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prožili jsme společně Rok milosrdenství. Na-
saďme si tedy brýle milosrdenství a ohlédněme 
se… Kde se nás letos dotklo, kde nás zaskočilo, 
odzbrojilo, překvapilo nebo dojalo? Kde nás 
naplnilo radostí a vděčností, kde nás přivedlo 
k hlubšímu poznání Boha a našeho Pána? Kde 
nás učinilo soucitnějšími, prostšími, milosrd-
nějšími, pokornějšími a krásnějšími lidmi?

K tomuto vděčnému vzpomínání ať nás in-
spiruje i citát z promluvy papeže Františka při 
slavnosti Ježíše Krista Krále na závěr roku mi-
losrdenství:

Ježíšovo království opravdu není z tohoto 
světa (srov. Jan 18,36), ale právě v Ježíši na-
cházíme vykoupení a odpuštění. Velikost Jeho 
království nespočívá v moci podle tohoto světa, 
nýbrž v Boží lásce, schopné dosáhnout ke všem 
a uzdravit všechno. Kvůli této lásce se Kristus 
snížil k nám, přebýval v naší lidské ubohos-
ti a zakusil to nejpodřadnější postavení, které 
způsobuje nespravedlnost, zrada a opuštěnost. 
Zakusil smrt, hrob a pekelné hlubiny. Takto se 
náš Král vydal až na hranice veškerenstva, aby 
objal a spasil vše živé. Neodsoudil nás, ani nás 
nedobýval, neporušil naši svobodu, nýbrž stal 
se cestou pokorné lásky, která vše omlouvá, 
všemu věří a všechno vydrží. Jedině tato láska 
přemohla a nadále přemáhá naše velké protivní-
ky: hřích, smrt a strach.

Dnes hlásáme toto jedinečné vítězství, kte-
rým se Ježíš stal Králem věků a Pánem dějin,  
a to jedině všemohoucností lásky, která je přiro-
zeností Boha, samotným Jeho životem, a která 
nikdy nepřestává (srov. 1 Kor 13,8). Sdílíme ra-
dost a krásu toho, že je naším králem Ježíš, je-
hož vláda lásky proměňuje hřích v milost, smrt 
ve vzkříšení a strach v důvěru.

Bylo by však málo věřit, že Ježíš je Králem 
veškerenstva a středem dějin, pokud jej neučiní-
me středem svého vlastního života. Všechno by 
bylo marné, kdybychom nepřijali Jeho osobně  
a kdybychom nepřijali Jeho způsob kralování.

Abychom Ježíšovo kralování přijali, jsme 
povoláni bojovat proti tomuto pokušení  
a upřeně hledět na Ukřižovaného, abychom 
Mu byli stále více věrní. Kolikrát však i mezi 
sebou hledáme uspokojující jistoty nabízené 
tímto světem. Kolikrát jsme pokoušeni se-
stoupit z kříže. Přitažlivost moci a úspěchu 
se jeví jako snadná a rychlá cesta i k šíření 
evangelia, rychle zapomínáme, jak působí 
Boží království.

Rok milosrdenství nás vybídl, abychom 
znovu objevili toto jádro a vrátili se k tomu, 
co je podstatné. Tento čas milosrdenství nás 
volá, abychom hleděli na opravdovou tvář 
našeho Krále, který září ve Velikonocích,  
a znovu objevili mladou a krásnou tvář círk-
ve, která září, pokud je přívětivá, svobodná, 
věrná, chudá v prostředcích a bohatá v lás-
ce, je-li misionářská. Milosrdenství nás při-
vádí k jádru evangelia a vybízí ke zřeknutí 
se návyků a zvyklostí, jež mohou překážet 
ve službě Božímu království a bránit nám, 
abychom se řídili jedině trvalým a pokorným 
Ježíšovým kralováním, nikoli přizpůsobová-
ním se pochybným královstvím a měnícím se 
mocnostem každé doby.

Ať tedy nad vámi Hospodin rozjasní svou 
Tvář a ať vám žehná nyní i po celý nový rok!  
A za všechnu vaši statečnost, vytrvalost, dobro-
tu, lásku a milosrdenství vám moc děkuji.

P. Michael

Milí farníci,

Jací jsme lidé, jaký jsme národ
Otázka, na kterou se snažím najít odpověď již 

velmi dlouhou dobu. Jsme opravdu ten národ, 
o kterém mnoho lidí zvenčí říká, zní to velice 
hanlivě, až se bojím toto vyslovit, ale přesto: 
„Je to přinasr… národ?“ Takhle šíleně to spe-
cifikoval starší muž žijící mnohá léta v Nor-
sku. Říká (parafrázuji): „Stále je Česko můj 

domov, země mého srdce, velice rád tam jedu, 
ale mnohdy ještě raději odjíždím zpět do svého 
klidného bydliště v Norsku. Proč je to zde ta-
kové, nevím. Přijdu na poštu, tam mě okamžitě 
sprdnou, že toto je špatně vyplněné, tady ne-
mám podpis atd. Jdu si nakoupit, prodavačka 
se na mě škaredě dívá, jako bych ji obtěžoval, 
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Kostel sv. Máří Magdalény
Rok 2016 se nám pomalu blíží ke konci,  

a můžeme tedy začít rekapitulovat, i když 
některé zajímavé akce v našem kostele bu-

dou probíhat až v závěru roku. Z nich je 
potřeba zmínit již tradiční koncert PS Su-
šil a zejména Živý betlém konaný vždy 25. 

mírně nadává, že nemám věci na pásu řádně 
položeny atd. Kamkoliv přijdu, je to velice po-
dobné, a tak po čtrnácti dnech jsem rád, že jedu 
zpět.“ Podotýká: „Jeví se mi, že lidé vyměnili 
lidství za mamon, každý si stěžuje, jak je mu 
zle, co všechno mu chybí, co ještě chce, jak 
málo vydělá atd.“

Jsme opravdu takoví? Chybí nám úsměv? 
Neumíme být milí na své okolí? I já žiji v této 
zemi a velmi často toto vidím, setkávám se 
s každodenní neochotou prodavačů, úředníků, 
zdravotního personálu atd. Přiznám se, co dě-
lám, když je to již, dle mého soudu, velmi zlé. 
Řeknu tomuto člověku, když ho tato práce ne-
baví, ať jde domů a přenechá ji někomu, kdo ji 
bude dělat rád. Říkám si, že jsem povinen to 
tomu člověku říct, možná to neví a nikdo mu 
to ještě neřekl. Tak teď už to ví a snad se nad 
tím zamyslí. Nejhorší je, že jediný člověk v ko-
lektivu umí udělat takové zlo, které poté čiší 
ze všech. Málokdy se najde někdo, kdo toto 
zlo chce překonat dobrem. Velmi často jej po-
směch jiných odradí. A právě tady je místo pro 
nás, kteří tvrdíme, že jsme křesťany a láska je 
pro nás na prvním místě v životě. Podívejme se 
do svého nitra. Umíme se usmát na své okolí? 
Umíme prožít radost s lidmi kolem sebe? A to 
i s těmi, kteří jsou protivní? S těmi, které moc 
nemusíme? Umíme se i na ně usmát a tím je 
mnohdy i šokovat? Umíme jít osobním příkla-
dem svému okolí? Nebo lépe řečeno snažíme 
se o to? Každý, kdo nastaví upřímně tvář svému 
zrcadlu, najde jistě mnoho věcí, které nejsou 
zcela ideální. Není to podstatné, důležité je si to 
uvědomit a i přes svou nedokonalost můžeme 
rozdávat úsměv po svém okolí, můžeme ztra-
tit vlídné slovo s člověkem, kterého potkáme. 
Tímto jednoduchým ekonomicky nenáročným 
činem obohatit svoje okolí.

Vstupujeme do nového církevního roku, 
jako každoročně se připravujeme na oslavu 
narozenin Krista. Nejsem velkým přítelem ja-
kýchkoliv předsevzetí, ale i přesto: Zkusme se 
na sebe usmívat a být na sebe milí. Opravdu to 

nic nestojí, i když to už trochu kecám. Může se 
stát, že to přece jenom někdy něco stojí, že to 
je mírné psychické vypětí. Ale to lze překonat,  
i když je to těžké. Na co narážím? Za svůj úsměv 
můžete sklidit výsměch. Úsměšky typu „to je 
debil“ atd. Je jasné, že toto nikoho neposílí, ale 
pro nás by to mělo být jednoduché: i Kristu se 
lidé vysmívali, a přesto lidi nezavrhnul a stále 
je s nimi a miluje je. Vím, že této dokonalosti 
nedosáhneme, ale chceme-li se zařadit do zá-
stupu vyvolených, musíme se o to alespoň po-
koušet. Žít život v radosti je určitě lepší než stá-
le na něco nadávat a stěžovat si. Opět opakuji: 
Uvědomme si, že máme vše, co potřebujeme,  
a mnoho navíc, tedy i to, co vlastně nepotřebu-
jeme, ale když nám toto Boží dobrota dopřává, 
buďme za to vděčni a plně toho využívejme ke 
svému dobru a k dobru svého okolí. Umějme 
zacházet s tím, čím jsme byli obdařeni.

Snad jsem nikoho z vás nenaštval svými úva-
hami. Pokládám za důležité se s vámi všemi 
podělit o toto vnímání. Do tohoto prostoru pat-
říme i my a i my jsme takto hodnoceni.

Ještě musím říct pár slov k našemu místu 
setkávání, ke kostelu sv. Václava. V uplynulém 
roce se vlastně nic zvláštního neudálo, mám tím 
na mysli ve věcech budovatelských. Všechno 
tak nějak funguje bez větších problémů, a to jak 
v kostele, tak na faře. Pán Bůh zaplať za to, že to 
tak je, že nemusíme řešit havarijní situace. Sa-
mozřejmě to neznamená, že je vše v absolutním 
pořádku a není do čeho investovat. Vždy bude 
co dělat, co zlepšit a pořád se musí vše udržo-
vat, ale tak to je a každý to vidí a ví.

A na závěr vám všem přeji mnoho rados-
ti a lásky v srdci, a to nejen v těchto sváteč-
ních dnech, ale i ve všech dnech následujících, 
kdy musíme nést břímě každodenních starostí. 
Nechť nás Bůh osvěží ve své laskavé náruči.  
A nechť připomínka slavného narození Spasite-
le je nám posilou na naší cestě k svatosti, spra-
vedlnosti a pravdě. 

Jiří Pleva
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prosince na Boží narození. Můžeme kon-
statovat, že i když všichni tento příběh zná-
me velmi dobře, vždy nás znovu zaujme 
a vždy nás také mile překvapí naši mladí, 
kteří umí přistoupit k tomuto tématu po-
každé nějak jinak. Také technické zajištění  
a ozvučení, které zajišťuje Jiří Pleva s ro-
dinou, je stále lepší a patří mu, stejně jako 
všem, kteří se podílejí na zajištění této akce, 
velký dík.   

V letošním roce bych však chtěl připomenout 
ještě další zajímavé události, které se staly v na-
šem kostele nebo v souvislosti s ním. V neděli 
8. května ve 14.30 hod. to bylo žehnání do-
pravních prostředků, které se uskutečnilo před 
kostelem. A bylo na co se dívat. Přijely totiž 
nejrůznější dopravní prostředky: motorky, auta, 
kterými jezdíme do práce, ale také pozoruhod-
ná auta – veteráni. Víme všichni z tisku, že  
k žehnání dopravních prostředků již v někte-
rých farnostech  dochází, ale v naší farnosti to 
bylo poprvé.

Dalším velmi zajímavým kulturním poči-
nem, který se uskutečnil 22. května, byl du-
chovní pořad hudby a slova Pozvedám oči 
k horám. Účinkovali: Martin Doležel, zpěv; 
pražský herec a režisér Jan Kačer, který pořad 
prokládal mluveným slovem, a Jarmila Babčá-
ková, jež vystoupení interpretů doprovázela na 
klávesové nástroje. V podání Martina Doležela 
zazněly biblické písně i další skladby Antonína 
Dvořáka. I když se tento koncert uskutečnil až 
od 19.30 hod., po stejném vystoupení, které se 
konalo tentýž den v 16.30 hod. v kostele sv. Mi-
chala v Brně, nikdo nelitoval, že přišel. U Mar-
tina Doležela jsme si již zvykli na vysoce pro-
fesionální přístup a také mluvený projev Jana 
Kačera jen umocňoval krásný hudební zážitek.

