Při této příležitosti
bych ráda poděkovala všem rodičům i starším
dětem, kteří pomohli s přípravou i realizací akce.
Vítanou novinkou bylo vystoupení Ondry
Mikuláška s jeho taneční partnerkou a sestrou.
Tato trojice později reprezentovala taneční umění
rousínovských dětí i na dětském plese v Brně.
Hezky jim sekundovaly starší děti z náboženství,
které se postaraly svými výtvarnými díly o tematickou výzdobu brněnského karnevalového sálu.

Že máme velmi šikovné děti, dokazuje i jejich
každoroční účast ve všech kolech soutěže Bible
a my. Letos probíhá už 25. ročník a opět máme
svá „želízka v ohni“.
Zatímco znalosti mohou děti osvědčovat v soutěžích, svou vůli v adventních a postních aktivitách. Misijní smýšlení pak prohlubují na celostátních akcích, jako je např. Horské klubání na
Erlebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem
nebo reálnou materiální pomocí pro chudé děti na
Kubě.
K nejoblíbenějším akcím patří tzv. spaní na
faře, jehož „venkovní“ část letos děti prožily
v Olšanech.
Jako každý rok jsme s dětmi z náboženství
vyrazili na výlet. Letos nás zavedl do Boskovic,
kde jsme se zúčastnili dětských dnů na místním
zámku, prozkoumali starobylý hrad a oslavili mši
svatou v místním kostele.
Vyvrcholením akcí pro děti bývá ve farnosti
nejen závěr školního roku při tradičním táboráku,
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ale především některými dětmi dlouho očekávaný
farní tábor. Letos se děti vžívaly do rolí zvídavých
novinářů na táboře Tady a teď v Sobotíně u Šumperka.
Velmi potěšitelné je, že některé „naše děti“,
škole už dávno odrostlé, zůstávají věrné aktivitám
pro děti a přispívají k jejich zdárnému průběhu
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svou obětavou pomocí, nápady a nasazením, ať už
pomáhají v našich farnostech pro naše děti nebo
pro děti v mnohem větším okolí. Děkuji nejen
jim, ale také všem rodičům a prarodičům, kteří
posílají děti do náboženství, modlí se za ně a jdou
jim dobrým příkladem na cestě k Bohu.
Jana Zehnalová, katechetka

Rok s dětmi

Příležitost ke svátosti smíření – Advent 2017
Po 11. 12.
17.30–18.00 Podbřežice (P. Stanislav)
St 13. 12.
17.30–18.00 Velešovice (P. Michael)
Čt 14. 12.
17.00–18.00 Komořany (P. Stanislav)
17.30–18.00 sv. Maří Magdaléna (P. Michael)
Pá 15. 12.
17.00–18.00 Velešovice (P. Stanislav)
17.30–18.00 sv. Václav (P. Michael)
So 16. 12.
6.30–7.00 sv. Maří Magdaléna (P. Stanislav)
17.30–18.00 Habrovany (P. Michael)
18.45–19.15 Habrovany (P. Michael)
Út 19. 12.
20.00–22.00 fara Rousínovec (P. Stanislav)
St 20. 12.
17.30–18.00 Velešovice (P. Michael)

Čt 21. 12.
17.30–18.00 sv. Maří Magdaléna (P.
Stanislav)
17.30–18.00 Komořany (P. Michael)
18.30–19.30 sv. Maří Magdaléna (P. Milan
Vavro, P. Stanislav, P. Michael
– od 18.45)
20.00–22.00 fara Rousínovec (P. Stanislav)
Pá 22. 12.
16.30–18.00 Velešovice (P. Stanislav)
17.00–18.00 sv. Václav (P. Michael)
So 23. 12.
17.30–18.00 Habrovany (P. Stanislav)
17.30–18.00 Podbřežice (P. Michael)
Slavkov u Brna
Po 18. 12. 17.00–19.00 (5 zpovědníků)
Út 19. 12. 17.00–19.00 (5 zpovědníků)
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Pořad bohoslužeb – Vánoce 2017
Pá 22. 12
19.00 Adventní koncert Martina Doležela
v kostele sv. Maří Magdalény

Čt 28. 12.
9.00
Vánoční turnaj ve stolním tenise ve
Svornosti

So 23. 12.
18.00 Podbřežice
18.00 Habrovany
19.00–20.00 Habrovany – předvánoční setkání
v kostele s Betlémským světlem

So 30. 12.
8.00
Rousínov – sv. Maří Magdaléna
18.00 Habrovany

Ne 24. 12.
Čtvrtá neděle adventní – Štědrý den
9.00
Rousínovec – sv. Václav
9.00
Komořany
„půlnoční“ – s Betlémským světlem
15.30 Rousínov – sv. Maří Magdaléna (pro
rodiče s malými dětmi)
20.30 Kr. Vážany
22.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
22.00 Velešovice
Po 25. 12.
Narození Páně
7.30 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany
10.40 Kr. Vážany
10.45 Velešovice
Út 26. 12.
Sv. Štěpána
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Podbřežice
10.45 Habrovany
10.45 Velešovice
16.00 Vánoční koncert pěveckého sboru Sušil
v kostele sv. Maří Magdalény
St 27. 12.
18.00 Vánoční koncert KPS Danielis v kostele sv. Václava v Rousínovci, host:
Dětská cimbálová muzika Kalečník

Ne 31. 12.
Svaté rodiny – konec kalendářního roku
bohoslužba s obnovou manželských slibů
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany
10.40 Kr. Vážany
10.45 Velešovice
16.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna (mše
sv. na poděkování za uplynulý rok)
23.00 Rousínovec – sv. Václav (novoroční
modlitba)
Po 1. 1.
Matky Boží, Panny Marie – Nový rok
9.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.00 Komořany
10.40 Kr. Vážany
10.45 Velešovice
Út 2. 1.
18.00 Podbřežice
So 6. 1.
Zjevení Páně – Tří králů
9.00 Rousínov – sv. Maří Magdaléna (bohoslužba s žehnáním vody, kadidla a křídy)
18.00 Habrovany
Ne 7. 1.
Křtu Páně
7.30 Rousínov – sv. Maří Magdaléna
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany
10.40 Kr. Vážany
10.45 Velešovice
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