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můžeme dnes Pánu poděkovat za další spo-
lečně prožitý rok. Také díky těm, kteří si našli 
chvíli, aby zavzpomínali a zachytili z toho něco 
pro nás ve svých článcích.

Chci zde především poděkovat všem, kdo se 
v tichosti starají o krásu a čistotu našich chrá-
mů, o to, abychom v nich mohli důstojně slou-
žit Bohu, abychom mu mohli s radostí zpívat, 
a také těm, kdo se nezištně věnují jakékoli služ-
bě druhým.

Protože jsme letos s českou katolickou církví 
v naší zemi opět po delším čase prožívali eu-
charistický kongres, jehož hlavním cílem je ob-
nova a prohloubení úcty věřících k Nejsvětější 
svátosti, nabízím vám k povzbuzení, dalšímu 
zamyšlení či modlitbě ještě několik citátů pape-
že Františka právě na téma eucharistie:
–  Eucharistie je pro nás podstatná: Je to Kris-

tus, který touží vstoupit do našeho života 
a naplnit nás milostí.

–  (při otázce, jakému způsobu modlitby dává 
přednost) Čemu skutečně dávám přednost, 
to je večerní adorace, i když přichází rozptý-
lení a myslím na jiné věci nebo dokonce při 
modlitbě usnu. Večer mezi sedmou a osmou 
zůstávám hodinu v adoraci před Nejsvětější 
Svátostí.

–  Lidské bytosti na celém světě dnes potřebují 
potravu. A tato potrava nemá pouze tišit fy-
zický hlad. Jsou tu také jiné hlady – hlad po 
lásce, nesmrtelnosti, citu, péči, po odpuštění 
a milosrdenství. Tyto hlady mohou být utiše-
ny pouze Chlebem, který přichází shůry. Ježíš 
sám je živým Chlebem, jenž dává život světu 
(srov. Jan 6,51).

–  Kdo je tedy živen a sycen pravým Tělem a Krví 
Kristovou, nemůže zůstat netečný při pohledu 
na potřebné a hladové bratry a sestry. Ti, kdo 
se sytí eucharistií, jsou povoláni přinášet radost 
evangelia těm, kdo ji ještě neobdrželi. Posíleni 
živým Chlebem jsme povoláni přinášet naději 
těm, kdo žijí v temnotě a zoufalství. V eucha-
ristii nás Pán vede po své cestě, která je cestou 
služby, sdílení a dávání. A dokážeme-li sdílet to 
málo, co máme, to málo, čím jsme, stáváme se 
silní, neboť Boží moc, která je mocí lásky, sestu-
puje do chudoby, aby ji proměnila.

–  Eucharistie je sám Ježíš, který se nám cele 
dává. Sytit se Jím a přebývat v Něm skrze eu-

charistické přijímání, konané s vírou, přetváří 
náš život a proměňuje ho na dar určený Bohu 
i lidem. Sytit se tímto Chlebem života zname-
ná uvádět se do souladu s Kristovým srdcem, 
nechat se proniknout Jeho rozhodnutím, Jeho 
myšlením, Jeho jednáním. Znamená vstoupit 
do děje lásky a stát se lidmi pokoje, lidmi 
odpuštění a solidárního sdílení. Totéž dělal 
Ježíš.

–  Ježíš končí svoji řeč těmito slovy: Kdo jí ten-
to chléb, bude žít navěky (Jan 6,58). Ano, žít 
v tomto reálném společenství s Ježíšem na této 
zemi nás převádí ze smrti do života. Právě tím-
to společenstvím s Ježíšem začíná nebe.

–  Neustále nám pomáhá myšlenka na Poslední 
večeři. Na Ježíšova slova, která pronesl, když 
rozdílel chléb a víno, své Tělo a Krev: To 
konejte na mou památku (Lk 22,19). Zde se 
upomínáme na Ježíše, který se při každé mši 
svaté zpřítomňuje a přináší nám spásu... Je to 
památka lásky tak veliké, že za mne dala svůj 
život. Každý z nás to o sobě může říci. Mi-
lost upamatovávat se na Ježíšovo konání není 
pouhý rituál nebo obřad. Existují krásné vo-
jenské či kulturní ceremonie, ale tato památka 
je něco jiného. Vystupujeme při ní na Kalvá-
rii, tam, kde za mne Ježíš položil život. Toto 
si musíme neustále opakovat, a když s touto 
pamětí přijímáme Ježíšovo Tělo a Krev, pro-
hlubujeme svůj vztah k eucharistii.

–  Pokud se při mši svaté nudíme, je pro nás 
zřejmě pouhým rituálem, proto nám prospěje, 
když prohloubíme tajemství eucharistie, jak 
k tomu vyzýval sv. Pavel.

–  Vzpomeň si na Ježíše Krista. Na to, že za tebe 
při mši dává život. A tím vstupuješ do hloubi 
tajemství. Když nejdeš na mši, modli se před 
svatostánkem a vzpomeň si, že Ježíš je v něm 
přítomen a že za tebe vydal svůj život. Ucho-
vávejte tuto paměť, jak nám Ježíš poradil: To 
konejte na mou památku (Lk 22,19). Tedy 
vždy, když slavíte mši svatou, vždy, když se 
modlíte před svatostánkem, konejte tuto pa-
mátku.

–  V srdci, které nedoufá, snadno získá prostor 
logika, která hodlá panovat v celém dnešním 
světě. Logika, která se snaží převést všech-
no na plně obchodovatelný předmět směny či 
spotřeby. Logika, která chce ponechat prostor 

Milí farníci,
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některým a vyřadit všechny, kdo „neproduku-
jí“, jsou pokládáni za nezpůsobilé a nehodné, 
protože se to zdánlivě „nedá“. Ježíš nám zno-
vu říká: Není třeba je vylučovat. Není třeba, 
aby odcházeli. Dejte jim najíst vy.
Tato výzva k nám dnes mocně promlouvá: Není 
třeba, aby někdo odcházel; konec odepisování, 
vy sami jim dejte najíst. Ježíš nám to říká na 
tomto náměstí. Ano, dost skartací, vy jim dejte 
najíst. Ježíšova vize neakceptuje logiku či vizi, 
která vždycky „zatíná tipec“ tomu nejslabší-
mu, tomu, kdo je v největší nouzi. Ježíš přijímá 
„sázku“, sám dává příklad a ukazuje nám cestu. 
Ukazatele lze shrnout třemi slovy: vezme tro-
chu chleba a pár ryb, požehná je, láme a roz-
dává, aby se o ně učedníci rozdělili s druhými. 
Takový je postup zázraku. Zajisté se nejedná 
o magii či idololatrii. Ježíš těmito třemi činy 
dovede přetvořit logiku skartace na logiku 
komunikace, na logiku komunity. Chtěl bych 
krátce poukázat na každý z těchto činů zvlášť.
Vezme. Začíná tím, že bere život těch, co jsou 
Jeho, velice vážně. Dívá se jim do očí a tak ro-
zumí jejich životu, jejich cítění. Vidí v těch po-
hledech, co v paměti a srdci jeho lidu tepe a co 
tepat přestalo. Bere to v úvahu a hodnotí. Oce-
ňuje všechno dobré, co mohou nabídnout, veš-
keré dobro, na kterém lze stavět. Nemluví však 
o předmětech, kulturních statcích nebo ideách, 
nýbrž o lidech. Autentické bohatství společnos-
ti se měří životem lidí, měří se starými lidmi 
schopnými předávat svoji moudrost a paměť 
svého lidu těm nejmenším. Ježíš nepřezírá něčí 
důstojnost pod záminkou, že nemá co dát nebo 
co sdílet. Bere všechno, co přichází.
Žehná. Ježíš bere a nebeský Otec žehná. Ví, že 
tyto dary jsou darem Božím. Proto je nepova-
žuje za „ledasco“, protože veškerý život se rodí 
z milosrdné lásky. Uznává to. Jde za pouhé 
zdání a gestem žehnání a chvály žádá svého 
Otce o dar Ducha svatého. Žehnání v sobě 
zahrnuje tento dvojí pohled, totiž poděkování 
a proměnění. Je to uznání, že život je vždycky 
obdarováním, darem, který získává násobnou 
sílu, vloží-li se do rukou Božích. Náš Otec nic 
neodnímá, všechno rozmnožuje.
Dává. U Ježíše není braní, které by nebylo po-
žehnáním, a neexistuje žehnání, které by nebylo 
dáváním. Požehnání je vždycky také poslání, má 
účel sdílet a společně se dělit o to, co bylo při-
jato, poněvadž jedině v odevzdání a ve sdílení 

nacházíme jakožto lidé zdroj radosti a zakouší-
me spásu. Ruce, které Ježíš pozvedá, aby Bůh 
z nebe žehnal, jsou tytéž, které rozdávají chléb 
hladovějícím zástupům. Můžeme si představit, 
můžeme si nyní představit, jak z ruky do ruky 
putoval chléb a ryby, až došlo na ty nejvzdále-
nější. Ježíš umí z těch, co jsou Jeho, vytvářet 
proud; všichni se dělili o to, co měli, a umož-
ňovali, aby se to stalo darem pro druhé, najedli 
se tak dosyta a neuvěřitelné množství ještě zby-
lo. Sesbírali ještě sedm košíků zbylých kousků. 
Paměť vzatá do rukou, požehnaná a rozdaná 
vždycky lid nasycuje.

–  Eucharistie je Chléb daný k životu světa. 
Svátost sv. přijímání nám umožňuje vycházet 
z individualismu, abychom společně prožíva-
li následování a jistotu, že to, co máme a co 
jsme, je-li přijato, požehnáno a rozdáno, stává 
se mocí Boží, mocí Jeho lásky chlebem života 
pro druhé.
Církev slaví eucharistii, slaví památku Páně, 
Pánovu oběť, protože církev je společenstvím 
konajícím památku. Proto – věrna příkazu své-
ho Pána – pokaždé opakuje: To konejte na mou 
památku (Lk 22,19). Od pokolení do pokolení 
v nejrůznějších koutech naší země aktualizuje 
a realizuje mystérium Chleba života. Zpřítom-
ňuje jej a nabízí. Ježíš chce, abychom měli účast 
na Jeho životě a aby se naším prostřednictvím 
tento život šířil v naší společnosti. Nejsme izo-
lovaní a separovaní lidé, nýbrž Lid, který tuto 
památku aktualizuje a neustále nabízí.
Život konající památku potřebuje ostatní, 
vztahy, setkání i skutečnou solidaritu schop-
nou vejít do logiky přijetí, žehnání a dávání, 
do logiky lásky.
Maria, která jako mnohé z vás nosila s sebou 
paměť svého lidu, život svého Syna, zakouše-
la v sobě samé Boží velikost a s jásotem ve-
lebila Toho, který hladové sytí dobrými věcmi 
(srov. Lk 1,53), ať je nám dnes příkladem, jak 
se svěřovat dobrotě Pána, který koná velké věci 
prostřednictvím svých nepatrných služebníků.