Také 4. září na ranní nedělní mši sv. jsme 
zažili nevšední hudební zážitek jednak ze sbo-
rového zpěvu Smíšeného pěveckého sboru Ras-
tislav z Blanska, který má za sebou bohatou 
historii. Založen byl již v roce 1862, a i nyní 
koncertuje jak v České republice, tak i v Ra-
kousku a Německu, kam je pravidelně zván. 
Neméně zajímavý byl i doprovod na varhany, 
který obstaral doc. Jan Král vyučující na Hu-
dební fakultě JAMU v Brně. Doc. Jan Král už 
v našem kostele hrál dříve, takže ho tak trochu 
známe, tentokrát opět rozezněl naše varhany do 
plné krásy a na závěr mše sv. si „vystřihnul“ 

pasáž ze známé skladby Smoke on the Water 
od britské rockové kapely Deep Purple. Protože 
mi to bylo povědomé, počkal jsem si na pana 
varhaníka po mši svaté z dotazem: „Pane var-
haníku, mně se zdálo, že jsem slyšel motiv ze 
skladby Smoke on the Water od skupiny Deep 
Purple.“ A on na to: „To se Vám nezdálo, to 
skutečně byla pasáž z této skladby.“ Poděkoval 
jsem mu a rozloučil se s ním přáním, že pokud 
mu to jeho vytížení dovolí, rádi ho v našem kos-
tele znovu uvítáme.

V loňském příspěvku do farního zpravodaje 
jsem poděkoval paní Jence Tomanové mimo 
jiné za její práci pro náš kostel i pro farnost. 
V letošním roce bych rád poděkoval paní Ma-
rii Neubauerové. Všichni v našem kostele ji 
známe, taková ta usměvavá starší paní, co se-
dává ve druhé lavici vpravo. Asi však jen málo 
z nás farníků ví, že paní Neubauerová dlouhá 
léta pečovala o účetnictví a hospodaření všech 
našich farností, vše vedla ochotně s velkou 
pečlivostí a bylo na ni plné spolehnutí, za což 
jí patří veliký dík.           

Tak jako každým rokem i letos bych chtěl vy-
slovit velký dík také všem, kteří se podílejí na 
tom, abychom se v našem kostele cítili dobře,  
a starají se o zajištění a přípravu kostela k boho-
službám. Velký dík patří panu Janu Urbánkovi, 
který svědomitě vykonává funkci kostelníka, 
Helence Soldánové a paní Jančíkové za var-
hanní službu, děkuji ministrantům a lektorům. 
Rovněž děkuji paní Evě Nedorostkové za praní 
bohoslužebného prádla a všem ženám, které 
pravidelně provádějí úklid kostela.

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 
pravidelných čtvrtečních adorací eucharistie 
v našem kostele.

Díky také vám, všem farníkům, kteří přispí-
váte 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 přícho-
du k nám lidem.

Krásné a radostné prožití vánočních svátků  
a milostiplný a šťastný nový rok 2017!

Václav Slovák
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Rok uběhl jako voda a zase je tu čas ohlédnutí 
se a bilancování, čas vděčnosti, pokory a díků za 
vše, co nám bylo dáno. Musím souhlasit se slovy 
starého mnicha P. Stanislava, který říká svým žá-
kům: „Jak mnoho nás život v různých situacích 
přeplácí!“ V těchto řádcích bych chtěla, milí far-
níci, připomenout to, čím jsme byli v tomto roce 
„přeplaceni“ my. Mě samotnou překvapilo, co vše 
jsme zažili, čím vším jsme mohli sloužit Bohu. 

Také naše farní společenství v tomto Svatém 
roce Božího milosrdenství otevřelo pomyslnou 
bránu milosrdenství zejména s našimi nejmen-
šími farníky – dětmi. Symbol brány, jako vstu-
pu do něčeho nového a obohacujícího, provázel 
naše společenství hlavně při pátečních dětských 
mších svatých. Témata Rozhodnutí se pro Kris-
ta, Modlitba jako nezměrná studnice milostí 
v osobním setkávání s Bohem, Trpělivost v kaž-
dodenních zkouškách i chvílích štěstí, Pocho-
pení jako otevřené a vnímavé srdce pro druhé, 
Odpouštění ve smyslu být milosrdnými a nao-
pak milosrdenství zakusit, Služba jako nástroj 
pomoci druhým kolem nás byla našimi kněžími 
předkládána ve světle příběhů a podobenství. 

Děti zdobily bránu svými květy přání, úmys-
lů a předsevzetí, až nám za celou dobu postní 
do Velikonoc rozkvetla do nebývalé krásy. Vr-
cholné téma Pokoj vám nás uvedlo až do doby 
velikonoční.

V neděli 20. listopadu děti i ostatní věřící 
prošli branou milosrdenství v našem kostele 
za čtení hymny ke Svatému roku milosrdenství  
a tímto jsme Rok milosrdenství zakončili.

Krásným zážitkem byla také v době postní 
pobožnost křížové cesty pro rodiče či prarodiče 
a děti. Zejména ti nejmenší zbavili ostychu své 
dospěláky a zapojili se do aktivního prožití této 
pobožnosti.

Velké díky patří také všem, kteří se podílejí 
na dětských společenstvích, ať už společným 
trávením času před pátečními bohoslužbami, 
hrou nebo tvořivými dílničkami a také tábo-
rákem pro děti na začátku prázdnin. V našich 
nejmenších je budoucnost našeho farního spo-
lečenství a není nic krásnějšího než jejich spo-
jené ruce kolem oltáře při modlitbě Otčenáš.

Velkou zkušenost, kterou mohlo naše farní 
společenství v letošním roce zakusit, bylo 24 
hodinové čtení Písma svatého. Započali jsme 
páteční mší svatou a pak nepřetržitě četli a četli. 
Dík patří všem, kteří s myšlenkou přišli a zor-
ganizovali ji, ale zejména těm, kdo se aktivně 
zapojili nebo jen přišli čtenáře podpořit svým 
poslechem a přítomností. Podpořil nás v četbě 
také P. Michael a P. Stanislav, hlavně v nočních 
hodinách. Přivítali jsme mezi sebou i farníky 
z okolních kostelů, kteří se jen tak mimocho-
dem (třeba přijeli na kole) stavili a zapojili se 

Kostel sv. Barbory ve Velešovicích
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Pěkný pohodový vánoční čas přejeme všem 
čtenářům zpravodaje.

Tak už nám opět uplynul další rok. Je čas in-
formovat vás o tom, co se událo v naší farnosti.

Velikonoční svátky a jaro jsme strávili v po-
klidném tempu. Začátkem května jsme oslavili 
svátek patronů našeho kostela sv. Filipa a Jaku-

ba. V červnu se konalo první svaté přijímání. 
V tento slavnostní den byl kostel zcela zaplněn 
farníky. Škoda jen, že tomu tak není při nedělní 
bohoslužbě.

Přes léto se opravovala část střechy na kostele. 
Od štítu asi jedna třetina, prostě tolik, na co jsme 
měli peníze. Cena byla kolem 400 tisíc korun 

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Královopolských 
Vážanech

do živého řetězu čtenářů. Patří jim dík a pozvá-
ní do budoucích ročníků, věřím, že nově vznik-
lé tradice. Kdo zkusil, přidá se i příště a přivede 
ostatní. Moje osobní zkušenost byla zejména ve 
stále znějícím Božím slově, kdykoliv jsem se 
znovu a znovu vracela a nacházela živý řetěz 
čtenářů. Čtení Písma bylo zakončeno společnou 
adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Druhou říjnovou neděli jsme poděkovali 
Bohu za dary úrody z našich polí, zahrad a vi-
nic. Úrodu ovoce, o kterou nás připravily jarní 
mrazíky, jsme nahradili úrodou zeleniny, obilí, 
dýní všech barev a velikostí a také sladkým me-
dem od našich včel. Prvotní obavy, že nebude 
co před oltář položit, vystřídala naděje a pře-
kvapení z přineseného množství jiných plodů 
od farníků a také přesvědčení, že vždycky je za 
co děkovat, jen možná v jiné formě.

Je třeba zmínit také některé opravy a investice 
v kostele. V září letošního roku došlo k pláno-
vané výměně oken v obou sakristiích. Jakkoliv 
se to zdá být investice malého rozsahu, malinko 
nás potrápila. Chtěla bych touto cestou velmi 
poděkovat všem, kdo se podíleli na její přípravě  
a zejména dokončení. Velké díky patří především 
Petru Čechmánkovi a Tondovi Mazlovi za práci 
při zazdívání oken a zapravení uvnitř i zvenčí, 
také panu Kordiovskému, který poskytl písek  
a pomohl s úklidem suti. Venkovní plechové 
parapety usadil Zdeněk Kvasnička. Poděkování 
patří všem, kteří se jakkoliv zapojili při vyklízení 
sakristií a pak také při následném úklidu. Všich-
ni jmenovaní pracovali zdarma ve svém volném 
čase a darovali také potřebný materiál. Nedávno 
byly usazeny vnitřní parapety a věřím, že se po-
daří do zimy ještě zapravené zdivo obílit. Všem 
zúčastněným patří velký dík.

Jistě jste si všimli, že na Velikonoce se naše oltá-
ře a obětní stůl pokryly novými plachtami, darem  

od paní Drahy Kordiovské, na jejich ušití se po-
dílela paní Fiantová. Oběma velké díky.

Ráda bych za uplynulý rok poděkovala všem, 
kteří se na provozu kostela jakkoliv podílejí: 
našim kostelníkům, ministrantům, lektorům, 
varhanici a Monice Čechmánkové za doprovod 
na flétnu, skupinkám žen za úklid, praní obět-
ních rouch, jiným za květinové dary a výzdobu 
kostela. Paní Fiantové patří velký dík za ušití 
nových komží pro malé ministranty.

Děkujeme také všem, kdo vedou lidové po-
božnosti, křížové cesty a májové pobožnos-
ti, modlitební Triduum, modlitby za rodiny  
a všechny další duchovní formace našeho farní-
ho společenství.

Poděkovat chceme i všem, kteří přispívají na 
provoz a opravy kostela, a také těm, kteří nás 
provázejí podporou a svými modlitbami.

S poděkováním za dary a milosti a s prosbou 
o jejich ochranu se obracíme k Pánu Bohu za 
naše kněze P. Michaela a P. Stanislava, kteří 
nám dvakrát týdně slouží mše svaté a vykládají 
Písmo.

Na závěr Svatého roku milosrdenství bych 
chtěla vyprosit velké množství milosti pro 
nové farníky a pokřtěné děti našeho farního 
společenství, aby mezi námi našli své místo  
a zakoušeli dary a milosti Boží. Také bych chtě-
la vzpomenout na farníky, kteří byli v tomto 
roce povoláni na věčnost, aby milosrdenství 
Boží bylo silnější než jejich slabosti a selhání 
na tomto světě. Věřím, že pomyslným uzavře-
ním brány milosrdenství nekončí milosti a dary 
Boží, které jsme si v tomto mimořádném roce 
mohli vyprošovat. Kéž je nám nebeská brána 
milosrdenství otevřena stále.

Přeji všem klidné prožití adventního času, ra-
dostné Vánoce a Boží požehnání v roce 2017.

Ilona Rulíšková
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Blíží se konec roku, tak bychom vám rádi na-
psali o našich aktivitách a životě našich farníků. 
Mše svaté bývají v Habrovanech každou sobotu 
večer s nedělní platností. I když je nás v kostele 
méně než jinde, myslím si, že společenství zde 
začíná žít, což je důležité i pro náš duchovní život. 
Když večer přicházíme do kostela, stále vidíme 
nové tváře. Někdy k nám zavítají lidé, kteří cho-
dí do jiných kostelů, ale snad největší radost nám 
působí nově příchozí děti. Vždyť jen ministrantů 
máme pět a za to jsme moc rádi. Všichni se známe 
a když nám zbude chvilka času, rádi poklábosíme 
o životě ještě před kostelem. V letošním roce jsme 
oslavili hody na svátek Nejsvětější Trojice, kdy se 
k nám přijelo podívat mnoho lidí. Vždy se těšíme 
na tuto událost, neboť ji můžeme slavit v neděli,  
a rádi uvítáme sousedy z Královopolských Vážan.  
I letos jsme pro ně připravili občerstvení v podobě 
výborného cukroví, takže všichni odcházeli domů 
posíleni nejen Božím slovem, ale i drobnou slad-
kostí. V letošním roce v říjnu se slavily v Habro-
vanech Císařské hody. Letos poprvé se sloužila 
slavnostní hodová mše v zámeckém parku. Bylo 
krásné slunné poledne, sluníčko se opíralo o ko-
runy obrovských starých vzácných stromů. Sla-
vení eucharistie v tomto přírodním chrámu byl 

neobyčejně krásný a pro nás nový zážitek. Večer 
před Štědrým dnem již tradičně vyzdobíme kostel 
a rozsvítíme jej Betlémským světlem. Lidé rádi 
přicházejí do ztišeného kostela, děti s rodiči nebo 
prarodiči chodí s lucerničkami pro hřejivé světlo, 
které si odnášejí do svých domovů. V loňském 
roce olšanský pěvecký sbor společně se svými 
přáteli a rodinými příslušníky doputoval pěšky 
z Olšan zazpívat do našeho kostela roráty. Moc 
jim za to děkujeme a těšíme se, až k nám znovu 
zavítají a opět na úvod zazpívají. Olšanský sbor 
krásně doplnil i letošní dušičkovou pobožnost na 
našich hřbitovech. I když jsme byli zvyklí pouze 
na tichou pobožnost bez písní a řada z nás někdy 
těžko přijímá nové věci a hned o nich pochybuje, 
myslím, že tato nová změna byla velice příjemná 
a na mne jako na věřícího člověka působila velice 
krásně. Proto bych ráda poděkovala panu Davi-
du Rotterovi a jeho sboru za jeho krásnou práci  
a obětavost pro naši farnost. 

Letos se v Habrovanech začaly scházet děti  
a tvoří tak malinké křesťanské společenství. 
Rok 2016, který papež František vyhlásil za 
Rok milosrdenství, jsme prožili krásně i my. 
Scházeli jsme se s dětmi v postním období. 
Pracovali jsme společně na projektu Brána mi-

Kostel v Habrovanech a jeho farníci

včetně dotace. Dále v opravě střechy budeme po-
kračovat, až opět získáme finanční prostředky.

V září jsme vyplňovali dotazníky, kde chce-
me zjistit, kdo by nám byl ochotný pomoci 

s provozem kostela a farnosti, na koho se obrá-
tit, protože starostí je dost a lidí ubývá, a proto 
chceme zapojit i mladší generaci.

V měsíci říjnu jsme dostali zánovní varhany 
z německé vesnice Siensbach. Vzpomněla si na 
nás rodačka, domluvila se s otcem Michaelem, 
a tak se podařilo vyjednat darování varhan. 
Nyní se z nich těšíme v našem kostele sv. Filipa 
a Jakuba. Ještě nás čeká umístění varhan na kůr, 
což nebude jednoduché.

Další pozitivní věcí je, že se podařilo od lis-
topadu pronajmout hospodářskou budovu (farní 
mlat). Ovšem využití samotné fary zůstává dále 
s otazníkem.

Chceme poděkovat všem, kteří se podílejí na 
provozu bohoslužeb v kostele. Nemusejí, ale 
přesto pomáhají a za to jsme jim vděčni.

Nyní již máme advent, blíží se narození Páně, 
tak všem ze srdce přejeme klidné a šťastné pro-
žití vánočních svátků, pevné zdraví a Boží po-
žehnání do nového roku.

r. o.
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losrdenství, který byl navržen Diecézním kate-
chetickým centrem v Brně. Děti se každý týden 
seznamovaly s nedělním evangeliem, doplňo-
valy do vyrobené malé brány z lepenky nová 
témata k tomu kterému týdnu a plnily tak skut-
ky duchovního milosrdenství. O Velikonocích 
byla lepenková brána otevřena a všichni jsme jí 
slavnostně procházeli. A protože nám bylo spo-
lu dobře a zažili jsme spoustu legrace, scházíme 
se dál. Povídáme si o svatých, na květnou nedě-
li jsme se modlili dětskou křížovou cestu v pří-
rodě, hrajeme hry a vyrábíme zajímavé věci.  
A i o adventu máme pro děti připravenou dět-

skou katechezi. Naše společenství bývá 1–2krát 
do měsíce v neděli odpoledne na Základní škole 
v Habrovanech. Holky, kluci, místní i přespol-
ní, budeme rádi, když nás navštívíte.

Na závěr bych ráda poděkovala našim kně-
žím P. Michaelovi a P. Stanislavovi za jejich 
službu pro nás, manželům Březinovým za krás-
ný hudební doprovod, paní Heinzlové, která se 
velmi pozorně stará o chod kostela, lektorům, 
ministrantům a ostatním dobrovolníkům, kteří 
pomáhají při větších úklidech a při jiných dů-
ležitých pracích.

Eva Modlitbová

Kostel Komořany

Milí přátelé a příznivci Svornosti,

V našem kostele došlo v tomto roce ke gene-
rální opravě všech zvonů, konkrétně se jednalo 
o výměnu a úpravu motorů a pohonných jedno-
tek. Při této příležitosti byl také elektrifikován 
čtvrtý, nejmenší zvon. Sbírka, která byla na ten-
to účel vyhlášena, přesáhla částku 50 000 Kč, 
přispěli i ti občané, kteří kostel běžně nenavště-
vují. Další nemalou část prostředků dodala sa-
motná obec Komořany, za což jí velmi děkuje-
me. Celková oprava stála 115 000 Kč, provedla 

ji firma pana Rostislava Bouchala z Brodku  
u Přerova.

Při první neděli adventní poděkoval otec 
Michael paní Věře Hlaváčkové za dlouhole-
tou službu kostelnice, kterou v našem kostele 
vykonává již 35 roků. Jménem všech farníků 
jí děkujeme a vyprošujeme ještě hodně zdraví  
a Boží pomoci do dalších let.

Jan Baldík

blíží se Vánoce a s nimi i konec roku 2016,  
a tak je na místě se trošku ohlédnout za činnos-
tí spolku v letošním roce. Vzhledem k tomu, 
že většinu akcí pořádaných Svorností znáte  
a účastníte se jich, nebudu se o nich rozepiso-
vat. Co je ale u nás ve Svornosti nového? Hlavní 
změna v letošním roce, která byla už v loňském 
zpravodaji avizovaná, je výměna hospodského. 
Náš letitý hospodský Mojek Gottwald odešel 
do důchodu a místo něj si hospodu pronajali 
Nikola a Radek Zdražilovi z Blažovic. Podle 
kladných ohlasů hostů a osazenstva hospody, 
zvláště při pátečních a sobotních kulinářských 
akcích, které noví hospodští pořádají, jsme 
zřejmě nové nájemníky vybrali dobře. Doufá-
me, že jim elán a nasazení vydrží a přečkají i tu 
nešťastnou EET.

Druhou větší akcí byla získaná dotace od Ji-
homoravského kraje na dokončení stavebních 
oprav kluboven v podkroví a jejich dovybave-
ní nábytkem. K této dotaci přispělo částečně  
i město Rousínov, za což jsme vděčni. Díky 

těmto financím mohlo být dokončeno začištění 
zdí a příček po předloňské instalaci nového to-
pení a loňské opravě střechy. Klubovny i chod-
ba byly vymalovány a do kluboven jsme mohli 
pořídit nové stoly, židle, skříně atd. Stavební 
úpravy a malování krásně provedla firma Hon-
zy Trgaly z Rousínovce. Díky výše zmíněné do-
taci jsme mohli také pořídit vybavení (nářadí, 
police, stavebnice a další nezbytnosti) pro tech-
nicko-modelářský kroužek, jehož činnost jsme 
zahájili na jaře tohoto roku a kam každou středu 
chodí okolo patnácti mladších kluků. 

Další novinkou byl letos poprvé pořádaný 
příměstský tábor se zaměřením na rukodělnou 
a výtvarnou činnost. Uskutečnil se v červenci 
v prostorách Svornosti a zúčastnilo se jej 15 
dětí ve věku 6–13 let. Všechny děti vypada-
ly velice spokojeně i díky výborným obědům  
z „dílny“ naší nové hospodské.

 O tom, že „pod“ Svorností funguje mateřské 
centrum Pohádka, je myslím zbytečné psát. Co 
ale určitě stojí za zmínku, je to, že v letošním 
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Jak šel rok v naší farnosti
Každou středu Křesťanská školička pro malé děti 
s rodiči (16.00–16.45 hod. na faře v Rousínovci)
30. 1. Zimní pěší pouť do Křtin
7. 2.  Farní masopust ve Svornosti s krás-

ným programem a dobrotami od na-
šich farnic a farníků

6. 3. Misijní koláč
19. 3.  Setkání mládeže brněnské diecéze 

s otcem biskupem v Brně
22.–23. 4. Vítejte na faře pro děti
7. 5. Pěší pouť do kostela v Kučerově
8. 5.  Žehnání dopravních prostředků před 

kostelem sv. Máří Magdalény
13. 5.  24 hodinová četba Písma svatého 

v kostele sv. Barbory ve Velešovicích

22. 5.  Duchovní pořad Pozvedám oči 
k horám (Martin Doležel – zpěv, Jan 
Kačer – mluvené slovo) v kostele sv. 
Máří Magdalény

4. 6.  Autobusová pouť Stará Boleslav – 
Mělník – Říp – Levý Hradec – Lidice

25. 6.  Žehnání opravené kapličky v Olša-
nech

29. 6.  Biskupské svěcení nového biskupa 
Pavla Konzbula v Brně

3. 7.  Běh Rousínov – Slavkov u Brna na 
podporu běhu Krakov – Řím (pod-
pora Světového dne mládeže)

25.–31. 7.  Světové setkání mládeže se Svatým 
otcem Františkem v Krakově 

roce Pohádka otevřela především pro děti dal-
ší kroužky, kterých je už pěkná řádka – kromě 
již zaběhnutých cvičení, aerobiku, výtvarných 
kroužků, patchworku a nevím čeho všeho ještě, 
tak letos přibyl i kroužek hry na klavír. Díky 
další dotaci od Jihomoravského kraje, ke které 
po dlouhých diskuzích na zastupitelstvu na-
konec přispělo i město Rousínov, jsme mohli 
koupit kvalitní elektronické piáno. Věříme, že 
díky tomuto kroku přibude v Rousínově něko-
lik dalších nadějných klavíristů. Za Svornost 
bych tady chtěl poděkovat hlavním tahounům  
a lektorům mateřského centra Pohádka, ze-

jména Ivetě Bukovské, Báře Mikyskové, Jitce 
Chumchalové a Terezce Zatloukalové.

 Vzhledem k tomu, že se současné vedení 
města rozhodlo více podporovat sportovní or-
ganizace a investice do majetku neziskovek, 
zatímco mimoškolní činnost dětí chce dotovat 
méně, čeká nás v příštích letech zřejmě finanč-
ně obtížnější období. O to více si budeme vážit 
vaší přízně a podpory. Za vedení spolku Svor-
nost vám přeji radostné a klidné Vánoce a hoj-
nost Božího požehnání v novém roce.

Vladimír Coufal
místopředseda spolku
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1.–5. 8.  Vícedenní pouť Náměšť nad Oslavou 
– Křemešník

4. 9.  Mše sv. za Evu Kadlecovou za do-
provodu varhaníka Jana Krále a sbo-
ru Rastislav

7.–8. 10.  Vítejte na faře pro děti
9. 10.  Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 

úrodu v kostele sv. Barbory ve Vele-
šovicích

15. 10.  Pouť mužů slavkovského děkaná-
tu do katedrály v Ostravě spojená 
s prohlídkou bývalého areálu vítko-
vických železáren

16. 10.  Nové varhany v kostele v Královo-
polských Vážanech

23. 10.  Biřmování v Rousínovci biskupem Pav-
lem Konzbulem a Den modliteb za misie

12. 11.  Děkanátní setkání mládeže – Dům 
Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna

Jarní pouť do Kučerova
Tak jako každý rok, i letos se uskutečnila za-

čátkem května pouť do blízkého okolí Rousíno-
va, a to do Kučerova, vzdáleného asi 15 km.

Dne 7. května jsme vyšli v počtu asi 20 
poutníků od kostela sv. Václava přes Kroužek 
na mariánské poutní místo Lutršték. Tam byla 
krátká zastávka s modlitbou. Pokračovali jsme 
Dražovickým hájkem na Větrníky, velmi zají-
mavou chráněnou přírodní památku. Dál nás ke 
Kučerovu vedla jen polní cesta. Už z dálky jsme 
viděli kostel na návrší. To byl cíl naší poutě. Po 

mši sv., na kterou přijelo mnoho našich spolu-
farníků, nám místní pan farář P. Hanák vyprávěl 
o historii obce a kostela. 

Písemné zmínky o obci i kostele jsou již 
z roku 1235. Kostel zasvěcený sv. Petru  
a Pavlu patří k nejstarším na Moravě. V roce 
1725 byl celý přestavěn, v roce 1892 byl do-
stavbou rozšířen a poslední celková úprava 
zejména interiéru se uskutečnila v letech 
1924–25. Kostel je i se svým parkovým oko-
lím vzorně udržovaný, celkově na nás půso-
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Autobusová pouť
Dne 4. června letošního roku se uskutečni-

la další z autobusových poutí našich farností. 
Tentokrát jsme se vydali na západ republiky, do 
Čech. Ráno v 6 hod. na svátek Neposkvrněné-
ho Srdce Panny Marie jsme z Rousínova vyra-
zili nejdříve do Staré Boleslavi. Taktak jsme 
stihli v 9 hod. mši sv. v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Tento chrám byl vystavěný už  
v 17. stol. a je v něm uchováváno Palladium země 
české, vzácný kovový reliéf P. Marie z 15. stol., 
který jsme na závěr mše sv. mohli také uctít. Po 
skončení mše se nás ujala ochotná průvodkyně 
z Matice staroboleslavské, povykládala nám  
o chrámu a dovedla nás i do kaple blahoslavené-
ho císaře Karla v severní lodi kostela.