–  Eucharistie, zdroj lásky v životě církve, je 
školou činorodé lásky a solidarity. Kdo se 
živí Kristovým chlebem, nemůže zůstat lhos-
tejným vůči těm, kterým se nedostává vez-
dejšího chleba. A to je dnes, jak víme, stále 
závažnější problém.
Slavnost Božího Těla ať v každém z nás in-
spiruje a živí touhu i nasazení pro přívětivou 
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a solidární společnost. Vložme tato přání do 
srdce Panny Marie, eucharistické Ženy, která 
ve všech vyvolává radost z účasti na mši sva-
té, zejména v neděli, jakož i radostnou odva-
hu dosvědčovat nekonečnou Kristovu lásku.

–  Co znamená nebýt si vědomi, jakou máme 
cenu, tedy rozředit svoji křesťanskou důstoj-
nost? Znamená to nechat se nahlodat idola-
triemi naší doby: zdáním, konzumem, svým 
já, které je středem všeho, ale také soupeře-
ním, arogancí jakožto vítězným postojem, 
nepřipouštěním si vlastní chyby nebo potře-
by. Tím vším se znehodnocujeme, stáváme 
se průměrnými, vlažnými a mdlými křesťany, 
pohany.
Ježíš prolil svoji Krev jako drahocennost 
a očistnou lázeň, abychom byli obmyti ze 
všech hříchů. Hleďme na Něho, abychom 
si byli vědomi, jakou máme cenu, čerpejme 

z Jeho zdroje, abychom byli chráněni před 
zkažeností. Pak zakusíme milost proměně-
ní: zůstaneme navždy ubohými hříšníky, ale 
Kristova Krev nás osvobodí od našich hříchů 
a vrátí nám naši důstojnost. Osvobodí nás od 
zkaženosti. Bez naší zásluhy a s upřímnou 
pokorou budeme moci přinášet bratřím lásku 
našeho Pána a Spasitele. Budeme Jeho očima, 
které hledají Zachea a Magdalénu; budeme 
Jeho rukama, které jsou oporou nemocným 
na těle i na duši; budeme Jeho srdcem milují-
cím ty, kteří potřebují smíření, milosrdenství 
a porozumění.
Eucharistie tak aktualizuje Smlouvu, která nás 
posvěcuje, očišťuje a sjednocuje v podivuhod-
ném společenství s Bohem. Tak se učíme, že 
eucharistie není odměnou pro ty, kdo jsou dob-
ří, ale silou pro slabé, pro hříšníky. Je odpuště-
ním, viatikem, které nám pomáhá jít, putovat.

A nakonec krátká modlitba (a návod) otce Jeronýma:

Můj Pane a můj Mistře, přebýváš ve svém svatostánku,
ve své božské, lidské a živoucí skutečnosti,

má ubohost mě nevzdaluje, ale má mě k tomu,
abych vytrvale zůstával před Tebou – dlouho,

abych mohl přijímat.

Otevřené srdce pro všechny Boží dary vám vyprošuje
P. Michael

Bavíme se často o důležitosti NEMÍT 
STRACH. Denně slyšíme ze všech stran různé 
zprávy, vesměs negativní, a jsme jimi zahlceni. 
Většinu z nás to blokuje a vyvolává strach. Co 
s námi bude, co se stane, až miliony běženců 
zasytí Evropu? Vedl jsem vnitřní boj, zda mám 
o tomto něco napsat, ale potom jsem si uvědo-
mil, že je to nutné. Slyšíme různé pohledy od-
borníků z řad politologů, ekonomů, sociologů, 
extremistů a všech možných lidí. Různé, mnoh-
dy zcela odlišné názory, působí zcela rozporu-
plně a naplňují mysl strachem. Nechci a nebudu 
rozebírat, jak která verze působí na mě, na to 
zde není místo a ani mi to nepřísluší. Nemohu 
tuto situaci nikterak ovlivnit. Jediné, co mám, je 

víra v našeho Pána. A jak jsem napsal do nadpi-
su, jsme jeho děti, nazýváme ho Otcem, a proto 
jej poprosíme, aby vše bylo tak, jak si On pře-
je, aby nás ochránil. A neznám milujícího otce, 
který by prosby svých dětí nevyslyšel. Nesmí-
me se nechat zahltit strachem, ale v plné důvěře 
v našeho Pána žít tento náš pozemský život na-
plno. Ne se utápět v obavách, co bude, jak bude, 
kde budeme, kam se podějeme. Bůh náš národ 
přivedl sem do Evropy na Moravu, a rozhodli-li 
jsme se zde svůj život žít, neplýtvejme časem 
a žijme jej. Žijme ve společenství lidí, které 
máme ve svém okolí, a buďme vděčni za každý 
okamžik, který prožijeme se svými nejbližšími. 
Čas je to, co se nám v dnešní hektické době ne-

Jsme děti Boha milujícího 
a On ví, co s námi bude...
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dostává. Neumíme se zastavit, prohodit vlídné 
slovo se sousedem, s bližním, kterého potkáme, 
pouze jej mineme.  

Okamžitě mě napadá, kde jsou však hranice 
pomoci. Často si kladu otázku, co je ještě nutné 
udělat a co je již absolutně na rámec možností. 
Mnohdy mám ten pocit, že je třeba vyhovět po-
třebám mnohých a snažit se jim vyjít maximál-
ně vstříc. Ale ouha, zub času zapůsobil a to, co 
tělo zvládalo dříve, je pro něj již nemožné. Co 
s tím? Jak se s tím vyrovnat? Hranici opotřebení 
těla nelze posunout. Nelze přehrát „fi rmware“ 
na novější verzi s tím, že to zase bude fungovat. 
Nakonec však dojdu ke stejnému závěru. Vím, 
že mnohé zklamu, když odmítnu pomoc vědo-
mě či nevědomě, snad se budou i zlobit, láteřit. 
Není však možné toto změnit (Bůh ví, že úmysl 
byl čistý) a v dobré víře vše zdolat. Ne všechny 
výsledky jsou nejlepší. Každý víme o své ome-
zenosti, a co s tím udělat, ví Bůh...

A tak je to se vším v životě. Bez spolehnu-
tí se na Boha zjistíme, že nezvládáme ve své 
lidské omezenosti nic. Naším úkolem je vydat 
maximum, čeho jsme schopni, a zbylé dodá 
Boží láska.

A co naše farnost a farní společenství? Žije 
nebo živoří? Věřím, že žije, o čemž svědčí růz-
né aktivity, jako jsou křty, svatby, pouti, různá 
společenská shromáždění. Vyjmenovávat je ne-
budu, všichni o nich dobře víte. A jak je mým 
zvykem, opět vás vybízím k účasti na společen-
stevním posezení, které je neformální a umí dát 
krásný společný prožitek i jiného charakteru 
než při slavení mše svaté, a věřte, že obojí je 
důležité a potřebné.

Ještě jednu věc chci připomenout, co nás čeká 
a co nás nemine, a tou věcí je odluka církve od 
státu. Nemyslím si, že by to mělo být drama-
tické, ale z mnoha stran vidím až hrůzu z toho, 
co se stane, až tato doba přijde. Vím, že se 
o sebe budeme muset postarat – o chod kostelů, 
o své faráře, kaplany… Ještě je čas, ale vyzý-
vám vás: Buďme bdělí a připravujme se k tomu-
to kroku. Budeme muset být v mnohém směru 
aktivnější. Všichni, kteří něco umějí, a to se 
týká každého, skromnost stranou. Každý může, 
pokud chce, přiložit ruku k dílu. Každý i zdán-
livě maličký počin je v součtu obrovské dílo. 
Jedná se zejména o materiální zabezpečení, ale 
bez duchovní síly a notné dávky obětavosti mo-
hou nastat potíže. Je čas, ale pokud nebudeme 

mít olej do lamp, nebude co nalít, když nastane 
pravý okamžik.

A na závěr nezapomeňme, že Bůh nás miluje, 
a proto nemějme strach. On se o nás postará, 
On požehná naše životy a vždy zůstane s námi. 
On nás miluje a vyslyší nás ve všech našich po-
třebách. Již dlouho se tento svět zdá být složitý 
a život na této zemi těžký. Ale není to tak zlé, 
máme vše, co potřebujeme, a dokonce i to, co 
chceme. Modleme se za mír, za lásku mezi lid-
mi, buďme tolerantní, ale braňme si své dědic-
tví. I Kristus se na své pozemské pouti dovedl 
ohradit, ale jedním dechem dodávám, s láskou 
přijímal chybující.

A jako vždy na závěr patří přání: Nechť při-
pomínka slavného narození Spasitele je nám 
posilou na naší cestě k svatosti, spravedlnosti 
a pravdě.

Váš Jiří Pleva
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V roce 2015 v našem kostele k žádným zásad-
ním opravám nedošlo, i když jsme museli řešit 
několik problémů. Jedním z nich byl propad dlaž-
by v zadní části kostela u kropenky. Bylo nutné 
vybourat větrací okénko z boku kostela a prověřit 
nosnou klenbu krypty pod kostelem. Po kontrole 
klenby panem Nedorostkem bylo zjištěno, že je 
vše v pořádku, a bylo možné dlažbu shora opravit. 
Opravu provedl pan Nedorostek, za což mu patří 
velký dík. Další problém nastal v letních měsících, 
kdy jsme začali pozorovat nějaké hromádky pilin 
na polici pod obětním stolem. Tyto hromádky se 
posléze objevily také na sedačkách ministrantů 
a u bočních oltářů. Potvrdilo se, že se jedná 
o červotoče, a začali jsme řešit, jak se ho zbavit. 
Protože jsme nechtěli použít chemické přípravky, 
zkusili jsme nasadit přírodní prostředek vyrobený 
z octa, pepře a jaru. Bohužel s tím červotoč neměl 
velký problém a brzy se hromádky objevily opět, 
i když již ne v takové míře jako dřív, úplně vy-
mýtit se ho ale nepodařilo. Jediné řešení, které 
by mohlo situaci vyřešit, bylo odstranit původní 
obětní stůl a nahradit ho jiným. Otec Michael na-
konec sehnal náhradní obětní stůl, jako zápůjčku 
z fary kostela sv. Jakuba v Brně. Tento obětní stůl 
by měl být na svém místě do doby, než se vyřeší 
situace celkově – je nutné architektonicky vyře-
šit a opravit presbytář kostela, odstranit dřevěné 
pódium a prostor hyzdící plechové radiátory, ne-
chat zhotovit odpovídající nový obětní stůl, sedes 
a ostatní nábytek do presbytáře.