Potom jsme prošli náměstí a vydali se do staré 
části Boleslavi. Nejprve jsme navštívili stařičký 
kostel sv. Klementa, opatřený dobovými fres-
kami, a následně kostel sv. Václava. I když se 
bazilika nacházela právě v opravách, s úžasem 
jsme sledovali mistrovská díla, mezi která patří 
i sousoší Zavraždění sv. Václava z dílny Matyá-
še B. Brauna, kterým je vyzdoben zdejší kostel. 
Baziliku založil kolem roku 1042 na místě kap-
le svatého Kosmy a Damiána kníže Břetislav 
I. Pod zvýšeným kněžištěm se nachází krypta 

zasvěcená svatému Kosmovi a Damiánovi, kde 
jsme zhlédli místo skonání svatého Václava  
a mohli rozjímat před jeho znovu obnoveným 
hrobem. Přitom jsme mnozí pociťovali sílu his-
torického promodleného místa. Na rozloučenou 
jsme zazpívali chorál Svatý Václave a atmosféra 
místa tak naplnila srdce každého z nás.  

Neboť naše další putování směřovalo na pa-
mátnou horu Říp, projeli jsme Polabskou ní-
žinou a Mělníkem a dostali se autobusem až  
k úpatí hory. Za občasného vzdáleného zahřmě-
ní jsme pomalu stoupali do strmého čedičového 
kopce. Zde se nachází  starobylá rotunda sv. Jiří 
a sv. Vojtěcha a nezbytný stánek s občerstve-
ním. Po cestě byly přístupné i vyhlídky do kraje 
z jinak většinou zalesněného kopce. 

Počasí vydrželo i na zpáteční cestě a my už 
jsme se ubírali do dalšího místa našeho puto-
vání – tím byl gotický kostel sv. Klimenta na 
Levém Hradci. V okolí kostela stálo dříve slo-
vanské hradiště, o kterém nám popovídal místní 
průvodce. Tento zdánlivě nenápadný kostelík, 
okolo kterého se nachází hřbitov, na nás pů-
sobil sice skromným dojmem, ale honosil se 
prastarou krásnou výzdobou, která vydržela po 
staletí. Pozorně jsme sledovali starobylé fresky 

bil velmi příjemně. U kostela stojí socha sv. 
Jana Nepomuckého, patřící také mezi místní 
památky.

Kučerov byla obec převážně zemědělská, do 
roku 1945 s německou většinou. V roce 1930 

bylo v obci 728 Němců a 105 Čechů. V průbě-
hu let 1945–46 byla většina německých obyva-
tel odsunuta. V obci nyní žije 450 obyvatel.

Jenka Tomanová



12 FARNÍ ZPRAVODAJ 2016

v presbytáři, které byly namalovány ve 14. sto-
letí. Ty představují mariánsko-pašijový cyklus, 
tedy výjevy ze života Panny Marie a umučení 
Ježíše Krista. Na stěnách jsou dále vyobrazeni 
apoštolové, proroci, ale i čtyři církevní otco-
vé (sv. Ambrož, sv. Augustin, sv. Jeroným, sv. 
Řehoř). Na jedné z fresek je i Slavníkovec sv. 
Vojtěch, který byl právě na Levém Hradci pro-
volán druhým pražským biskupem. Právě proto 
se tu v dubnu pořádají poutě. Jakmile jsme si 
prohlédli fresky, průvodce otevřel zamřížova-
ný otvor v podlaze kostela a sestoupili jsme po 
schodech dolů. Náhle jsme stáli před základy 
rotundy – první křesťanské stavby v Čechách. 
Rotunda byla možná založena již knížetem Bo-
řivojem, ale základní kámen, který jsme mohli 
vidět, byl zřejmě položen až v 9. stol. To ale nic 
nemění na tom, že se jedná o nejstarší křesťan-
skou stavbu.  Kostel byl přestaven v 17. stol., 
nicméně působení genia loci zde bylo pro nás 
velkým zážitkem. 

Naší poslední zastávkou byly Lidice, které 
budí ještě dnes v srdcích mnoha z nás velké 
emoce.  Nejdříve jsme si v šeru prohlédli vi-
dea se jmény a podobami všech obětí, výpovědi 
přeživších žen i jiné zdrcující obrázky z červ-
nové tragédie této obce z období po atentátu na 

R. Heydricha v roce 1942. Potom se nás ujala 
průvodkyně, která nás s velkým přehledem pro-
vedla celým venkovním lidickým památníkem. 
Rozlehlý park, který sice vypadal jako každý 
jiný, však spolu se zbytky základů budov a se 
solitérem hrušně, která jako jediná přežila Lidi-
ce, na nás zapůsobil velice pietně. Viděli jsme 
základy budov v bývalé vesnici – Horákův sta-
tek, školu, stodolu, kostel a jiná místa. Nako-
nec jsme se zastavili u dojemného památníku 
lidických dětí, o kterých se předpokládá, že za-
hynuly ve vyhlazovacím táboře Chelmno. Pro-
cházku plnou emocí a vzpomínek jsme ukončili 
v krásném růžovém sadu, který je památkou na 
událost, která se snad ani nemusela stát…

Den nám uběhl jako voda, načerpali jsme 
spoustu nových poznatků z historie i poučení, 
jak si máme vážit toho, že žijeme ve svobodné 
zemi a můžeme se svobodně projevovat. 

Po krátkém závěrečném občerstvení jsme 
v pěkném červnovém dni zamířili k domovu. 
Možná někteří unavení, ale bohatší o nové in-
formace a prožitky. Vřelé díky všem organizá-
torům a otci Michaelovi, který nás duchovně na 
pouti doprovázel.

Ludmila Slováková a Eva Modlitbová
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Pouť 2016 z Náměště nad Oslavou na Křemešník
„Gramy navíc jsou rozhodující,“ říká otec 

Michael. Zbav se jich a budeš mít šanci to 
s lehčím zavazadlem vydržet. To je jedna  
z pravd z pouti. Prázdný baťoh 2 200 g, při-
krývka 960 g, nafukovací karimatka 920 g. 
Ajajaj... Ručník, trocha oblečení 800 g, voda 
1–1,5 l, kartáček, základní nutná léčiva, jídlo. 
Celkem asi 7 000 g. To nevypadá dobře.

Zvláště když se náčelník, otec Michael, ob-
jevuje s malinkým batůžkem na zádech. Je 
totiž mistrem nad mistry v balení. Má s tím 
zkušenost získanou v terénu a zaplacenou krví  
v podobě různých strázní zimy, probdělých 
nocí, bolavých kloubů či jiné nepohody.

První den pouti je zadarmo. Letní podvečer 
se snáší na Brno, dýchám jeho atmosféru. Ná-
draží voní starými časy. Usadíme se ve vlaku 
do Náměště nad Oslavou. Tilmann si vybíhá 
koupit pivo, aby pohoda byla dokonalá. Snad 
to stihne, vždyť má v kapse naši hromadnou 
jízdenku! Naštěstí ano. Uzávěr od piva cvakl  
a vlak se rozjíždí. V Náměšti nás vítá krásně 
zrekonstruovaná barokní fara a úsměv pana fa-
ráře. Kamenná ostění i veřeje, zámecké schodiš-
tě, kachlová kamna, fresky s výjevy ze Starého 

zákona. Hádáme, co který znamená. Touha po 
kráse a um lidských rukou našich předků mne 
fascinuje. Vybřednout z všednosti…

Zvony znějí naposledy ve 23 hod. a poprvé  
v 6 hod. ráno. Jenom aby mi ostatní neutekli. 
Zabalit spaní, nakoupit potraviny na den, snída-
ně, požehnání v kostele. 

Vyrážíme. Za zády necháváme kamenný 
most se sochami, ale řeka Oslava nám bude 
společnicí po celý den. Jdeme proti proudu 
toku do Velkého Meziříčí. Je čas k polední pře-
stávce. Tolik pěkných luk jsme prošli, ale otci 
Michaelovi není žádná dost dobrá. Zoufám si. 
Hlad. „To nic, malá margotka to spraví,“ říká 
náčelník, ale já toužím po špeku, který mi voní 
z batohu. Konečně zastavujeme na mírné vyvý-
šenině u prázdné chatky. Smíme se najíst, vy-
spat a před odchodem bude mše svatá. V řece 
jsou balvany, ležím na nich, poslouchám šplou-
chání vody. Písčité dno, dá se vykoupat. Voda 
chladí mé nohy. Na chatě mají namontovanou 
bezpečnostní kameru. Asi zírá i na náš stole-
ček, na kterém Michael slouží mši svatou. Po 
posledním Amen na kameru zamává, usměje se 
a balí vše potřebné ke sloužení mše do taštičky 
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ve velikosti 10 × 10 cm. Po 25 km docházíme 
do Velkého Meziříčí. „Vždyť to bylo jen na roz-
chození,“ říká Michael. Aha, bude hůř. 

Velké Meziříčí znám jen shora z dálničního 
mostu. Ale je to krásné město se spoustou his-
torických budov. Líbezná Madona velkomezi-
říčská z první poloviny 14. stol. trůní v kostele. 
„Letos jsme měli 90 biřmovanců,“ říká míst-
ní pan farář a otvírá nám pohostinství svého 
domu. Fara je opět nádherně opravená, v pod-
kroví možnost přespání, koupelny, WC. 

Zvony v 6 hod. ráno. Vykouknu z okna. Před 
vraty kostela v 6.15 už postává 8 lidí, kteří če-
kají, až pan farář v 6.30 odemkne. V 7.00 hod. 
mše svatá, varhaník a plno lidí. Po snídani vy-
rážíme do Brtnice. Ještěže člověk neví, co ho 
čeká. Z celého dne si toho nepamatuji mnoho. 
Mám jej jakoby v oparu. Jen jedna další pout-
nická pravda vyčnívá jasně: „Nízké tempo 
unavuje, rychlé tempo osvěžuje a způsobí, že 
člověk dorazí rychleji do cíle a méně trpí,“ pra-
ví otec Michael a vzdaluje se v čele skupiny. 
Trpím. Poroučím tedy nohám: „Přidat, přidat, 
nebo vás to bude unavovat!“ Ale stejně zas  
a znovu zpomalují. Asi po 35 km vstupujeme 
do Brtnice jako klub invalidů. Dobelhám se ke 
stolu v Radniční restauraci. Konečně se čepuje 
pivo! A Brtnice, centrum valdštejnského impé-
ria, mě okouzlila: kamenný most, renesanční 
radnice, zámek, klášter s kostelem, další kostel 
ve městě. „Tam ve věži máme brouky, a proto 

potřebujeme nový krov,“ říká pan farář a směje 
se, když se loučíme. Nechce se nám z jeho bá-
ječně opravené, pohostinné fary. 

Tentokrát jdeme do Batelova, 28 km. Překo-
náváme vrch Špičák, 730 m n. m., s pralesem 
pod vrcholem. Mši sv. slouží otec Michael na 
stolečku u chatky lesních dělníků. Posilněni 
chlebem pozemským i nadzemským docházíme 
k cíli. Odměnou je nám pohled na velký kostel 
a faru s renesančními psaníčkovými sgrafity. 
Veřeje i ostění má tesané z vysočinské žuly. Ot-
vírá se branka do prostorného dvora se zeleným 
trávníkem. Zde smíme přespat. Užívám si to. 

Zvony se ozvou, ani nevím kdy. Místní ba-
bičky pro nás napekly štrůdl a dvě bábovky. 
Báječná snídaně. Batelovem prochází hranice 
mezi Čechami a Moravou. Míjíme místo zvané 
Na Mýtě. To se už dnes neplatí. A tak zadar-
mo vcházíme do Čech. Asi po 12 km vykoukne 
mezi stromy věžička kostelíka na Křemešníku. 
Škoda. Ještě by se dalo trochu šlapat. Je tu tak 
dobrý vzduch i duch. Blížíme se k poutnímu 
místu Vysočiny. Mše sv. ve 12 hod., přímluvy 
za farnost doma, za naše rodiny i další úmysly 
poutníků.

Nesmí chybět ani tečka za poutí v podobě 
oběda v restauraci a kapek pana Hůlky proti 
všem nemocem. 

Tak třeba příští rok. Poutnické rady máte, ne-
zapomeňte na ty gramy.

Pavlína Künstlová

V září loňského roku nám, třinácti nadšen-
cům, začala příprava na svátost biřmování. Pří-
prava končila letos koncem října, kdy celá naše 
cesta dospěla k vrcholu. Byli jsme zvědaví, co 
nás čeká, co všechno se dozvíme, a plni očeká-
vání jsme se směle vrhli do přípravy. Scházeli 
jsme se jednou za čtrnáct dní vždy v pátek večer 
na faře v Rousínovci. Připravoval nás otec Mi-
chael Macek. Byla to pro nás všechny obrovská 
příležitost prožít si naši cestu k Bohu, upevnit 
si svůj vztah k Ježíši a prohloubit tak naši víru. 
Schůzky nám daly opravdu mnoho od samého 
počátku, kdy jsme se více poznávali mezi sebou 
a také hlouběji sami sebe, až po úplný závěr naší 
cesty. Během příprav nás mimo jiné doprová-
zela i velice pěkná knížka s názvem YOUCAT. 
Byly to vždy odlehčené a příjemné páteční ve-

čery. Debatovali jsme o víře a základech víry, 
postupně jsme se však propracovávali hlouběji, 
a tak jsme někdy byli schopni debatovat i více 
než dvě hodiny.

Mnoho z nás během našich rozhovorů vycíti-
lo, že jsme mnohdy nad věcmi přemýšleli úplně 
jinak a že jsme si leccos vůbec neuvědomovali. 
Od toho přípravy byly. Abychom chápali jeden 
druhého a více pochopili i Pána Boha. Bylo 
opravdu pěkné, že každý mohl říct svůj názor 
či svou myšlenku a nebyl ostatními odsouzen 
nebo opovrhován. Některé večery jsme naše 
debaty vyměnili za filmy s náboženskou téma-
tikou. Bylo velice poučné sledovat různé reakce 
lidí na různé situace a poté ještě řešit, jak by 
zareagovali naši přátelé. Pro nás všechny to byl 
velice přínosný rok.

Biřmování okem zúčastněné
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Další nedílnou součástí naší cesty bylo zvo-
lení si biřmovacího jména. Mnohým z nás dal 
výběr pořádně zabrat a někteří si nevybrali jed-
no, ale hned dvě jména. 

Zakončení naší cesty se uskutečnilo v nedě-
li ráno 23. října 2016. My a naši kmotři jsme 
se seřadili v Rousínovci před farou a slavnost-
ním průvodem jsme s otcem Michaelem a po-
mocným brněnským biskupem Mons. Pavlem 
Konzbulem vyrazili vstříc svátosti biřmování. 
Mše byla doprovázena zvučnými a krásnými 
písněmi na kytary. Mons. Pavel Konzbul měl 
opravdu velice pěkné kázání. Bylo nám znovu 
řečeno, co díky svátosti biřmování přijmeme. 
Jedná se o sedm darů Ducha svatého – moud-
rost, rozumnost, vědění, rada, láska, zbožnost  
a bázeň Boží.

Dal nám všem také hádanku, která zněla ná-
sledovně: Je deštivý den a projíždíme autem 
kolem autobusové zastávky, na které stojí tři 
lidé. Náš starý známý, kterého jsme léta ne-
viděli. Dále pak stará paní, která potřebuje do 
nemocnice, a nakonec muž či žena našich snů. 
Zkrátka láska našeho života. V autě máme pou-

ze jedno místo a nesmíme se vrátit. Koho máme 
vzít? Odpověď je prostá. Vystoupíme z auta  
a pozdravíme starého známého. Pak mu pře-
dáme klíče od auta a požádáme ho, aby starou 
paní odvezl do nemocnice. My zůstaneme na 
autobusové zastávce čekat na autobus s láskou 
našeho života.

Pak následovalo samotné biřmování. Kmotři 
měli během udělení svátosti pravou ruku na na-
šem pravém rameni a pomocný biskup k nám 
jednotlivě přistupoval a biřmoval nás se jmény, 
které jsme si vybrali. Po ukončení mše svaté 
jsme měli příjemné posezení na faře. Připili 
jsme si na krásně vydařený den a budoucí živo-
ty nás všech. Byl to jeden z nejhlubších zážitků, 
které nám jednoznačně utkví v paměti snad na 
celý život. 

Velký dík patří otci Michaelovi, který nás 
trpělivě připravoval více než rok. Byl ochotný  
a byl nám velkou oporou, trpělivě odpovídal na 
naše otázky, na které mnohokrát nebylo vůbec 
jednoduché najít správnou a jedinou odpověď. 
Díky mu také za to, že tu zkrátka pro nás byl.

Klára Kuncová
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Do naší farnosti patří i vesnice Olšany. Její 
sakrální dominantou je kaplička, na kterou jsou 
olšanští věřící, ale i nevěřící velice pyšní. I já 
k ní mám vřelý vztah, takže není divu, že se 
jako místní občan společně s kolegy zastupiteli 
obce a s přáteli snažíme o její zvelebení. Ces-
ta vedoucí k opravě kapličky se neobešla bez 
překážek, vše si vyžadovalo svůj čas a naši 
trpělivost. Protože jsem byla u jejího nového 
vzkříšení, podělím se s vámi o tuto zkušenost 
a popíšu tuto událost trochu jiným pohledem, 
svým pohledem jako nového Božího dítka, kte-
ré mělo jedno přání.

Olšanská kaplička zasvěcená sv. Janu Křtiteli 
byla postavena v roce 1886. Poslední rozsáh-
lá oprava byla provedena v 80. letech, kdy se 
ji místní dobrovolníci na své náklady a ze své 
vůle odhodlali opravit. Tehdy byla renovovaná 
i původní socha Jana Křtitele, v roce 1998 byla 
ale zcizena. Bohužel čas je neúprosný, a tak po 
více jak 25 letech bylo třeba kapličku, v té době 
bez sochy Jana Křtitele, opravit. 

Když jsem před šesti lety jako novokřtěnec 
vešla do kapličky, uviděla jsem, že její zdivo se 
místy zelenalo mechem, že chyběla socha sv. 
Jana Křtitele a na stěnách visely uhnilé rámy 
obrazů. Posteskla jsem si a přála si, aby jednou 
byla opravena, a v duchu jsem se dokonce roz-
hodla, že se pokusím spoluúčastnit se na její 
opravě, a tím tak poděkuji za dar víry a dar roz-
hodnutí jít správnou cestou, s Ježíšem. Myslím, 
že Bůh při mně stál, protože jsem zanedlouho 
mohla jako zastupitelka Olšan spolu se svými 
kolegy pomoci tomu, aby se ze zchátralé kap-
ličky stalo opět důstojné místo pro Pána Boha. 
Díky paní starostce, která byla otevřená návr-
hům mým i návrhům přátel, a díky doslova jed-
nohlasnému souhlasu zastupitelstva mohlo vše 
začít. 

První větší oprava začala v roce 2013, kdy se 
udělala nová omítka, izolace a fasáda. Nechali 
jsme také vytvořit novou sochu sv. Jana Křtite-
le. Během této opravy bylo zjištěno, že věžička 
místní kapličky je již zkorodovaná, a tak jsme 
naznali, že budeme muset myslet na příští roky 
a obstaráme věž a celou střechu novou. Po třech 
letech se nám naskytla příležitost získat dotaci 

z Jihomoravského kraje. Neváhali jsme a vrh-
li se do nového projektu. Do konkurzu se nám 
přihlásil pan Parma, který dle svých zkušenos-
tí a s citem pro sakrální architekturu zhotovil 
novou střechu. To díky jeho firmě také vznikla 
překrásná věžička, vyměnily se okapy, opravila 
se poškozená omítka a obložil se štít. Naše kap-
lička tak získala zbrusu nový kabát. 

A protože Pán Bůh nám posílá do cesty různé 
dobré lidi, kromě pana Parmy jsem se sezná-
mila i s rousínovským umělcem Karlem Cyri-
lem Votýpkou. Během našich osobních setkání 
či rozhovorů přes sociální síť mi pan Votýpka 
ukázal také fotografie objevené, rozbité a za-
pomenuté sochy Krista v kostele v Rousínově. 
Měla jsem pocit, že by se hodila k nám, a tak 
s dovolením pana faráře nám pan Votýpka so-
chu zrestauroval. Nyní je krásná soška Ježíše 
Krista umístěna v naší kapličce. Pan Votýpka 
zrenovoval i sošku Jezulátka ve štítu kapličky. 

Obnova kapličky v Olšanech aneb splněný sen 
jednoho Božího dítěte
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Od roku 2012 máme sice novou sochu sv. Jana 
Křtitele, nicméně autor sochy neměl zkušenost 
s malbou soch světců, tak socha působila nepři-
rozeně, a proto nám opět K. C. Votýpka během 
letošního roku dotvořil i sochu našeho patrona. 
Tím byl interiér kapličky naplněn jedinečnou 
atmosférou. 

Když jsem v jedno červnové odpoledne při-
jela domů a spatřila novou lesklou věž kapličky 
s pozlaceným křížem, přiznám se, že jsem dlou-
ho stála a dívala se s rozechvěním na krásu díla, 
které trvalo několik let. Stejné pocity jsem měla 
při pohledu do tváře již konečně zhotovené so-
chy sv. Jana Křtitele. 

Renovaci kapličky jsme náležitě oslavili. 
Dne 25. června 2016 nám P. Michael Macek 
požehnal novou sochu Ježíše Krista, náš milý 
olšanský sbor zazpíval krásné písně a všichni 
jsme se poveselili při dechové hudbě ve sluneč-
ném, až parném odpoledni. 

Jednoho pozdního srpnového večera jsem se 
modlila růženec a vtom mě napadla myšlenka, že 
kaplička je sice opravená, ale nic se v ní neděje. 
Co tak scházet se v ní? Možná je nás tu víc, kteří 
by se chtěli společně pomodlit. A tak se i stalo, 
setkáváme se vždy 1. čtvrtek v měsíci, modlíme 
se růženec a prosíme za sebe navzájem. Tvoříme 
tak společenství. Je nás malinko, nicméně Boží 
přítomnost je s námi a to je důležité. 

Dnes večer, kdy píšu článek, se končí Rok 
milosrdenství a já vzpomínám na všechny ty 
strasti se sochou patrona, kdy až na potřetí byl 
vytesán a za tři roky dotvořen. I přes někte-
ré počáteční nezdary nám Pán svítil na cestu  
a dával nám svá milosrdenství. Tak co myslíte, 
splnil Pán Bůh můj sen? Já vím, že ano, a mno-
hokrát děkuji, že jsem mohla být chvíli alespoň 
zčásti nástrojem Božím při jeho plánu.

Krásné Vánoce všem!
Eva Modlitbová

Sedím v kostele v Siensbachu a odechnu si. 
Za chvíli začíná mimořádná mše na rozloučení 
s varhanami. Místní farář Vogel sedí za varhana-
mi a preluduje, takže otec Michael bude sloužit 
mši v němčině. Jsou tu Siensbachané, řádové 
sestry z Waldkirchu a Plevovi. Po krásné mši 
žehná Michael česky. Pak se na chvíli zamyslí, 
protože hledá záverečný verš: „Gehet hin in Fri-
eden!“ Usměje se a řeší vše latinou: „Ite, missa 
est!“ Lid odpoví: „Deo gratias!“

Venku je připravené šampaňské k přípitku, 
německý koláč a zákusky od paní 
Dočkové. Všem zasvítí oči při po-
hledu na talíře. Farář Vogel se pustí 
s chlapy do akce a nacpe těžký stroj 
do Plevova vozu. Vešlo to tam na 
chlup. Měřili jsme dobře, varhany 
odjedou do Rousínova.

A jak se to vlastně všechno se-
běhlo?

Půl roku před tím potřebovali zá-
stup za místního varhaníka v Siens-
bachu. Přijala jsem tuto službu. Po 
mši jsem si všimla, že kromě píš-
ťalových varhan na kůru stojí pod 
schody nečinně ještě jeden nástroj. 
Jsou to pěkné elektronické varhany, 
a tak se divím, proč tu tak zavazí. 

Nám v Rousínově by se mohly hodit. Zvednu 
telefon a zavolám na faru. Zodpovědný farář je 
pan Vogel. Sdělí mi, že o varhany už má zájem 
město Waldkirch pro hřbitovní kapli. Vysvět-
lím mu svůj nápad, který se mu zalíbí. Končíme  
s tím, že by varhany dal raději nám. Po dalších 
jednáních ve farní radě i korespondenci mezi 
naším otcem Michaelem Mackem a panem fa-
rářem Vogelem se věc zdařila. Deo Gratias! Ite, 
missa est.

Pavlína Künstlová

Nové varhany pro Královopolské Vážany
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V neděli 3. července 2016 jsme se s asi 12 
farníky zúčastnili akce na podporu celosvětové-
ho setkání mládeže v Krakově. Z polského měs-
ta Kietrz za šest dní uběhlo družstvo mužů a žen 
přes dva tisíce kilometrů. Jejich cílem byl Řím, 
kde předali papeži Františkovi štafetový kolík 
jako pozvánku na setkání v Krakově. 