Kolem kostela probíhaly dokončující práce 
s úpravou terénu a také oprava chodníků a silni-
ce. Doufáme, že se konečně dočkáme také nové 
nástěnky, původní totiž byla v souvislosti s opra-
vami odstraněna. Nedořešena dál zůstává věž 
kostela (chybějící kopule a kříž), rovněž oprýs-
kaná fasáda ostře kontrastuje s nově opraveným 
náměstím a dlažbou okolo kostela.

Jako každým rokem i letos se uskutečnily 
v našem kostele akce:

– sbírka Misijní koláč, kde jsme vybírali pení-
ze na potřeby misií a ještě mohli ochutnat něco 
dobrého,

– hody u příležitosti svátku patronky našeho 
kostela sv. Maří Magdalény,

– letos opět by měl být v našem kostele kon-
cert pěveckého sboru Sušil,

– samozřejmě že již po několikátý rok vždy 

25. prosince probíhá před naším kostelem tzv. 
Živý Betlém, o který je značný zájem i ze strany 
lidí, kteří jinak kostel nenavštěvují; všem organizá-
torům a účinkujícím patří za to velké poděkování.

Tak jako každým rokem i letos bych chtěl vy-
slovit velký dík všem, kteří se podílejí na tom, 
abychom se v našem kostele cítili dobře, a starají 
se o zajištění a přípravu kostela k bohoslužbám.

Velký dík patří panu Janu Urbánkovi, který 
svědomitě vykonává funkci kostelníka, Helence 
Soldánové a paní Jančíkové za varhanní službu. 
Rovněž děkuji paní Evě Nedorostkové za praní 
bohoslužebného prádla a všem ženám, které pra-
videlně provádějí úklid kostela.

Samostatné poděkování bych chtěl letos věno-
vat Jence Tomanové, která se v našem kostele sta-
rá o květinovou výzdobu. Přestože letos oslavila 
významné životní jubileum, je pořád plná elánu 
a radosti a neváhá přiložit ruku k dílu tam, kde je to 
nejvíc potřeba. Víte, že mimo to, že se stará o květi-
novou výzdobu v kostele sv. Maří Magdalény, také 
uklízí faru v Rousínovci, účastní se úklidu v kos-
tele v Kr. Vážanech, organizuje nedělní obědy pro 
naše kněze u farníků, stará se o velkou zahradu, 
je vzornou babičkou sedmi vnoučátkům, z toho 
čtyřem aktivně, chodí s námi na pěší poutě, píše 
články do farního zpravodaje, pečuje o manžela 
a ještě stačí navštěvovat mši sv. i ve všední dny? 
Myslím, že bez Boží pomoci by toto zvládat nešlo. 

Kostel sv. Maří Magdalény
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Konec církevního roku a vstup do doby ad-
ventní nás vede k ohlédnutí za téměř uplynulým 
rokem 2015, vybízí k bilancování, vděčnosti 
a také pokoře před pomíjivostí našeho času. Co 
je rok v lidském životě? Pro toho, kdo ztratil 
někoho blízkého nebo je nemocný a opuštěný, 
je to čas nekonečně se vlekoucí. Pro člověka 
prožívajícího šťastné období zase chvátá mílo-
vými kroky a je k nezastavení. A přece ukrajuje 
a přidává všem stejně spravedlivě.

Stejně tak se děje v našem farním společen-
ství ve Velešovicích. Nejprve je třeba poděkovat 
za milosti a dary, kterými nás Pán Bůh provází, 
je třeba znovu poděkovat za naše kněze, otce 
Michaela a otce Stanislava, s nimiž můžeme 
dvakrát týdně slavit mši svatou. Ne všude je to 
samozřejmostí.

Rok 2015 bychom mohli v našem kostele 
hodnotit jako „běžný provoz“, a přesto se poda-
řilo několik vylepšení a drobných oprav. K no-
vým lavicím pod kůrem po obou stranách byly 
pořízeny nové koberce, které jsou nejen praktic-
ké na údržbu, ale také se s nimi lépe manipuluje 
při úklidu. Na vstupní bránu byla instalována 
ochranná síť proti vlétnutí ptáků, když je přes 
léto kostel otevřený, aby větral, vysychal a ko-
lemjdoucí měli možnost do kostela nahlédnout. 
V některých lavicích se objevil červotoč, proto 
byl několikrát aplikován ochranný nátěr.

Větší investicí jak fi nanční, tak pracovně ná-
ročnou bude plánovaná výměna oken v obou 
sakristiích. Tento záměr musel posoudit správ-
ce stavebních investic pro slavkovské děkanství 
Ing. Pavel Galata, který postoupil náš požada-
vek k projednání a schválení památkářům. Nyní 
již máme všechna potřebná povolení a výroba 
oken je zadána u dodavatelské fi rmy. Snad nám 

počasí v závěru roku dovolí tuto výměnu oken 
uskutečnit. Možná, až budete čísti tento příspě-
vek, už bude hotovo.

Ráda bych za celý uplynulý rok poděkova-
la všem, kteří se na provozu kostela podílejí: 
našim kostelníkům, ministrantům, lektorům, 
varhanici, Monice Čechmánkové za doprovod 
na fl étnu, několika skupinkám žen za úklid, 
dalším za květinovou výzdobu a darované kvě-
tiny. Díky patří také těm, kteří vedou lidové 
pobožnosti, ať už křížové cesty nebo májové, 
společenství živého růžence nebo modlitby za 
rodiny. Všechny tyto duchovní formace mají 
v našem společenství místo. Je třeba poděko-
vat všem, kdo se podíleli na organizaci děkovné 
mše za úrodu, přispěli svými plody ze zahrad 
a polí. Věřím, že se toto stane tradicí, protože je 
třeba za plody naší práce Bohu děkovat.

Díky patří také všem dárcům, kteří přispívají 
na provoz a opravy kostela, a také těm, kteří pro-
vázejí farní společenství ve svých modlitbách. 
Přeji všem klidné prožití adventního času, po-
žehnané Vánoce a Boží požehnání v roce 2016.

P. S.: Hledá se zájemce o správu vývěsek na 
místním hřbitově.

Ilona Rulíšková

Kostel sv. Barbory ve Velešovicích

Milá Jenko, děkujeme a víme, že Pán Bůh to vše, 
co děláš pro druhé, vidí, a také tě za to odmění.

Vděčnost chci vyjádřit také všem ministran-
tům, lektorům a ostatním, kteří se snaží, aby-
chom mše svaté slavili opravdu důstojně.

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

Díky 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 ra-
dostném očekávání připomínky Božího příchodu 
k nám lidem.

Krásné a radostné prožití vánočních svátků 
a milostiplný a šťastný nový rok 2016!

Václav Slovák
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Naši milí farníci, co nám uplynulý rok v Krá-
lovopolských Vážanech přinesl?

Na první pohled se zdá, že se téměř nic neu-
dálo, ale to proto, že spousta práce kolem údrž-
by a provozu kostela není hned vidět. Opravily 
se některé schody na kůr kostela, spadené střeš-
ní tašky na zvonici a mnoho dalších drobných 
oprav, se kterými nám ochotní farníci pomohli. 
Nyní se opravuje trám v klenbě kostela. Otáz-
kou stále zůstává, co s vážanskou farou. Chátrá 
nám před očima, a proto bychom velmi uvítali, 
kdyby měl někdo zajímavý plán – nápad, jak by 
se fara mohla využívat dál.

Největší událostí v našem kostele bylo první 
svaté přijímání dětí, které se konalo 7. června 
2015 v 9 hodin.

Kulaté narozeniny oslavila začátkem června 
paní Anežka Salavová, která se již od mládí 
obětavě stará o náš kostel. Často bez slov uzná-
ní, a přece již dlouhá léta vykonává vše, co je 
třeba k provozu kostela. Za tuto službu jí celá 
farnost děkuje.

Do budoucna bychom se měli zabývat otáz-
kou, kdo převezme tuto obětavou službu po 
paní Anežce Salavové.

S blížícím se koncem roku bychom rádi podě-
kovali všem, kteří se starají o úklid kostela a jeho 
okolí, ministrantům, panu Čermákovi a všem zpě-
vákům. Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Přejeme všem radostné Vánoce a Boží požeh-
nání v novém roce.

r. o.

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Královopolských 
Vážanech

I letos komořanským hodům předcháze-
la důkladná příprava. Občané si uklidili před 
svými domy, aby byla celá vesnice čistá 
a upravená. Stárci si, jako každý rok, obstara-
li kroje z Hodějic a Velešovic. Poté přišlo na 

řadu stavění máje, s čímž ale musel stárkům 
pomoci jeřáb. Paní starostka s několika další-
mi ženami napekly koláče a začátku hodů už 
tedy nic nebránilo. To nejdůležitější se odehrá-
lo v sobotu 12. září odpoledne předáním práva, 

Hody v Komořanech
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Milí přátelé a příznivci Svornosti,
rok 2015 se chýlí ke konci, a tak bych se 

s vámi rád podělil o letmé shrnutí toho, co se 
na Svornosti během tohoto roku událo. Roze-
pisovat se podrobně o všech akcích a aktivitách 
nemá smysl, velká většina z nich je již tradič-
ních a vy je znáte a účastníte se jich. Jen pro při-
pomenutí, co se v našem sále dělo nebo na čem 
jsme se podíleli: v lednu ples KDU-ČSL, dětské 
maškarní bály, v únoru masopust, v květnu přá-
ní maminkám k svátku, ke konci prázdnin Ahoj 
prázdninám, Svatováclavské hody, o Vánocích 
turnaj ve stolním tenise a mezitím řada vašich 
soukromých oslav, cvičení maminek s dětmi, 
cvičení Pilates, setkávání dětského společenství 
Motýlci, oddílové schůzky vodáckých Kačen, 

sem tam nějaká přednáška – letos to bylo za-
jímavé povídání o lidském genomu s Markem 
Orko Váchou – a samozřejmě spousta zápasů 
ve stolním tenise – naše spolupráce s oddílem 
stolního tenisu Sokola Rousínovec stále trvá. 
Viditelným výsledkem této spolupráce v le-
tošním roce je nově vymalovaný sál, z čehož 
máme radost a doufáme, že nám dlouho vydrží. 
O čem se chci ale trošku více rozepsat, je větší 
investiční akce letošního roku – naše střecha. 
Před nějakou dobou jsme řešili problém ne-
dostatečného vytápění podkrovní části našeho 
spolkového domu a pořídili jsme nový plynový 
kotel. Bohužel se k našemu velkému zklamání 
ukázalo, že ani výkonný kotel nedokáže naše 
klubovny uspokojivě vytopit. Bylo zřejmé, že 

V sobotu 10. ledna se v odpoledních ho-
dinách uskutečnila v naší obci Tříkrálová 
sbírka. Tři skupinky koledníků prošly celou 
obcí, dům od domu. Koledníci byli u většiny 
občanů vlídně přijati a nesetkali se s odmít-

nutím. Celková částka, která se tak vybrala, 
činila 15 807 Kč a byla použita na projekty 
charity. Poděkovat za štědrost se patří všem 
dárcům, kteří přispěli.