Celou trasu měli běžci rozdělenou do něko-
lika úseků. První dvacetikilometrový úsek do 
Opavy byl i pro veřejnost. Běžci se dále vydali 
směrem na Olomouc, na Brno. Čekali jsme na 

ně v Rousínově na náměstí, kde jsme se k nim 
mohli připojit na úseku Rousínov – Slavkov 
u Brna dlouhém 7,5 kilometru. Na zámku ve 
Slavkově jsme my i celá výprava z Polska při-
jali požehnání od brněnského generálního vi-
káře Jiřího Mikuláška a děkana Milana Vavra  
a předali jsme pak štafetový kolík dalším čle-
nům polského týmu, ti pokračovali směrem do 
Rakouska a dál do Říma k papeži Františkovi.

Kateřina Švejnohová

Ve dnech 25.–31. července 2016 se uskuteč-
nilo v polském Krakově celosvětové setkání 
mladých se svatým otcem. Zúčastnila se ho také 
některá děvčata z naší farnosti a tří z nich jsem 
se zeptala na jejich zážitky ze setkání. Jsou to 
Katka Bradáčová, Adéla Coufalová a Věrka Tr-
něná a tímto jim děkuji za příspěvky.

Jaký byl nejlepší zážitek ze setkání? 
Věrka: Pět dní intenzivního prožívání času  

s přáteli v krásném městě přeplněném lidmi  
z celého světa při různorodém programu byl je-
den velký zážitek.

Adéla: Těch zážitků je spousta! Největší zá-

žitek ale asi byl, když byla mše, kde byli úplně 
všichni, kteří chtěli přijít. Zpívali jsme na kon-
ci písničku Jesus Christ You Are My Life a to 
bylo prostě dokonalý! Vlajky všech zemí byly 
nahoře a všichni zpívali! To bylo opravdu silný! 
A pak samozřejmě spaní pod širákem, kde nás 
bylo asi 2,5 milionu lidí!

Katka: Zážitků v průběhu setkání bylo 
opravdu hodně a vybrat ten nejlepší je opravdu 
obtížné.

Jak o vás bylo postaráno po organizační 
stránce, co se týká ubytování, jídla apod.?

Věrka: Organizace celého setkání byla velmi 

Štafeta Krakov – Řím

Celosvětové setkání mládeže se svatým otcem 
v Krakově
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 Jednoho dne po ohláškách na mši svaté, kdy 
se už poněkolikáté propagovaly Světové dny 
mládeže, nás popadl pocit, že tam prostě musí-
me být. Je to přece jedinečná příležitost, jak se 
setkat se spoustou mladých věřících lidí z celé-
ho světa, a to nás velmi lákalo. A tak jsme jeli.

Vše začalo společnou mší svatou v katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně, kde byl sraz účastní-

ků z brněnské diecéze. Už tam nám začalo do-
cházet, že to bude opravdu skvělé. Katedrála 
praskala ve švech. Po mši se všichni odebrali 
k autobusům. Těch vyjíždělo z Brna na před-
program celkem 15, my jsme měli autobus 
BR11. Náš první cíl byl Tarnow, poblíž kterého 
jsme měli být ubytovaní po dobu předprogra-
mu. Cesta probíhala zprvu nesměle, ale po pár 

SDM KRAKOV 2016

dobrá. Přespávali jsme na zemi ve školách, kde 
jsme také dostávali jídlo, kterého bylo více než 
dostatečně. Až na menší zmatky v organizaci 
přicházení poutníků na závěrečnou vigilii, ob-
časné fronty na jídlo a na toalety, si nevzpomí-
nám na žádný problém.

Adéla: Na to, kolik nás tam bylo, to organi-
zátoři zvládli fakt super! Jeli jsme tam všichni 
s tím, že víme, že budeme spát na zemi v tělo-
cvičně; s dalšíma 130 holkama, takže jsme na 
to byli připraveni (teda aspoň já). Nejvíc mě ale 
potěšil vak plný jídla, který jsme dostali na celý 
víkend… Byly tam totiž dvě malé nutellky a to 
vám po náročném dni opravdu přijde vhod!

Katka: Už na předprogramu se o nás v rodi-
nách starali úžasně. Naše paní domácí, u které 
jsme bydleli, neuměla anglicky, a tak naše čes-
ko-polská komunikace občas pokulhávala, ale  
i tak se maximálně snažila vymyslet a připravit 
všechno, co nám na očích viděla, a rozhodně 
nikdo nemohl říct, že má hlad.

I program byl zajímavě připravený a bohatý. 
Navštívili jsme bývalý pracovní tábor Pustków, 
horu Smíření a muzeum raket V-1 v Blizně, 
zažili jsme krásný taneční večer a večer chval, 
koncert v Dembici, dopolední cvičení s místní-
mi hasiči v Chotowě, pouť z Dembice do Zawa-
dy a se všemi lidmi ubytovanými v Tarnowské 
diecézi společné odpoledne ve Starém Saczu. 
Každý večer jsme usínali unavení, ale se spous-
tou zážitků z poznávání nových míst a přátel. 
Všechno docela klapalo, a když náhodou něco 
nešlo úplně podle plánu, tak se všichni organi-
zátoři vynasnažili zjednat nápravu. 

Samozřejmě v Krakově s větším počtem 
lidí při ubytování, v dopravních prostředcích  
a v ulicích všechno trvalo mnohem déle. Ob-
čas se stalo, že jste se nevlezli do tramvaje nebo 
stáli dlouhatánskou frontu na večeři, ale s tím 
se muselo počítat a člověk si musel rozvrhnout 

podle toho čas a radši vyrazit dřív nebo chvíli 
počkat. Nejnáročnější byla asi cesta na Campus 
Misericordiae, kdy jsme za slunného poledne 
šli cestu dlouhou asi 4 km snad 5 hodin.

Co ti setkání dalo?
Věrka: Setkání mi dalo ujištění, že spolu na 

jednom místě může vedle sebe být spousta lidí 
různých národností a ras.

Adéla: Naučit se trpělivosti – to asi hlavně. 
Ale samozřejmě jsem mohla poznat nové lidi, 
místa, zažít situace, které v normálním student-
ském životě asi nezažiju. A taky mě to utvrdilo 
v tom, že jsem opravdu ráda, že jsem křesťan!

Katka: Při setkání byla cítit jednota spo-
lečenství mladých, kteří připutovali (někteří  
i hodně zdaleka), aby se setkali spolu s ostat-
ními v několikamilionovém shromáždění s pa-
pežem Františkem. Takže setkání mi asi dalo 
hlavně to nádherné ujištění, že ve víře nejsme 
sami, což na téhle akci bylo krásně vidět.

Doporučila bys setkání ostatním? Proč (ne)?
Věrka: Určitě bych setkání doporučila všem 

mladým lidem, kteří chtějí zažít křesťanské spo-
lečenství a setkat se s papežem.

Adéla: Těm, kterým nevadí hodně lidí na jed-
nom místě, určitě. Je to občas trochu psychicky 
i fyzicky náročné, ale když se na to připravíte 
a budete vědět, že občas postojíte v nějaké té 
frontě, zaručeně si to moc užijete!

Katka: Setkání bych určitě doporučila a přá-
la zažít i ostatním, i když takové davové akce 
asi nejsou každému příjemné. A právě proto se 
mi hodně líbil předprogram, že jsme chodili na 
menší výlety a poutě s několika autobusy či pár 
set lidmi současně, postupně na setkání s tisí-
covkami lidí nebo pak uvítání v parku Bolonia, 
kde nebyli ještě úplně všichni poutníci, to až 
na závěr na Campusu Misericordiae. Určitě to 
stálo za to!

Karolína Coufalová
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desítkách kilometrů už bylo živo. Zpívaly se 
písně, sem tam zazněla nějaká modlitba nebo 
jáhnové vyprávěli vtipy ze semináře. Jeden pří-
klad za všechny:

Sedí svatý Petr u brány a čte si Bohoviny. 
Najednou slyší klepání na bránu. Vstane, dojde 
k bráně, a když ji otevře, nikdo nikde. Pokrčí 
rameny, vrátí se na svou židli a čte dál. Po chvil-
ce opět ťukání. Vstane, jde k bráně, ale když ji 
otevře, zase nikdo. Je mu to divné. Rozhodl se 
tedy zavřít a počíhat u kliky. Chvíli čeká, když 
tu se opět ozve ťukání. Okamžitě otevře dveře  
a tam stojí pán. Svatý Petr mu říká: „Člověče, 
vy si snad ze mě děláte srandu!?“ Muž se mu 
chystá odpovědět, když vtom ho cosi nevidi-
telného táhne zpátky na zem. Muž v tom pádu 
stihne ještě zakřičet: „Já si nedělám srandu, 
když oni mě ještě resuscitujííííííííí……“

Po cca 10 hodinách bloudění polskými níži-
nami jsme dorazili na naše místo ubytování, do 
Siedliska-Bogusz. Zde nás čekaly rodiny, které 
se nás ujaly. Cítili jsme se u nich jako doma. 
Pokud bychom měli vyjádřit jedním slovem 
symbol předprogramu, bylo by to: jídlo, kopce 
jídla. Kam jsme přišli, tam byla hostina. Zjistili 
jsme, že Poláci výborně vaří a jsou velmi po-
hostinní. Dokonce při návštěvě města Jodlowa 
na nás čekala lidová kapela, která nám hrála 
k obědu, tanci i poslechu. Přivítal nás osobně 
pan starosta, tančil s námi a bavil se. A to vše 
jen pro nás, pro 40 lidí z autobusu BR11. V tu 
chvíli jsme se cítili jako nějaká významná dele-
gace. Byly to báječné chvíle.

Na závěr předprogramu bylo pro nás nachys-
tané diecézní setkání v Tarnowě. Byl to úžasný 
zážitek. Na jedno místo přijely skupiny všemož-
ných národností, které byly ubytované v téže di-
ecézi, takže tam bylo cca 30 000 lidí z různých 
koutů světa. Na louce, kde stojí nádherná dře-
věná kaple, byla sloužena mše svatá a po ní ná-
sledoval festival mladých. Každá země měla na 
pódiu krátké vystoupení. Zbytek poutníků tanco-
val, smál se, radoval se, dováděl nebo, což bylo 
nejlepší, dělal  po celém areálu vláček, který měl 
i několik tisíc „vagonků“. Se všemi jsme si plá-
cali, skákali, objímali se, prostě užívali si radosti 
a možnosti potkat se s mladými lidmi z celého 
světa. Možná to zní šíleně, ale kdybyste v té at-
mosféře byli s námi, pochopili byste... A to byl 
teprve začátek... Ano, jet i na předprogram bylo 
to nejlepší rozhodnutí, které jsme udělali.

Hlavní program v Krakově byl úplně o něčem 
jiném. Příjemné postýlky v pokojích po 2 lidech, 
teplá sprcha, kdykoliv chcete, a klidné noci 
vystřídaly tělocvičny, třídy a šatny, karimatky  
a 5 sprch na 300 spolunocležníků. Česká skupi-
na zabrala dohromady cca 15 tělocvičen. Zprvu 
jsme se trochu báli, jestli se vůbec vyspíme, ale 
následující dny nás dokázaly tak vyčerpat, že 
s tím nakonec nebyl problém. To ale nezní lépe, 
než předprogram, že? Nebojte, to přijde!

Většina zúčastněných zemí měla své cent-
rum s vlastním programem. I my jsme měli své 
České národní centrum, kam jsme každý den 
chodili. Zde probíhaly mše svaté, zpěvy a tance 
s úžasným brněnským sborem SBM, katecheze, 
animace a spousta další zábavy. Z tohoto místa 
bylo také možné sledovat přímý přenos na TV 
Noe, takže většina z nás byla poprvé v televizi. 
Mimo národních center se v Krakově nacháze-
la pódia s bohatým multikulturním programem 
a v parku Blonia byl prostor pro setkání všech 
národů, konala se tu i společná zahajovací mše, 
uvítání Svatého otce, křížová cesta se Svatým 
otcem a pestrý kulturní program. 

Pokud jsme mohli předprogram vyjádřit jed-
ním slovem: jídlo, tak hlavní program bychom 
mohli vyjádřit slovním spojením: Hi five! (vý-
křik při plácnutí rukou). Všude, kudy jsme šli, 
proudily davy mladých lidí ze všech koutů svě-
ta a všichni si navzájem plácali, když se míjeli. 
Byl to krásný symbol toho, že sice jsme každý 
jiné barvy pleti, národnosti, mentality i kultu-
ry, ale jedno nás spojuje, a to je Kristus. Každý 
z nás, ať už byl odkudkoliv (oficiální statistiky 
říkají, že zde bylo v zastoupení 180 zemí světa), 
je tu kvůli setkání s Kristem, a to ať už v mod-
litbě, při mších svatých, ale i ve všech lidech. 
Při jízdě v MHD se často zpívalo, seznamovalo, 
objímalo a to bez jediné kapky alkoholu. Nej-
lepšími zpěváky byli Italové, Francouzi a Bra-
zilci, ti nadšeně zpívali kdykoliv a kdekoliv.