Jan Baldík

Ohlédnutí za rokem 2015 ve Svornosti

Tříkrálová sbírka v Komořanech

dále následoval průvod obcí a vystoupení před 
místním kulturním zařízením. Celá akce se pak 
přesunula do sálu, kde vypukla večerní hodo-
vá zábava, které se zúčastnilo hodně občanů 
a sál byl plný. V neděli se konala slavnostní 

mše svatá v místním kostele sv. Barbory, slou-
žil ji otec Stanislav za účasti asi deseti kro-
jovaných párů. Po mši měli stárci přichystané 
koláče pro všechny přítomné, a tak sváteční 
den pěkně plynul dál.
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Jednoho slunečného mrazivého nedělní-
ho lednového rána se asi dvacítka poutníků 
vydala na zimní pěší pouť do Křtin. Auty se 
přiblížili do Olšan k rybníku, kde se společně 

vyfotografovali, pomodlili a vydali se na cestu 
krásně zasněženou krajinou. Přes Tři javory 
se dostali na Říčky, kde se trochu občerstvili, 
a pokračovali dál lesem směr Bukovina. Celou 

cestu se brodili hlubokým sněhem, 
les vypadal jako v pohádce o Mrazí-
kovi, nad stromy se prostírala blan-
kytně modrá obloha. Za příjemného 
povídání šťastně dorazili do cíle a za 
zvuku zvonkohry vstoupili do pout-
ního kostela Jména Panny Marie, 
kde je přivítal místní pan farář. Tam 
se také setkali s otcem Michaelem 
a dalšími Rousínováky, kteří dorazi-
li auty. Poutníci se usadili do lavic, 
aby se zúčastnili mše svaté. Po mši se 
skupina rozdělila. Někteří se vrátili 
domů opět pěšky, někteří odjeli auty 
nebo autobusem.

Markéta Pekaříková

Zimní pouť do Křtin

problém bude ve střeše. Na jaře letošního roku 
byly provedeny sondy do střechy a bylo potvr-
zeno, že tepelná izolace je zcela nedostatečná, 
v některých částech docela chybí, především 
kvůli kunám. Byl vypracován jednoduchý pro-
jekt na rekonstrukci střechy a rozpočet, z nějž 
vyplynulo, že budeme potřebovat cca 300 tisíc 
korun. Díky dotaci z Jihomoravského kraje ve 
výši 150 tisíc (s jejímž vyřízením nám pomohl 
především Roman Celý, radní JMK, a my mu za 
pomoc děkujeme), díky příspěvku města Rou-
sínova (v nějž doufáme) a našim úsporám se 
nám podařilo střechu řádně zateplit. Věříme, že 
při schůzkách během letošní zimy nám už bude 
v klubovnách pěkně teplo.

Letos nás čeká ještě jedna velká změna. Po 
letech úspěšné spolupráce končí na svou žádost 
hospodský Mojmír Gottwald. Na jeho místo 
jsme vybrali mladší manželský pár. Vás, kteří 
využíváte služeb naší hospody nebo sálu, pro-
síme o shovívavost, než se naši noví hospod-
ští „zaběhnou“. A touto cestou bych chtěl po-
děkovat za ty roky spolupráce: „Mojku, díky! 
A užívej si spokojeného důchodu…“

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům 
a příznivcům za podporu, popřát hodně štěstí 
a Božího požehnání do nového roku a připome-

nout, že sál Svornosti je členům spolku Svor-
nost k dispozici ke sportovním aktivitám zcela 
zdarma ve středu navečer a případně i v pondělí 
večer.

Za spolek Svornost
Vladimír Coufal

místopředseda spolku
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1. května se opět uskutečnila farní pouť. Tento-
krát přišel otec Michael s návrhem – Líšeňský kos-
telíček Panny Marie Pomocnice. Objevil vhodné 
poutní místo, co se týká vzdálenosti od Rousínova, 
a tak jsme vyrazili – asi 20 poutníků.

Bohužel nás od začátku provázelo deštivé poča-
sí, na rozdíl od minulých slunečných poutí. Přesto 
nám to neubralo na dobré náladě, která nám vydr-
žela celou cestu.

Putovali jsme přes Vítovice do lesa, přes Žal-
manovu studánku a Jelenici, přes Hostěnice, dál 
do údolí Říčky, kolem jeskyně Pekárna, Muchovy 
boudy do Mariánského údolí, kterým jsme došli na 
kraj Staré Líšně. Odtud jsme už viděli na nedale-
kém návrší Kostelíček. Tam jsme se sešli s dalšími 
farníky, kteří přijeli auty nebo autobusem. Po mši 
svaté jsme se rozešli s dobrým pocitem do svých 
domovů.

Připojím ještě něco z historie tohoto poutního 
místa:

Roku 1630 dala postavit paní Eliška Bergrová 
– majitelka líšeňského panství – kostelíček k úctě 
Panny Marie. O důvodu stavby se vypráví zbožná 
pověst. Paní Eliška měla slepého synka, se kterým 
chodívala na vrch na procházku. Při jedné procház-
ce chlapec prohlédl a vypravoval, že viděl Pannu 
Marii s Ježíškem ozářenou světlem. Paní Eliška 
jako poděkování dala zbudovat na vrchu nejprve 
dřevěnou kapli s obrazem Matky Boží Pomocné 
a po několika letech byl na tomto místě postaven 
větší zděný kostelík. Brzy začali přicházet poutníci 
z celého okolí, kostelík nestačil, a tak byla postave-
na kolem zděná podloubí. V rozích podloubí byly 

tři menší kaple. Za panování císaře Josefa II. v roce 
1784 přišel příkaz kostelíček zrušit a rozbořit. Za-
chránil se alespoň zázračný obraz.

Roku 1805 před místem, kde stával kostelíček, 
dali postavit místní manželé Švehlovi železný kříž 
s kamenným podstavcem. K němu proudili líšeňští 
obyvatelé v prosebných průvodech s přáním, aby 
byla obnovena úcta k Panně Marii. A tak se stalo, 
že se podařilo v roce 1914 na starých základech 
postavit nový kostelíček. Všechno byla práce míst-
ních obyvatel.

Jenka Tomanová

V sobotu 6. června farníci z našich farností 
vyjeli na jednodenní autobusovou pouť, jejímž 
hlavním cílem byl poutní kostel Panny Marie 
Sněžné v Provodově u Zlína.

Naší první zastávkou na této poutní cestě 
byly Střílky. Uprostřed obce je unikátní pa-
mátka z 18. století, barokní hřbitov s originál-
ní architekturou a sochařskou výzdobou, zcela 
výjimečnou, mající evropský význam. V roce 
2010 byl tento hřbitov vládou České republiky 
prohlášen za národní kulturní památku. Hřbitov 
byl zbudován v letech 1730–1743 tehdejším 
majitelem stříleckého a tovačovského panství 

Amandem Antonínem Petřvaldským. Paní prů-
vodkyně, která nás velice zasvěceně provázela, 
nám zdaleka jistě nestihla říct vše o historii 
této vzácné památky, a už jsme spěchali k dal-
šímu cíli naší cesty. Byl to Buchlov – známý 
moravský hrad ze 13. století. Také zde jsme 
absolvovali prohlídku a neopomněli zhlédnout 
lípu, podle pověsti zasazenou korunou do země, 
vyrostlou na znamení neviny poddaného.

Po prohlídce hradu a krátkém občerstvení jsme 
pokračovali do dalšího místa, vytyčeného na naší 
poutní cestě, a tím byl Uherský Brod. Zde jsme si 
nejprve na náměstí prohlédli farní kostel Neposk-

Jarní pouť

Farní pouť na východ Moravy
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vrněného početí Panny Marie. Jeho interiér svěd-
čil o tom, že je ve městě živá farnost zastoupená 
všemi generacemi místních farníků. I zde nás pro-
vázela průvodkyně, která nás seznámila s historií 
i současností tohoto chrámu. Druhým kostelem, 
který jsme navštívili, byl dominikánský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie zbudovaný koncem 13. 
a začátkem 14. století. Zde nás přivítal stařičký ře-
holník, který nás seznámil s jeho historií. V koste-
le najdeme mimo hlavní oltář ještě další dva větší 
a šest menších oltářů. Předmětem zvláštní úcty je 
zde zejména růžencový oltář a obraz, znázorňující 
černou Madonu v byzantském stylu v překrásném 
barokním rámu, jež je kopií Madony Čenstochov-
ské. Po společné modlitbě Anděl Páně jsme se 
rozprchli na oběd do centra města, někteří sáhli 
do vlastních zásob, mnozí hledali jinou příležitost, 
jak se posilnit na hlavní cíl naší cesty.

Po druhé hodině jsme už byli v autobuse 
a směřovali ještě východněji. Uprostřed maleb-
ných lesů v oblasti zvané Luhačovické zálesí 
je schovaný malý zrenovovaný poutní kostelík 
Panny Marie Sněžné, který má vybudované 
zázemí i pro hojně navštěvované poutě slavené 
venku. Toto poutní místo se nachází u obce Pro-
vodov na místě zvaném Malenisko.

Kostel je postaven na velkém kopci uprostřed 
lesů asi 1,5 km od hlavní silnice. Vzhledem k tomu, 
že jsme toto poutní místo navštívili v sobotu, tak 

nám bylo umožněno vyjet autobusem až nahoru 
ke kostelu. Hlavní pouť zde bývá vždy v neděli za-
čátkem srpna kolem svátku Panny Marie Sněžné. 
Z vděčnosti za své uzdravení z vážné nemoci dal 
postavit začátkem 18. století hrabě Wolfgang Se-
renyi kostel nad pramenem vody, kde se již dříve 
několik lidí zázračně uzdravilo. Na hlavním oltáři 
visí jedinečný obraz Panny Marie kojící Ježíška. 
Podrobně nás s historií tohoto poutního místa se-
známil pan Černý, který bydlí nedaleko. Všichni 
jsme se zúčastnili mše svaté, kterou sloužil otec 
Michael. Po mši svaté a občerstvení se uzdravující 
vodou nás čekala ještě asi dvouhodinová zastávka 
v nedalekých lázních Luhačovice.

Přestože bylo celý den úmorné vedro, vždycky 
jsme našli na chvíli spočinutí ve stínu na hradě, 
v chrámech i v poutním kostelíku. I přes velice 
nabitý program jsme se vraceli do svých domovů 
plni radosti z toho, co jsme ten den všechno vi-
děli, zažili a odnesli si do našich všedních dnů.

Díky všem, kteří pouť zorganizovali a při-
spěli tak k jejímu hladkému průběhu. Členům 
farní rady Evě Modlitbové a Václavu Slovákovi, 
jehož rodiče z tohoto kraje pocházejí, zaanga-
žovaným průvodcům, spolehlivému řidiči auto-
busu a v neposlední řadě otci Michaelovi, který 
nás na pouti doprovázel.

Pán Bůh zaplať a těšíme se na další zdařilé akce.
Ludmila Slováková
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První den – úterý 11. 8. 2015: Olomouc – 
Šternberk

Chata přímo nad vodou Vranovské přehrady 
je pro mne jediné místo, kde se v žáru tohoto 
léta dá příjemně přebývat. A já, blázen, opouš-
tím toto obydlí a vydávám se na pouť. Z Vrano-
va se rychle přesouvám autem do Šternberka, 
neboť ostatní již od rána šlapou v parném vedru 
ze Svatého Kopečka u Olomouce. Je večer, otec 
Michael otevírá těžkou mřížovanou bránu do 
klášterního komplexu ve Šternberku. Za mými 
zády zamyká. Spadla klec. Bude hůř.

Silné klášterní zdi sálají teplo jako kamna. 
Ticho, všichni spí; dopíjím načaté víno z Vra-
novské přehrady.

Horko, 30 kilometrů před a batoh za mnou – 
zvládnu to vůbec?

Druhý den – středa 12. 8. 2015: Šternberk 
– Vajglov

Probudím se ve velké místnosti s malou sku-
pinou lidí. Napíšu si trasu od pana Hůlky, který 

má všechny mapy. Pak slavíme mši ve Štern-
berku. Podobenství dělníků na vinici se mi 
vždycky líbilo, možná proto, že se řadím k těm 
dělníkům, kteří přijdou později.

Po mši nám lidi fandí a já ještě neušlapal ani 
kilometr. Naopak si dáme ve volné chvíli ještě 
malé pivo, někdo z party něco nakupuje. Pak to 
ale defi nitivně začíná. Jdeme krásným údolím říč-
ky Sitky směrem na Huzovou. Je zde stín a chlá-
dek. Na kraji lesa uděláme polední přestávku, ale 
já nemůžu spát. Michael tvrdí, že je někdy těžší 
odpočívat než dřít. Pak obec Huzová, ale místní 
restaurace, která láká na mapě, je osiřelá. Máme 
chleba, sýr a je to přece pouť. Cesta necesta nás 
vede přes pole, mraky plují po nebi. Je žár, pitná 
voda ubývá. Blíží se bouře. V městečku Rýžo-
viště si dáme taktické pivo a je to správný tah. 
Servírka konečně přichází, už lije jako z konve, 
zatímco my jsme schovaní v hospůdce.

Den skončíme šťastně v obci Vajglov v hos-
podě U Čarodějnic. Bolí mě nohy a začínám se 
cítit jako poutník.

Pěší pouť na Cvilín



14 FARNÍ ZPRAVODAJ 2015

Jako každý rok, i letos bylo září měsícem 
Svatováclavských hodů. Celkem 12 párů stárků 
už od konce prázdnin nacvičovalo, plánovalo 
a připravovalo všechno potřebné, aby si hodový 
den mohli všichni užít. V sobotu 26. září pro-
běhlo stavění máje, všechno se díky pomoci 
spousty známých a přátel podařilo úplně hladce 
a mája byla už za necelou půlhodinu vidět až 
z dálnice. Stárci ji přes noc vzorně pohlídali 

a vše bylo připravené na neděli 27. září. Ráno 
jsme se se všemi stárky potkali před kostelem 
sv. Václava a za doprovodu Sivické kapely se 
odebrali na mši svatou. Všem nám udělal radost 
velký počet lidí, kteří s námi přišli tuto slav-
nostní mši slavit. Spousta lidí se k nám připojila 
také na průvod, kdy jsme za krásného počasí 
se spoustou malých krojovaných stáreček a stá-
rečků prošli celý Rousínovec. Na závěr průvo-

Hode byly, hode budó…

Třetí den – čtvrtek 13. 8. 2015: Vajglov – Zátor
Klíče jsme hodili pod popelnici U Čaroděj-

nic a vyrážíme. V Břidličné fasujeme zásoby: 
chili papričky, sýr, špek a chleba. Je to velmi 
sympatický obchod u železniční trati. Snídáme. 
Trasa vede po silnici. Je léto a potím se pořád-
ně. Přesvědčím ostatní, že se zkusíme ochladit. 
Koupání v přehradě Slezská Harta se nám ale 
nepodaří, vstup do vody není dost přívětivý.

Odpoledne spím tentokrát také. Ležíme v trá-
vě u Venušiny sopky. Když se probudím, vy-
chutnávám krásný pohled na Bruntál.

Michael je hlava a rozhoduje, kde udělá-
me přestávky. Má také mobil s GPS, který je 
přesnější než mapy. Cesta se táhne, šlapeme 
a šlapeme, ale náš cíl, Zátor, je stále daleko. Na 
nějakém hřišti blbneme na kolotoči. Ale i ten 
humor pomáhá jen chvíli. Z lesa se vynoří že-
leznice a Michael navrhuje, abychom si chvíli 
sedli na nádraží na lavičku. Já bych raději šel 
dál, začíná se stmívat, ale šéf je šéf. Pak při-
jede malý, skoro prázdný vlak, jako ve fi lmu, 
směrem do Zátoru. Zátor má blízko fary malé 
nádraží. Vlak čeká, my se díváme… a odjíždí. 
Jdeme dál. Vidíme západ slunce nad Pradědem. 

Na tmavomodrém horizontu bílý osvětlený 
kostel v Zátoru konečně vítá unavenou skupi-
nu. Milá paní nás ubytuje na faře. Dáme si Zá-
torskou kyselku a švestkové kapky proti všem 
bolestem od pana Hůlky.

Čtvrtý den – pátek 14. 8. 2015: Zátor – Pout-
ní místo Cvilín u Krnova

Zvláštní klid u snídaně a sluníčko nás zase vítá 
na cestě. Rozhodli jsme se, že mineme cestu, kte-
rá vede Krnovem ke kostelu, a půjdeme přes ves-
nice. V tichu chůze se mi zdá, že vidím všechno 
zvláštně ostře – život, jak běží, běží vedle mne. 
Stromy jsou suché, listy opadaly suchem jako na 
podzim. Michael vede nás a je to pořádný kopec! 
Někdo se zeptá, jak je to ještě daleko. Je to cel-
kem blízko. A najednou jsme tam.

Slavíme mši ve velkém poutním kostele 
v první lavici. Každý je částí bohoslužby. Mám 
pocit vděčnosti, nemůžu to vyjádřit.

Jak jedeme vlakem zpátky od Krnova, ukazu-
ji Michaelovi to nádraží, kde jsme viděli odjíž-
dět ten vlak do Zátoru. Tam jsme seděli – a stali 
se poutníky, dodá Michael.

Tilmann Künstle
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Noc kostelů v Habrovanech

du zatančili všichni stárci Moravskou besedu, 
holky přidaly karičky a kluci verbuňk. Celý den 
jsme zakončili hodovou zábavou v sále Svor-
nosti a veselili se až do rána. Věřím, že krásný 
zážitek z letošních hodů mají nejen stárci, ale 

také všichni, kteří se k nám přidali. Děkujeme 
všem, kteří nám jakkoliv s přípravami pomohli, 
podpořili nás nebo na nás mysleli! Těšíme se za 
třičtvrtě roku zas!

Dominika Coufalová

V pátek 29. května 2015 večer se na mnoha 
místech otevřely dveře a brány kostelů. V naší 
farnosti je v rámci Noci kostelů prezentován 
vždy jeden kostel, a tak po Rousínovu, Kr. Vá-
žanech, Rousínovci a Velešovicích přišla řada 
na Habrovany. Příprav se zúčastnilo mnoho 
farníků z Habrovan, ale i z Olšan, kteří přispěli 
svými nápady a pomocí k pěknému setkání.

V šest hodin večer se rozezněl zvon a kostel 
se pomaloučku začal plnit lidmi. V úvodu nás 
všechny přivítal pan farář Michael Macek a po 
modlitbě za obec předal slovo našemu moderáto-
rovi Jakubu Libánkovi, který nás svým vkusným 
vtipem a hereckým umem provázel celý večer.

Prvním bodem bylo dětské divadelní vystou-
pení O Márince. Tato místní pověst vypráví 
o dívce jménem Márinka a o staré lípě, která 
nese jméno této dívky. Scénka byla napsaná 
tak, aby vystihla život místních lidí v dávných 
dobách, jejich zbožnost a lásku v rodinách. 

Dramatické vystoupení, ve kterém vyprávěl 
příběh o Márince dědeček svým vnukům, bylo 
doplněno milými tematickými písněmi opět 
v podání těch nejmenších. Představení bylo 
velmi dojemné a sklidilo velký potlesk. Na zá-
věr vystoupení děti zanesly Márince kytičky. 
Za odměnu na ně čekala v okolí kostela spousta 
her a dílniček s biblickou tematikou. Hry a sou-
těže byly pro děti tím nejlepším překvapením 
a ráda bych poděkovala všem místním mamin-
kám, které je připravily. Příprava jim dala mno-
ho práce, ale šťastné oči a netajená radost dětí, 
které našly na konci hry Beránka, byly jistě pro 
ně tou nejkrásnější odměnou.

V době, kdy děti běhaly podél kostela a plni-
ly soutěžní úkoly, patřil další program v kostele 
opět mladým. Křesťanské písně v podání PoŠu-
KovSké scholy z Pozořic vytvořily atmosféru 
plnou radosti a naděje, že i mladí lidé dnes do-
kážou krásně zpívat a tak chválit našeho Pána.
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Po hudebním pásmu jsme se zaposlouchali 
do dějin kostela Nejsvětější Trojice. Prezen-
taci o jeho historii si připravil jako každý rok 
P. Stanislav Pacner. Každý, kdo přišel, měl tak 
možnost seznámit se s historií nejen kostela, ale 
i místního kraje.

Výstup na věž je v každém kostele tím největ-
ším lákadlem a tak tomu bylo i v Habrovanech. 
Každý, kdo zdolal příkré schody, byl odměněn 
nádhernou vyhlídkou do místního kraje. Vel-
mi zajímavá byla i prohlídka historických ná-
hrobků. Poutavé vyprávění místní spisovatelky 
a bývalé učitelky paní Jaroslavy Říhové nejen 
o náhrobcích zaujalo nemalé hloučky lidí, které 
obdivovaly okolí kostela.