Na naši bezpečnost celou dobu dohlížely tisí-
ce policistů, zdravotníků, hasičů, vojáků, skautů 
a dobrovolníků, bez kterých by tato akce nebyla 
možná. Často na nich bylo vidět vyčerpání, ale 
i přesto byli vždy usměvaví a ochotní si dát Hi 
five! s kolemjdoucím davem. Takovou soudruž-
nost a lidskost policejních a vojenských složek 
jsme v životě neviděli. Starali se nejen o naši 
bezpečnost, ale i o náš úsměv. Po celou dobu 
setkání nám nad hlavou létaly nepřetržitě vrtul-
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níky, všude jezdily policejní a vojenské vozy, 
takže jsme se cítili opravdu bezpečně.

Závěrečný víkend měl proběhnout na samém 
okraji Krakova, na speciálně vybudované ploše 
Campus Misericordiae. Byl to park o rozloze 
desetitisícového města, rozdělený do desítek 
sektorů, mezi kterými byly vybudované cesty 
pro proudící davy a záchranné složky. Cesta do 
Campusu byla dlouhá a úmorná ve 37°C ve-
dru... Stávalo se, že se dav i na hodinu úplně 
zastavil a čekali jsme, co se bude dít. Po všech 
těchto útrapách jsme ale nakonec dorazili do 
našeho sektoru, kde jsme si rozložili karimatky 
a spacáky. Náš sektor byl snad nejblíže k pó-
diu ze všech, z čehož jsme měli velkou radost. 
V každém sektoru byla velká obrazovka, takže 
i ti, co byli od pódia 2 kilometry, dobře viděli. 
V sektorech bylo tolik spacáků, že se mezi nimi 
nedalo skoro ani projít. Zkuste si to představit, 
dva Rousínovy vedle sebe, bez domů, jen tráva 
a tam spacák vedle spacáku, kam jen oko do-
hlédlo. Byla to síla.

Zde se uskutečnila i večerní mše při svíčkách 
s papežem Františkem. Bylo to krásné, nejen 
pozorovat lidi se svícemi kolem sebe, ale i cítit 
tu atmosféru a sílu modlitby 2 miliónů mladých 
lidí na jednom místě. Poutníci potom svíce při-
lepovali na zábradlí podél cest mezi sektory 
nebo přímo na zem, což byla nádherná podíva-
ná. Papežova slova byla plná síly a povzbuzení, 
místy ale i pokárání a nutila k zamyšlení. Co 
bylo nejpodstatnější, myslíme si, že prohlubo-
vala víru v každém z nás. Téma setkání, milo-

srdenství bylo cítit všude. Každý si jistě našel 
nějaké slovo, větu nebo jen pocit, který ho po-
sunul blíže k Bohu. Mnozí z nás čerpáme z jeho 
slov ještě nyní, dodnes si zodpovídáme otázky, 
které kladl on nám, dodnes slyšíme jeho slova 
povzbuzení a dodnes se zamýšlíme nad tím, co 
bychom měli v sobě zlepšit.

V neděli, když jsme se loučili s papežem 
Františkem i celým Campusem, bylo každému 
z nás trochu smutno. Stýskalo se nám nejen po 
zážitcích, ale i po naprosto neznámých, a přesto 
tak blízkých lidech, kteří byli všude kolem nás, 
po lidech tak přátelských, milých a mnohdy 
exotických, z jiných kontinentů, ze všech koutů 
světa. Naučili jsme se například od Jamajčanů 
národní tanec, seznámili jsme se s knězem z Ni-
gérie, který věděl o ČR víc, než kdejaký Polák, 
udělali selfie s poutníky z Guatemaly, Irska, 
Malajsie, Mexika, Brazílie, Francie, Číny, Ca-
lifornie, Indonésie a z mnohých dalších zemí. 
Poznali jsme polskou pohostinnost a srdečnost, 
otestovali jsme si, co všechno vydržíme, viděli 
naživo papeže Františka, zažili ucpanou dálnici 
lidmi, poznali neomezenou kapacitu doprav-
ních prostředků a spoustu dalšího. Ale hlavní 
je, že každý z nás odcházel s pocitem naplnění, 
lásky a radosti, že Kristus přebývá v každém 
z nás a není třeba se bát lidí jen proto, že jsou 
jiné barvy pleti nebo kultury. A mimo jiné si 
myslíme, že i to bylo posláním celého setkání 
– poznat, že všichni máme mnohem více spo-
lečného, nežli rozdílného.

Klára + Roman Čechovi



22 FARNÍ ZPRAVODAJ 2016

Stalo se již tradicí, že náš slavkovský otec 
děkan Milan Vavro organizuje vždy každý dru-
hý rok pouť pro muže slavkovského děkanátu.  
V roce 2014 to byla pouť do Kopřivnice. I ten-
tokrát jsme zamířili na severní Moravu, ale jeli 
jsme ještě dál až do Ostravy.

Naším cílem byl jednak farní kostel sv. Pavla 
ve Vítkovicích, kde jsme měli také poutní mši 
svatou, a také katedrála Božského Spasitele, 
která je spolu s konkatedrálou Nanebevzetí 
Panny Marie v Opavě hlavním kostelem ostrav-
sko-opavské diecéze. S takovou poutí je vždy 
spojena ještě návštěva něčeho zajímavého,  
o čem budu hovořit dále.

V sobotu 15. října 2016 ráno jsme tedy při-
sedli do autobusu, který přijel ze Slavkova. Za 
naše farnosti nás jako již tradičně doprovázel 
otec Stanislav.

Po příjezdu do Ostravy-Vítkovic jsme měli 
společnou poutní mši svatou v nádherném far-
ním kostele sv. Pavla, postaveném z červených 
cihel podobně jako i další budovy v okolí.

Jak jsme zjistili na pamětní desce u vchodu 
do kostela, a potvrdil to i místní pan farář, cho-
vají v této farnosti velkou úctu ke své rodačce 
řeholnici a mučednici blahoslavené Marii Anto-
níně Kratochvílové.

Narodila se v roce 1881 ve věřící rodině slé-
vače vítkovické slévárny Jana Kratochvíla. Ve 
svých dvaceti letech vstoupila do kongrega-
ce Chudých školských sester Naší Paní. Byla 
představenou komunity v Mikulčíně a během  
2. světové války neohroženě pomáhala potřeb-
ným a postiženým lidem. Za svoji činnost byla 
zat čena gestapem, vězněna a mučena.

Na následky týrání zemřela 2. října 1942 ve 
Stanislavově na dnešní Ukrajině. Blahořečena 
byla 13. října 1999 ve Varšavě spolu s mučed-
níky pro víru z dob 2. světové války. Svátek bl. 
Marie Antoníny Kratochvílové slavíme 2. října.

Po mši svaté jsme nasedli do autobusu a po-
pojeli jen o několik ulic dále, kde se nachází 
areál Dolní oblast Vítkovice. Jedná se o his-
torický průmyslový areál uprostřed Ostravy, 

Pouť mužů slavkovského děkanátu
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Dětští farníci jsou nedílnou součástí všech 
našich farností. Přebírají názory i zvyky svých 
rodin a účastní se spolu s nimi farního života. 
Mimoto mají možnost se zapojit do dalších ak-
tivit určených dětem a mládeži.

Asi nejpočetnějším společenstvím jsou 
hodiny náboženství, které se vyučuje na ško-
lách v Rousínově, Habrovanech a Velešovi-
cích. Potěšitelné je, že s dětmi, které jsme 
si zvykli označovat jako děti z věřících ro-
din, přicházejí i jejich kamarádi, kteří se se 
základy naší víry teprve seznamují. Se škol-
ním prostředím je spojena již tradiční soutěž 
Bible a my, ve které naše děti získávají vždy 
pěkná umístění. 

Nabídka pro děti se však neomezuje jen na 
budovu školy. Školní rok je tradičně ohraničen 
slavnostní bohoslužbou pro děti a rodiče s ná-

sledným táborákem a zábavným programem 
na dvoře fary. Další příležitostí k setkání, po-
znávání a hrám je oblíbená akce Vítejte na faře. 
Nezahrnuje jen spaní mimo domov, ale třeba  
i netradiční zážitky při večerní modlitbě ve 
ztemnělém kostele, pohádku na dobrou noc 
v podání pana faráře a výlet do přírody se vším, 
co k němu patří. 

V komornějším provedení zažívají děti spole-
čenství Motýlci. Jeho tradice překročila už více 
jak 15 let. Náplní jsou hry v místnosti i ven-
ku, tvoření, soutěžení, v současnosti i příprava 
na bohoslužbu pro děti, která časově navazuje. 
Motýlci jsou otevřeni všem dětem především 
školního věku každý pátek od 16.30 do 17.45 
hod. v klubovně Svornosti v Rousínovci. Přijď-
te se podívat, pošlete své děti!

Dlouhodobě připravovanou akcí pro děti školní-

Dětští farníci

tvořený dolem Hlubina z roku 1852, přileh-
lou koksárnou a vysokými pecemi, v nichž 
se tavilo železo již roku 1830. Do roku 1998, 
kdy poslední pec vyhasla, se tady vyrobilo na  
90 milionů tun surového železa. Vše geniálně 
postavené na jednom místě, bez nutnosti pře-
pravy surovin a s možností pěších přesunů. 

Po letech chátrání a nejasností, během nichž 
byla Dolní oblast Vítkovice v roce 2002 pro-
hlášena za národní kulturní památku, se při-
stoupilo s pomocí evropských peněz a dotací 
ministerstva kultury k realizaci velkorysého, 
odvážného a časově i finančně velmi náročného 
projektu – upravit stávající areál na interaktiv-
ní muzeum. V roce 2008 byly bývalé železárny 
zapsány na vznikající seznam Evropského kul-
turního dědictví.

Ve válcové budově bývalého plynojemu  
z roku 1928, kde se původně skladoval vyčištěný 
vysokopecní plyn pro energetické účely, vznikla 
multifunkční hala Gong. Dnes se tu běžně kona-
jí koncerty, kongresy, výstavy, festivaly. Hlavní 
sál, vybavený špičkovou zvukovou a audiovizu-
ální technikou, pojme až 1 500 lidí. 

Samozřejmě, že jsme si chtěli tento areál pro-
hlédnout. Nabízely se čtyři různé prohlídkové 
trasy, délka prohlídky byla cca 100 min. Byli 
jsme rozděleni do dvou skupin a vybaveni ba-
revnými ochrannými přílbami a průvodci, kteří 
nám podrobně vysvětlovali, co vše se muselo 

udělat, aby se vyrobilo surové železo. Postupně 
jsme prošli celou vytyčenou trasu, včetně vstu-
pu do vysoké pece, a také pomocí výtahu, který 
dříve sloužil k navážení železné rudy, koksu 
a vápence do vysoké pece, jsme vyjeli na tzv. 
Bolt Tower – vysokou věž vystavěnou nad vy-
sokou pecí s výhledem na široké okolí. Byl to 
opravdu unikátní zážitek a všem návštěvu toho-
to areálu doporučuji.

Po skončení prohlídky jsme se autobusem 
přesunuli do centra Ostravy, kde jsme po obě-
dě navštívili katedrálu Božského Spasitele na 
náměstí Msgre. Šrámka. Jedná se o druhý nej-
větší kostel na Moravě hned po velehradské 
bazilice.

Po prohlídce katedrály jsme se dozvěděli, že 
máme dohodnutou návštěvu v sídle televize Noe, 
což nás velmi potěšilo, protože jsme se všichni 
chtěli podívat, v jakých podmínkách vznikají 
pořady naší jediné křesťanské televizní stanice. 
Prohlédli jsme si televizní studia a také malou, 
ale velmi pěknou kapli vyzdobenou překrásnou 
mozaikou. Ta ké jsme byli seznámeni s plány  
TV-Noe do budoucna.

Po skončení této prohlídky jsme nasedli do 
autobusu a vydali se na cestu zpět k domovu.

Dík patří všem organizátorům, pouť mužů se 
opět povedla! 

Václav Slovák
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V neděli 13. listopadu 2016 jsme se autobu-
sem s farníky vydali na poutní místo v Žaro-
šicích, abychom se zúčastnili uzavírání Brány 
milosrdenství tohoto Svatého roku.

V 15.00 hod. začínala modlitba Korunky 
Božího milosrdenství. Po této pobožnosti byla 
možnost soukromé adorace před vystavenou 
Nejsvětější svátostí, příležitost ke svátosti smí-
ření a získání tak plnomocných odpustků mi-
mořádného Svatého roku. Po celou dobu nás 
četbou z Písma, přímluvami a písněmi provázel 
sbor z Lovčic. Poutníci stále přicházeli a trpěli-
vě čekali ve frontách před zpovědnicemi.

Od 17.00 hod. se konala ve zcela zaplněném 
kostele slavná mše svatá. Hlavním celebrantem, 
kromě místních kněží a kněží z blízkého okolí, byl 
Mons. Jindřich Bartoš ze Znojma. Ve svém krás-
ném kázání rekapituloval celý Rok milosrdenství, 
jeho smysl a potřebu milosrdenství a odpouštění. 
Vzpomněl na svou první návštěvu tohoto poutního 
místa, kdy ho sem jako malého chlapce přivedla 
zbožná maminka. Vzpomínal také na další návště-
vy Žarošic a na vše, co se mu k nim váže. 

Vyzdvihl všechny milosti spojené s Rokem 
milosrdenství, zejména v rovině uvědomění si 
a vyznání hříchů, jejich lítosti a odpuštění. Hří-

Brána milosrdenství v Žarošicích

ho věku je farní tábor. Letos byl jeho ústředním té-
matem Rok milosrdenství. Děti pomocí her „pro-
jely“ celý svět, seznámily se s tamními obyvateli, 
poznaly „rabína, bývalého spolužáka současného 
papeže Františka“ i „spolusestru Faustyny Kowal-
ské“, aniž by opustily česko-polskou vesnici. 

Cestou mimo farnost pro naše děti byl i výlet 
s náboženstvím na konci školního roku na Sva-
tý Hostýn, celostátní setkání dětí zapojených do 
Misijního díla dětí na Horském klubání na Er-
lebachově boudě nad Špindlerovým Mlýnem, 
Kongres dětí v Nymburku a další.

V našich farnostech myslíme i na malé děti. 
Pro ně probíhá každou středu v 16 hod. na faře 
v Rousínovci náboženství pro maličké děti 

s doprovodem. Na děti vždy čekají maňásci 
Andělka a Zlounek, kteří je uvádějí do křesťan-
ského života, pomáhají vrůstat do otázek víry, 
biblických příběhů a názvosloví. Děti si hrají, 
tancují, zpívají a tvoří. Pokud vás jejich spo-
lečenství zajímá a máte děti nebo vnoučata ve 
věku 2–7 let, určitě se přijďte podívat. Uvidíte, 
že to stojí za to.

Děkuji všem rodičům za spolupráci při křes-
ťanské výchově dětí, prarodičům za duchovní 
podporu vnoučat a modlitby za ně, všem ostat-
ním 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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chů, které nejsou jen osobní záležitostí jednot-
livce, ale mají obrovský dopad i ve společnosti 
a mnohdy jsou jejich důsledky poznamenány 
celé další generace. Na druhé straně zdůraznil 
velké milosti odpuštění a milosrdenství, které 
viny a jejich důsledky nezastírají, ale otupují 
zraňující hrany křivd a bezpráví.

Po mši svaté následoval průvod kněží s mon-
strancí a všech věřících kolem kostela a při-
lehlých ulic za zpěvu písně Ježíši, Králi nebe  
a země. Po návratu do kostela byla opět vysta-
vena Nejsvětější svátost k adoraci.

Hlavní celebrant Mons. Bartoš jako mluvčí 
kajícníků před Nejsvětější svátostí přednášel 
vyznání hříchů, prosby o odpuštění a přímluvy 
za kajícníky. Přednesl:

Prosbu ženy, která podstoupila interrupci, za • 
odpuštění spáchaného hříchu na nenarozeném 
dítěti. Tato žena se stává mluvčí všech žen, 
které se také tak provinily a ukončily životy 
nenarozených, se kterými Bůh ve světě počí-
tal. Bere na svá bedra tíži a dopady rozhodnutí 
všech těchto matek, vyjadřuje lítost nad tímto 
činem a svědčí o prázdnotě a smutku, který je 
v dalším životě provází. Prosí za všechny, kteří 
k takovému jednání ženy nabádají, a také za ty, 
kdo se na těchto zákrocích jakkoliv podílejí.
Vyznání ženy, kterou opustil manžel a roz-• 
padlo se jí manželství. Tato žena odpouští 
svému manželovi a vyzývá k odpuštění i jiné 
opuštěné partnery.
Prosbu za odpuštění kněžím, řeholníkům  • 
a řeholnicím, kteří odešli ze služby Kristu  
a svým skutkem nedali dobrý příklad jiným. 
Nikdo, než oni sami, neví, co je k takovému 
zásadnímu rozhodnutí vedlo.
Prosbu za oběti perzekucí v 50. letech, které • 
zmařily tisíce lidských životů, zpřetrhaly rodi-
ny a poznamenaly stovky nevinných lidí. Syn 
uvězněného otce dnes odpouští všem tyranům 
minulého režimu. Jeho otec, ač těžce zkoušen, 
nikdy ve svém srdci nenosil nenávist a zlobu.
Prosbu za odpuštění státním zastupitelům a ve-• 
řejný činitelům, kteří páchali bezpráví na jiných 
lidech, zneužili svého postavení a svěřené moci 
a zklamali důvěru svých spoluobčanů.
Prosbu za odpuštění pro ty, kteří vyhnali tisí-• 
ce lidí ze svých domovů při odsunu němec-
kých občanů z pohraničí. Německý občan ve 
své prosbě odpouští všem, kteří vykonali toto 
bezpráví.

Prosbu o odpuštění podnikateli, který použí-• 
val nerovné a nepěkné praktiky v podnikání, 
podplácel a zneužíval práce jiných, zejména 
cizinců v jejich těžkých životních situacích.

Z těchto několika proseb vidíme, jak velký je 
důsledek viny a hříchů, jaké má dopady 

na společnost a mnohé další generace a pře-
sahuje také hranice jednotlivých států. 

Nechť letošní Rok milosrdenství pomohl od-
pustit a shladit křivdy a dopady mnoha hříchů.

Při adoraci také zněla hymna Svatého roku 
milosrdenství.

Díky vzdávejme Otci, že je dobrý.1. 
Utvořil svět a moudře stvořil i Zemi.
On vede svůj národ cestami dějin.
On odpouští a vítá své děti.

Refrén:  Misericordes sicut Pater  
(milosrdní jako Otec)

Díky vzdávejme Synu, který je světlem národů.2. 
On nás miluje srdcem z masa a krve.
Od něj dostáváme a jemu vše darujeme.
Srdce otvírá těm, kdo mají hlad a žízeň.

Refrén:  Misericordes sicut Pater  
(milosrdní jako Otec)

Prosme též Ducha o sedm svatých darů.3. 
Pramen je všeho dobra, přelahodná útěcha.
On nám dává sílu, předávejme ji bližním.
On je láska, nad ničím nezoufá a všechno vydrží.

Refrén:  Misericordes sicut Pater  
(milosrdní jako Otec)

Prosme o pokoj od Boha, dárce všeho pokoje.4. 
Země očekává radostnou zvěst o Králi.
Radost a odpuštění v srdci maličkých.
A budou nová nebesa a nová země.

Refrén:  Misericordes sicut Pater  
(milosrdní jako Otec)

Na závěr mše svaté dostali poutníci svátostné 
požehnání a za zpěvu mariánské písně slavná 
mše svatá skončila. Kdo se zúčastnil, odnesl si 
hluboký duchovní zážitek do dalších dnů.

Ilona Rulíšková
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2016 2015 2014 2013 2012

Rousínov-město 25 917 26 393 20 466 18 873 24 744

Rousínov-sídliště 10 568 12 148 9 991 12 186 13 669

Kr. Vážany 16 181 15 707 16 726 16 018 13 282

Kroužek 14 538 11 980 10 639 9 967 10 960

Rousínovec 11 195 12 922 13 731 11 678 7 901

Slavíkovice 9 456 9 845 8 024 8 733 8 702

Čechyně 7 886 6 623 7 200 6 564 7 725

Vítovice 7 029 - - 6 959 7 957

Celkem Kč 102 770 95 618 86 777 90 978 94 940

Milí spoluobčané,
tak jako v předchozích letech i o letošním 

svátku Tří králů budete mít možnost setkat se 
s koledníky, kteří vám umožní udělat dobrý 
skutek formou finančního daru na podporu cha-
ritního díla v naší republice.

V Tříkrálové sbírce 2016 jsme v Rousínově  
a městských částech vybrali částku 102 770 Kč. 
Výtěžek z této sbírky spravuje Oblastní charita 
Hodonín, která jej dále rozděluje lidem v tíživé 

životní situaci a na podporu stávajících charit-
ních projektů. 

Tříkrálová sbírka 2017 proběhne ve dnech 
1.–15. 1. 2017. Přispět můžete jako každý rok 
do zapečetěné pokladničky tříkrálových koled-
níků, kteří navštíví vaši domácnost. 

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

František Havíř ml.

Tříkrálová sbírka 2017

Výsledky sbírky
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Pá 23. 12. 
16.00–18.00 Habrovany – předvánoční setkání 
v kostele s Betlémským světlem

So 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

Ne 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

Po 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

St 28. 12.
9.00  Vánoční turnaj ve stolním tenise  

ve Svornosti
18.00  Vánoční koncert KPS Danielis  

u sv. Václava v Rousínovci

Pá 30. 12. Svaté rodiny
bohoslužba s obnovou manželských slibů
18.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
16.30  Velešovice – dětské divadlo a koncert 

pošukovské scholy
18.00 Velešovice

So 31. 12.  Sv. Silvestra – konec roku
16.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
18.00 Podbřežice
18.00 Habrovany
23.00  Rousínovec – sv. Václav  

(novoroční modlitba)

Ne 1. 1. Matky Boží, Panny Marie – Nový rok
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany
10.40 Kr. Vážany
10.45 Velešovice

Po 2. 1.
18.00 Podbřežice

Čt 5. 1.
18.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna

Pá 6. 1. Zjevení Páně – Tří králů
bohoslužba s žehnáním vody, kadidla a křídy
18.00 Rousínovec – sv. Václav
18.00 Velešovice
19.00  Vánoční koncert Martina Doležela  

u sv. Maří Magdalény v Rousínově

So 7. 1.
8.00 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
18.00 Podbřežice
19.05 Habrovany

Ne 8. 1. Křtu Páně
7.30 Rousínov – sv. Máří Magdaléna
9.00 Rousínovec – sv. Václav
9.00 Komořany
10.40 Kr. Vážany
10.45 Velešovice

Pořad bohoslužeb – Vánoce 2016
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Čt 15. 12.  17.30–18.00 sv. Máří Magdaléna  
(P. Stanislav)

 17.30–18.00 Komořany (P. Michael)

Pá 16. 12. 17.00–18.00 sv. Václav (P. Stanislav)
 17.00–18.00 Velešovice (P. Michael)

So 17. 12.  7.15–7.45 sv. Máří Magdaléna  
(P. Michael)

 17.15–18.00 Podbřežice (P. Stanislav)
 18.15–19.00 Habrovany (P. Michael)

Po 19. 12.  17.00–19.00 Slavkov u Brna  
(5 kněží)

Út 20. 12.  20.00–22.00 fara Rousínovec  
(P. Stanislav)

  17.00–19.00 Slavkov u Brna  
(5 kněží)

St 21. 12. 18.00–18.30 Kr. Vážany (P. Michael)

Čt 22. 12.  17.30–19.30 sv. Máří Magdaléna  
(P. Michael, P. Milan Vavro,  
P. Stanislav [od 18.45])

 17.15–18.00 Komořany (P. Stanislav)
  20.00–22.00 fara Rousínovec  

(P. Stanislav)

Pá 23. 12.  17.00–18.00 sv. Václav (P. Michael) 
16.45–18.00 Velešovice (P. Stanislav)

Příležitost ke svátosti smíření – Advent 2016

leden
1.–15. 1.  Tříkrálová sbírka
15. 1. dětský karneval 
21. 1. ples KDU-ČSL
28. 1. zimní pouť do Křtin

únor
18. 2. ples děkanství – Drnovice
26. 2. Farní masopust

květen
1. 5.  pěší pouť
 
červen
2. 6. 24 hodin čtení Písma Velešovice
3. 6. svatodušní vigilie

9. 6.  Noc kostelů v kostele sv. Máří
 Magdalény

 první svaté přijímání
 autobusová pouť
 farní den
     
červenec
23. 7. hody u sv. Maří Magdalény

srpen
7.–12. 8. pěší pouť

září
Václavské hody v Rousínovci a ve Slavíkovicích

Akce roku 2017