Čas ubíhal a začalo se stmívat. Lidé zapalovali 
svíčky za své blízké a kostel se ponořil do kon-
certní atmosféry. Skladby smyčcového dívčího 
kvartetu Desigual quartet byly balzámem pro 
zklidnění duše. Velmi zajímavá byla i prezenta-
ce otce Michaela o obrazu Nejsvětější Trojice, 
která přítomným vysvětlila nejen jeho význam, 
ale i význam samotné Trojice. Velmi pěkné bylo 
zamyšlení, že obraz, tedy i Trojice, je promítána 
na nás, tedy že může být naší součástí…

Poté následovalo ztišení se a pásmo čtení 
těch neznámějších kapitol z Bible. Zájemcům 

bylo umožněno přečíst úryvky z Písma svaté-
ho. Mezi nimi jsme se mohli zaposlouchat do 
žalmů.

Vrcholem večera byla divadelní scénka Otče 
náš v podání amatérských herců Jakuba Libánka 
a Jiřího Bohuslava. Byl to zajímavý dramatický 
dialog Boha a člověka. Myšlenkou scénky bylo 
vysvětlit Modlitbu Páně a význam jejích slov. 
Dramatický dialog nás měl upozornit na to, že 
mnohdy odříkáváme naučená slova modlitby 
a ani nevíme, co je jimi myšleno. Domnívám 
se, že i toto herecké podání bylo přínosem pro 
každého z nás. Jen byla škoda, že ji vzhledem 
k pozdní době vidělo méně lidí.

Na závěr nám otec Michael Macek požehnal, 
pomodlili jsme se za všechny živé i zemřelé far-
níky a odešli jsme do svých domovů.

Chtěla bych za nás všechny poděkovat těm, 
kteří se na průběhu Noci kostelů podíleli ja-
kýmkoli způsobem – všem účinkujícím, Jiřímu 
Bohuslavovi, Jakubu Libánkovi, Monice Mi-
kuláškové... Noc kostelů byla pro Habrovany 
velkou, krásnou událostí a myslím si, že každý, 
kdo do Habrovan přišel, si odnášel nejen hlu-
boký zážitek, ale i kus Boží milosti a lásky pro 
další dny.

Eva Modlitbová

Stalo se již tradicí, že se poslední neděli 
před Popeleční středou scházíme, abychom 
společně poseděli a pojedli spoustu maso-
pustních dobrot. Hodinu před začátkem při-
šly všechny místní ženy, přinesly své sladké 
dobroty, chybět však nesměly ani zabíjačko-
vé speciality. Celou Svorností pak zavoněly 
buchty, tlačenka, ovar či teploučká cigá-
ra z udírny. Protože byl masopust laděn do 
námořnického, nechyběli ani konferenciéři 
převlečení za pravé námořníky. Celým od-
polednem nás provázel Jakub Libánek s mou 
malou asistencí.

Protože v loňském roce měla soutěž o nej-
lepší sladkost masopustu úspěch, zopakova-
li jsme ji i letos. Vyhodnocení soutěže bylo 
opět překvapující! Vyhráli všichni! Ceny byly 
uděleny všem a jak jinak než v námořnickém 
podání. Každý pekař či pekařka si odnesl po-
hárek rumu a perníkovou námořnickou kotvu. 

Kotva měla být připomenuta nejen jako ná-
mořnický symbol, ale především jako symbol 
naděje. Zvláštní cenu dostal i Jiří Pleva a Mi-
roslav Nedorostek za přípravu dobré cigáry. 
Tým „teplé cigáro“ byl odměněn miniaturním 
salámem s pohárkem rumu. Během celého 
programu si účastníci mohli zakoupit losy 
a ti šťastlivější si domů odnesli i pěknou vý-
hru. K veselé náladě přispěla muzika a pěkné 
písně v podání rodiny Švejnohových.

Mnoho lidí přišlo, zazpívalo si a povídalo 
v dobrém společenství. A to je podstatné: Být 
spolu, podělit se o radosti, starosti a pochválit 
dary našeho nebeského Otce.

 Ráda bych poděkovala všem, kteří se po-
díleli na této akci, hlavně konferenciérovi 
a dobrému příteli Jakubu Libánkovi a Švejno-
hovým a, dá-li Pán, budeme se těšit na další 
pěkné setkání.

Eva Modlitbová

Farní masopust
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Rozhovor s otcem Stanislavem
Ve farním zpravodaji roku 2013 jsem v zá-

věru rozhovoru s otcem Stanislavem Pacnerem 
uvedl, že připravím další rozhovor, tentokráte 
na téma: Co Vás vedlo k tomu, že jste začal vyu-
čovat na teologické fakultě?

Otče Stanislave, předpokládám, že všichni 
naši farníci o Vás ví, že kromě služby kaplana 
v našich farnostech ještě vyučujete na Cyri-
lometodějské teologické fakultě v Olomouci 
(CMTF). Abychom se o tom dozvěděli více, do-
volte mi, abych Vám položil několik otázek. Kdy 
jste začal uvažovat o tom, že byste chtěl kromě 
kněžské služby také vyučovat studenty na teolo-
gické fakultě?

Kdy to přesně bylo, si již nepamatuji. Když 
však někdy v roce 1994 zemřel učitel hebrejšti-
ny na CMTF a katedra hledala někoho, kdo by 
hebrejsky znal a mohl za něho zaskočit, obrátila 
se na mě. Věděli o mně, že se hebrejštinou za-
bývám, že mě velmi baví a že se připravuji na 
studium na Biblickém institutu v Římě. Vedou-
cí katedry, prof. Tichý, se tehdy na mě obrátil 
s prosbou, jestli bych nechtěl tento jazyk na te-
ologické fakultě vyučovat. Takže jsem do toho 
spadl, jak se říká, rovnýma nohama. Nebál jsem 
se však, protože jsem již hebrejštinu znal.

Když vidím něco napsáno hebrejsky, tak si ří-
kám, že to musí být hodně těžké se tomuto jazyku, 
který se píše a čte zprava doleva, vůbec naučit.

Není to tak hrozné, jak to vypadá, i když je 
pravda, že to zase není úplně snadný jazyk. Kdo 
však chce skutečně do hloubky studovat Starý 
zákon, který byl napsán hebrejsky, aramejsky 
a řecky, musí těmto jazyků rozumět, bez toho 
to prostě nejde. Takže všichni studenti v oboru 
teologie, tedy i budoucí kněží, se povinně učí 
dva semestry biblickou hebrejštinu, rovněž se 
učí řečtinu a latinu. 

Co je potřebné k tomu, aby vůbec mohl kněz 
na teologické fakultě vyučovat?

Musí mít požadované vzdělání, fakulta 
o něho musí mít zájem a potřebuje i souhlas 
svého biskupa, tzv. kanonickou misi. Studen-
ti teologie pak absolvují v rámci svého studia 
také tzv. pedagogické minimum, které je nutné 
k tomu, aby později mohli učit na základních 
a středních školách.

Na které katedře teologické fakulty vyuču-
jete?

Nejprve je potřeba říct, že CMTF je jednou 
z osmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci. 
Na teologické fakultě je celkem devět kateder. Vy-
učuji na katedře biblických věd, kde je sekce Sta-
rého a Nového zákona, já jsem v sekci pro Starý 
zákon. Na katedře je nás dohromady osm vyučují-
cích. Kromě Starého a Nového zákona se zde učí 
i klasické jazyky, tedy hebrejština, řečtina a latina.

Podle názoru nás laiků je teologická fakulta 
škola, která zejména slouží ke vzdělávání bu-
doucích kněží, nebo tomu tak není? Jaký rozdíl 
je mezi kněžským seminářem a teologickou fa-
kultou? Co je to vlastně konvikt?

CMTF skutečně neslouží jen ke vzdělávání 
budoucích kněží. Z celkového počtu asi 1150 
studentů je budoucích kněží jen malá část, při-
bližně 45. Zásadní rozdíl mezi teologickou fa-
kultou a seminářem je ten, že seminář je místo 
(budova), kde se připravují a formují budoucí 
kněží. Ti sice na teologické fakultě také studují, 
ale tvoří jen asi 4 % z celkového počtu studentů. 
CMTF je přístupná i ostatním studentům, tak 
jako i jiné fakulty kterékoliv vysoké školy. Kon-
vikt je pak místo, kde se po dobu jednoho roku 
připravují ti, kteří chtějí vstoupit do semináře 
a připravovat se ke kněžství.

Ten počet studentů na teologické fakultě mě 
docela překvapil. Z jakého důvodu tam ti stu-
denti vlastně studují?

Důvody jsou nejrůznější. Je dobré zdůraz-
nit, že se zde nevyučuje jen obor teologie, ale 
i další obory, např. křesťanská výchova, křesťan-
ská sociální práce atd. Někteří se připravují na 
vyučování náboženství či etiky ve školách, jiní 
chtějí pracovat v sociální oblasti apod. Je zde 
také hodně studentů dálkového studia. Někteří 
studují pouze ze zájmu, další proto, aby mohli 
vyučovat náboženství ve školách a měli k tomu 
požadované vysokoškolské vzdělání, jiní si 
chtějí prohloubit své znalosti... Mezi dálkovými 
studenty jsou lékaři, inženýři, policisté a další.

Kolik teologických fakult je vlastně v České 
republice a kde?

Kromě CMTF v Olomouci je to dále Katolic-
ká teologická fakulta Univerzity Karlovy v Pra-
ze a Teologická fakulta Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Dále je to Husitská 
teologická fakulta a Evangelická teologická fa-
kulta, obě při Univerzitě Karlově v Praze.
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Předpokládám, že k povinnostem vyučujícího 
na teologické fakultě patří neustále se dál vzdě-
lávat a zvyšovat si kvalifi kaci.

Ano, ale to platí pro všechny obory. Začal 
jsem studovat postgraduálně v Římě, konkrétně 
na Biblickém institutu, měl jsem možnost strá-
vit i nějaký čas na Hebrejské univerzitě v Jeru-
zalémě. Celé postgraduální studium jsem ukon-
čil doktorátem v roce 2009, trvalo mi dlouhých 
devět let.

Víme, že pravidelně přednášíte na biblických 
kurzech (Biskupské gymnázium v Brně). Před-
nášíte také jinde?

Přednášky na Biskupském gymnáziu běží už 
třináct let (od roku 2003). Kurz je určen pro ty, 
kteří chtějí více prohloubit své znalosti Bible. 
Pro každý rok je vybrána jedna starozákonní 
kniha, v tomto roce to byla kniha Jozue, kterou 
se zabýváme. V pěti přednáškách má poslu-
chač možnost se s ní více seznámit a aplikovat 
její poselství do svého života. Také pravidelně 
přednáším na Univerzitě třetího věku v Brně 
a v Ostravě.

Velmi mě vždy zaujmou Vaše prezentace 
o historii našich kostelů, které připravujete 
k Noci kostelů. Jakým způsobem a kde čerpáte 
informace?

Dá to vždy nějakou práci, ale většinu infor-
mací lze najít na internetu. Dále čerpám z růz-

ných publikací, z archivních listin, diplomových 
a dizertačních prací apod.

Vy to sice ve vší skromnosti tajíte, ale víme 
o Vás, že ovládáte několik cizích jazyků. Jak jste 
sám řekl, vyučujete biblickou hebrejštinu, stu-
doval jste řečtinu a latinu. Které další jazyky 
ovládáte?

Opravdu dobře umím italsky, žil jsem v Itá-
lii a studoval jsem tam devět let. V některých 
dalších jazycích jsem schopen studovat a číst 
odborné texty a články. Znalost jazyků mně vel-
mi pomáhá při studiu a výuce, protože naprostá 
většina odborných textů neexistuje v češtině. To 
ale platí pro všechny obory, takže to není zas 
tak nic zvláštního.

Otče Stanislave, když jsem si prohlížel we-
bové stránky kněžského semináře v Olomouci, 
kde jsou i tabla absolventů, zjistil jsem, že to 
bylo v tomto roce právě dvacet let od chvíle, 
kdy jste byli spolu s Vaším bratrem Janem vy-
svěceni na kněze. Dovolte mi proto, abych Vám 
jménem svým i jménem všech našich farníků 
popřál do dalších let hodně Boží pomoci a pří-
mluvu Panny Marie pro další kněžskou službu 
i službu vyučujícího na CMTF v Olomouci. 
Děkuji Vám za rozhovor a čas, který jste mi 
věnoval.

Rozhovor připravil Václav Slovák

Až 25 tisíc katolíků, včetně cca šesti set 
kněží a jáhnů, čtyř set řeholnic a řeholníků 
a více než tisíce ministrantů, se sešlo na vy-
vrcholení Národního eucharistického kon-
gresu na náměstí Svobody v Brně a posléze 
i na Zelném trhu, aby spolu slavili mši svatou 
a obnovili smlouvu s Hospodinem.

Národní eucharistický kongres měl podtitu-
lek: Eucharistie – smlouva nová a věčná. Ta-
kové kongresy se v Církvi konají na různých 
úrovních – diecézní, národní či celosvětové – 
od druhé poloviny 19. století. Jejich hlavním 
tématem je Eucharistie, tedy Tělo a Krev Páně 
v Nejsvětější svátosti. V Česku proběhl po 
roce 1989 poprvé a bude na něj navazovat ce-
losvětové setkání na Filipínách v roce 2016.

Kongres trval od 15. do 17. listopadu 2015. 
Na tyto tři dny byl připraven bohatý dopro-
vodný program. Účastníci měli možnost na-
vštívit množství přednášek a v pátek večer se 
zaposlouchat do hudby na náměstí Svobody, 
kde probíhal koncert Podané ruce, na kterém 
vystoupil písničkář Pavel Helan, The Tap Tap 
a slovenská skupina ESPÉ.

„Mým záměrem je povzbudit všechny 
pastýře i celý věřící lid této země, aby se 
často a zbožně účastnil na eucharistické obě-
ti, očišťoval svátostí smíření a sytil se touto 
posvátnou hostinou. Vpravdě je vybízím, 
aby měli v co největší úctě své kněze, kte-
ré si Pán vybral za služebníky eucharistie,“ 
napsal papež František v dopise, který byl 

První Národní eucharistický kongres 
proběhl v Brně
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přečten na začátku sobotní bohoslužby, již 
předsedal papežský vyslanec kardinál Paul 
Josef Cordes. Ten mimo jiné již na páteční 
konferenci zdůraznil, že eucharistie je i pro 
něho po celý život velkým pramenem síly. 
„Záleží na nás, zda kapitál, který je nám dán 
k dispozici, využijeme, nebo zda ho nechá-
me zetlít v bance, aniž bychom měli užitek 

z úroků,“ pronesl obrazně Cordes v homilii 
o eucharistii.

Po mši svaté putoval průvod v čele s eu-
charistí na Zelný trh, kde proběhlo obnovení 
smlouvy s Bohem, a celý kongres byl zakon-
čen společným vyznáním víry a požehnáním 
městu Brnu i celému národu.

Věra Trněná

Každý druhý rok pořádá Biskupství brněn-
ské Teologický kurz pro širokou veřejnost. 
Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří si 
chtějí upevnit své náboženské znalosti. Přihlá-
sit se na něj může každý, kdo má maturitu, je 
pokřtěný, biřmovaný a má zájem o danou pro-
blematiku. Ne jinak tomu bylo i u mne. Jedno-
ho zářijového dne jsem bloudila po interneto-
vých stránkách a snad Boží vůle mě dovedla 
k této pozvánce. Dlouho jsem se rozhodovala, 
neboť účastnit se kurzu každou druhou sobotu 
od 9 do 15 hodin bylo pro mě dosti časově ná-
ročné, ale nakonec jsem se rozhodla kurz ab-
solvovat. Do kurzu nás chodilo asi 130, a tak 
vzhledem k velkému počtu uchazečů se kurz 
konal na Biskupském gymnáziu.

Musím říct, že jsem nelitovala. Během kur-
zu jsme postupně pronikali do různých zákoutí 
teologického učení. Seznámili jsme se s cír-
kevními dějinami světovými i českými. Velmi 
poutavé byly přednášky z morálky a systema-
tické teologie. Liturgika byla pro nás trochu 
přísnější disciplínou, ale velice poučnou. Bylo 
pro mě zajímavé po absolvování liturgiky jít 
večer na mši svatou a sledovat, jak vše probí-
há. Všímala jsem si té krásy slov a významu 
gest, kterými člověk komunikuje s Bohem. 
Pro mě jako ženu, která má vztah ke květinám, 
byla také velmi užitečná kapitola o výzdobě 
kostelů. Další velmi zajímavou přednáškou 
byla biblistika. P. Jan Pacner poutavě roze-
bíral kapitoly Starého zákona, jejich původ 
a význam, a tak se pro nás stávaly i ty zdánlivě 
nesrozumitelné části Bible stále bližší srdci. 
V pastorální teologii jsme zažili také spoustu 
zajímavého. V diskuzích jsme zjistili, že pro-
blémy v pastoraci jsou ve farnostech různé, ale 

také nás potěšilo, že řada problémů je stejná. 
Pak to naše vzájemné nadávání na společen-
ství a farnost mírnil fakt, že všude jsou lidé 
jak obětaví, tak chybující a je třeba k nim mít 
velkou trpělivost a lásku.

Nevšední hodiny duchovního cvičení nám 
poskytly návod, jak žít svůj duchovní život, 
duchovní přístupy k Bibli nám ukázaly, jak 
pracovat s biblickým textem a jak používat 
Bibli pro každodenní modlitbu. Na konci kur-
zu jsme měli slavnostní mši svatou v katedrále 
a převzali jsme z rukou otce biskupa osvědčení 
o absolvování kurzu.

Musím říct, že kurz byl pro mě velkým 
přínosem. Setkala jsem se s mnoha úžasný-
mi kněžími a jinými přednášejícími a, co je 
hlavní, poznala jsem spoustu lidí, kteří pracují 
v různých farnostech. Měla jsem možnost si 
s nimi popovídat, poradit se a převzít od nich 
řadu zkušeností. Při každém setkání jsme se 
rádi dělili o zážitky ze dnů adventu, Vánoc 
nebo Velikonoc. Předávali jsme si materiály 
nebo zkušenosti a povídali si o knihách, které 
jsme četli.

Bylo to sedmnáct sobot, ale krásných. Po 
týdenním shonu jsme vždy zasedli do škol-
ních lavic a poslouchali pozoruhodné před-
nášky, z kterých doslova prýštila Boží lás-
ka, která mě velice naplňovala i do dalších 
dnů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vám, 
farníkům, o kurzu napsat alespoň pár řádků 
a pozvat vás na něj. Možná že někoho z vás, 
kdo o kurzu přemýšlel, můj článek zaujme 
a na kurz půjde. Neváhejte, přihlaste se, urči-
tě budete spokojeni.

Přeji vám krásné svátky vánoční.
Eva Modlitbová

Teologický kurz muže být dobrou inspirací 
v životě křesťana
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„Lidský genom je souhrn veškeré genetic-
ké informace zapsané v DNA (genetický ma-
teriál) uvnitř lidských buněk.“ (Wikipedia)

Katolický vzdělávací spolek Svornost 
uspořádal letos v květnu přednášku Marka 
Orko Váchy, katolického kněze, teologa, pří-
rodovědce, pedagoga a spisovatele, na téma 
rozluštění lidského genomu.

Genetika je úžasná věda.
Vypadá to, že nebude trvat moc dlouho, 

a člověk si bude moci „vyrobit“ pomocí ge-
netiky například krávu, která vyroste dvakrát 
rychleji a dvakrát větší, než je dnes běžné. No 
a u krávy bychom se určitě zastavovat nemě-
li. Co takhle zkusit si vyrobit vlastní dítě, kte-
ré bude například blonďaté, 190 cm vysoké, 
s modrýma očima, naprosto imunní například 
proti cukrovce a inteligentní tak, že ze školy 
bude nosit samé jedničky.

Toto všechno bude možné, protože gene-
tika v posledních dvaceti(!) letech dosáhla 
takového pokroku, že se podařilo rozluštit 
genetickou výbavu živých organismů, a do-
konce i člověka.

Tímto úspěchem lidského bádání se ovšem 
nastolují nové otázky etického rozměru, které 

lidstvo dosud řešit nemuselo. Může vznik-
nout novodobá aristokracie („lepších“ oproti 
„normálním“)? Je moje úspěšná maturita do-
cílena mou pílí, nebo úsilím genetiků? Chtěli 
byste mít syna, nebo raději dceru s přesně de-
fi novanou genetickou výbavou?

Já ne. V tomto případě souhlasím s názo-
rem M. Váchy, že dítě má právo být pro rodiče 
kompletním překvapením. 

Pavel Švejnoha

K dětským farníkům, kteří se pravidelně 
scházejí na hodinách náboženství na zá-
kladních školách v Rousínově, Velešovicích 
a Habrovanech, přibyly letos ještě maličké 
děti s dospělým doprovodem, na které kaž-
dou středu na faře čeká Andělka se Zloun-
kem a novým poučným příběhem.

Mimo náboženství se děti mohou zapojit 
do všelijakých školních i mimoškolních ak-
tivit. Z těch „odbornějších“ jde především 
o soutěž Bible a my, v níž naše děti pravidel-
ně získávají přední místa ve svých katego-
riích nejen v okrese, ale i v závěrečné – mo-
ravské oblasti. V nabídce jsou také výtvarné 
či literární soutěže, které vypisují brněnská 
a olomoucká církevní centra.

Každý pátek od 16.30 do 17.50 hod. v klu-
bovně Svornosti mají děti možnost navštívit 
farní společenství Motýlci. Čekají zde na ně 

hry, soutěže, vytváření, zpívání i promítání. 
Společné chvíle pak mohou zakončit účastí 
na tzv. dětské mši svaté v kostele sv. Václa-
va.

Motýlci se rádi zapojují i do práce pro dru-
hé. Každoročně např. vytvářejí krátký pro-
gram pro klienty na habrovanském zámečku 
při příležitosti oslav sv. Mikuláše, pomáhají 
s přípravou karnevalu a při dalších akcích.

Někteří dětští farníci jsou členy velké svě-
tové organizace Papežské misijní dílo dětí. 
Jednou měsíčně si toto své poslání připo-
mínají v Motýlcích při misijním programu. 
Mimoto se zúčastňují diecézních i celostát-
ních misijních akcí. S podobně zaměřenými 
dětmi se takto setkali na Horském klubání 
ve Špindlerově Mlýně, na Celostátní misijní 
pouti ve Vranově nad Dyjí nebo na Morav-
ském klubkování v Hodoníně.

Lidský genom – co to je?

Dětští farníci
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Vyvrcholením celoročního snažení je farní 
tábor, jehož se účastní také děti z okolních 
farností. Letos jsme našli útočiště na faře 
v Bratřejově, kde jsme poznávali život Dona 
Boska a jeho salesiánské rodiny. Nevšedním 
doplněním tam byla návštěva salesiánské mi-
sionářky Olgy Landrové, která právě přijela 
ze svého působiště na Kubě na krátkou do-
volenou. Už nyní mohu prozradit, že příští 
tábor je plánován na 6.–16. července 2016 
na dosud námi nenavštívené místo na samé 
hranici severní Moravy.

Ne každý si však troufne na více než tý-
den bez mamky. I pro tyto děti, a nejen pro 
ně, existuje nabídka. Na jednu noc a den jsou 
zvány na tradiční oblíbenou akci Vítejte na 
faře. Pro malé odvážlivce je určeno nejen 
spaní na faře doplněné pohádkou v podání 
pana faráře, ale i večerní modlitba ve ztem-
nělém kostele a sobotní zábavný program na 
faře, který pokračuje za každého počasí vý-
letem do přírody.

Mezi tradiční akce lze zařadit i hojně na-
vštěvovaný farní karneval, jehož výtěžek po-

máhá po celý rok spolufinancovat dětské ak-
tivity. Dá Bůh, že v této tradici budeme moci 
pokračovat. Pokud ano, jste všichni srdečně 
zváni.

Vítaným zpestřením školního roku bývá 
díky pochopení ředitelství škol také školní 
výlet. Ten minulý nás zavedl na Svatý Kope-
ček u Olomouce. Nejen zvířátka v ZOO, ale 
i nevšední nádhera baziliky Navštívení Pan-
ny Marie mnohé zaujala.

Několik našich dětských farníků reprezen-
tovalo brněnskou diecézi i na Dětském eucha-
ristickém kongresu, který se konal pod zášti-
tou moravského metropolity mons. Graubnera 
za účasti asi 4000 dětí v Olomouci.

Děkuji všem rodičům za spolupráci při 
křesťanské výchově dětí, prarodičům za du-
chovní podporu vnoučat a modlitby za ně, 
všem ostatním farníkům za veškerou pomoc 
a podporu. Se všemi se těším na setkání při 
bohoslužbách i při dalších farních akcích pro 
děti.

Jana Zehnalová, katechetka
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Milí farníci, o letošním svátku Tří králů bu-
dete mít možnost setkat se s koledníky, kteří 
do vašich domovů přinášejí Boží požehnání 
a zároveň vám nabízejí udělat dobrý skutek ve 
formě fi nančního daru.

V Tříkrálové sbírce 2015 jsme v Rousínově 
a městských částech vybrali částku 95 618 Kč. 
Výtěžek z této sbírky byl dán na pomoc lidem, 
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, na humani-
tární pomoc do zahraničí 
a na podporu stávajících 
cha ritních projektů. Z loň-
ského výtěžku byly také 
zakoupeny kompenzační 
pomůcky, které si rousínov-
ští občané mohou přednost-
ně půjčovat. Jsou uloženy 
v Bučovicích, kontaktní 
telefon je 739 380 444.

Tříkrálová sbírka 2016 proběhne ve dnech 
1.–14. ledna 2016, podrobnější informace budou 
umístěny na stránkách města www.rousinov.cz. 
Přispět můžete do zapečetěné pokladničky tříkrá-
lových koledníků, kteří vaši domácnost navštíví.

Děkuji za vaši štědrost a vlídnost ke všem 
tříkrálovým koledníkům. Zároveň vám přeji 
klidné a pokojné prožití vánočních svátků.

František Havíř ml.

Tříkrálová sbírka 2016

Je tomu už pěkných patnáct let, 
co spatřilo světlo světa cosi, co si 
zprvu říkalo Nebeští kavalérové. 
Rodný otec Pavel Smutný si své 
dítko, zprvu křehké „nic“, hýčkal 
pouze dvě léta, což mu stačilo 
k nakažení tohoto tvora něčím, 
čemuž se dá říkat zpěvumilov-
nost. Po opuštění veselého dítka 
smutným otcem si ho už bylo 
možné i veřejně vyslechnout při 
různých příležitostech za zpěvu 
barokní hudby.

Tehdejší smělá součást tělesa, 
Martin Doležel, se odvážně cho-
pil vůdčích povinností a roztlačil 
barokní káru dvouletého tvora 
hodně rychle z kopce do hodně 
členitých vod s různými stylovými zákoutí-
mi. V tomto jedenáctiletém období bylo na-
zkoušeno a zrealizováno velké množství hu-
debních děl světových autorů, vhodných pro 
tehdy vzniknuvší až šestnáctihlavý Danielis. 
Mnohá byla spolupráce s osobnostmi české 
kultury při hudebních pořadech – R. Lukav-
ský, L. Lakomý, J. Kačer, J. Pavlica.

Od loňského roku, kdy Danielis prošel dal-
šími zásadními vnitrozměnami, se částečně 
ustálil a zmladil. Předáváním radosti z hudby 
nejen duchovní pokračuje ale i tento, patnác-
tý rok. Bude se o to snažit i letos o svátcích 
vánočních, a to 30. prosince v Rousínovci 
v kostele sv. Václava.

Pavel Varta
www.danielis.cz

Teenager Danielis
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Pá 11. 12.  17.00–18.00 sv. Václav 
(P. Stanislav)

  17.00–18.00 Velešovice 
(P. Michael)

So 12. 12.  7.30–8.00 sv. Máří Magdaléna 
(P. Stanislav)

  17.20–18.00 Podbřežice 
(P. Michael)

  18.30–19.00 Habrovany 
(P. Stanislav)

Po 14. 12.  15.00–15.30 Habrovany – zámek 
(P. Stanislav)

  17.30–18.00 Podbřežice 
(P. Stanislav)

St 16. 12.  16.30–17.00 Kr. Vážany 
(P. Michael)

  17.15–18.00 Komořany 
(P. Stanislav)

  17.30–18.00 Kr. Vážany 
(P. Michael)

Čt 17. 12.  17.30–18.00 sv. Máří Magdaléna 
(P. Michael)

  18.30–19.00 sv. Máří Magdaléna 
(P. Michael)

Pá 18. 12.  16.30–18.00 Velešovice 
(P. Stanislav)

  17.00–18.00 sv. Václav 
(P. Michael)

  18.30–19.00 sv. Václav 
(P. Michael)

So 19. 12.  7.30–8.00 sv. Máří Magdaléna 
(P. Michael)

  17.15–18.00 Podbřežice 
(P. Stanislav)

  18.00–19.00 Habrovany 
(P. Michael)

Po 21. 12.  18.00–19.30 sv. Máří Magdaléna 
(P. Stanislav)

  17.00–19.00 Slavkov u Brna 
(5 kněží)

  
Út 22. 12.  20.00–22.00 fara Rousínovec 

(P. Stanislav)

  17.00–19.00 Slavkov u Brna 
(5 kněží)

St 23. 12.  18.00–19.30 sv. Máří Magdaléna 
(P. Michael, P. Stanislav, P. Milan 
Vavro)

   20.00–22.00 fara Rousínovec 
(P. Stanislav)

Příležitost ke svátosti smíření – Advent 2015

leden
1. 1. – 14. 1. Tříkrálová sbírka
16. 1. ples KDU–ČSL
16. 1.   ples děkanství 

(Slavkov u Brna)
30. 1.  zimní pouť do Křtin

únor
7. 2.  Farní masopust

květen
1. 5.   pěší pouť

červen
10. 6.  Noc kostelů
první svaté přijímání
autobusová pouť
Farní den

červenec
hody u sv. Máří Magdalény

srpen
 v prvním týdnu vícedenní pěší pouť

září
Václavské hody v Rousínovci a ve Slavíkovicích

Akce roku 2016
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Čt 24. 12.  „půlnoční“ – s Betlémským 
světlem

15.30  Rousínov – sv. Máří Magdaléna 

pro rodiče s malými dětmi 
20.30 Kr. Vážany

20.30 Komořany

22.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

22.00 Velešovice

Pá 25. 12. Narození Páně
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

7.45 Podbřežice

9.00 Rousínovec – sv. Václav

9.00 Komořany

10.40 Kr. Vážany

10.45 Velešovice

18.00  Živý Betlém v Rousínově 
u kostela sv. Máří Magdalény

So 26. 12. Sv. Štěpána
9.00 Rousínovec – sv. Václav

9.00 Komořany

10.45 Habrovany

10.45 Velešovice

16.00  Vánoční koncert PS Sušil 
v kostele sv. Máří Magdalény

Ne 27. 12. Svaté rodiny
  bohoslužba s obnovou 

manželských slibů
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

9.00 Rousínovec – sv. Václav

9.00 Komořany

10.40 Kr. Vážany

10.45 Velešovice

Út 29. 12.
9.00  Vánoční turnaj ve stolním 

tenise ve Svornosti

St 30. 12.
18.00  Vánoční koncert KPS Danielis 

u sv. Václava v Rousínovci

Čt 31. 12.  Sv. Silvestra – 
konec kalendářního roku

16.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

16.00 Velešovice

23.00  Rousínovec – sv. Václav, novo-
roční modlitba

Pá 1. 1.   Matky Boží, Panny Marie – 
Nový rok

7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

7.45 Podbřežice

9.00 Rousínovec – sv. Václav

9.00 Komořany

10.40 Kr. Vážany

10.45 Velešovice

So 2. 1.
8.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

19.00 Habrovany

Ne 3. 1. 2. neděle po Narození Páně
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

9.00 Rousínovec – sv. Václav

9.00 Komořany

10.40 Kr. Vážany

10.45 Velešovice

St 6. 1. Zjevení Páně – Tří králů
  bohoslužba s žehnáním vody, 

kadidla a křídy
18.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

18.00 Komořany

So 9. 1.
18.00  Vánoční koncert Martina Dole-

žela a jeho hostů u sv. Václava 
v Rousínovci

Pořad bohoslužeb – Vánoce 2015
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