pro farnosti Rousínov, Královopolské Vážany a Komořany

Drazí farníci,
setkal se s rokem rok a opět držíte v rukou
náš farní zpravodaj.
Jako nejsou dva lidé stejní – i den ode dne,
rok od roku se liší – mnohé přináší a mnohé
bere. Až budete otáčet list po listu, alespoň
něco znovu vyneseme na světlo. Alespoň
něco. Vždyť není možné sečíst zrnka písku na břehu mořském... Berme je do ruky,
s úctou a pokorou. A zase s radostí (anebo
se smutkem?) je můžem upustit. Jak zrnka
růžence. Ona se neztratí. Kéž pokoj naleznem.
Jeden rok uplynul, druhý je za dveřmi. S
čímpak nás navštíví?
Mnoho se událo ve světě kolem nás, mnoho
v našem vlastním srdci. I to je důležité.
Čeká nás práce – kolem nás i práce v našem
vlastním srdci – tak s chutí do toho. Srdce
je důležité.
Průvodcem na cestě nám může být i jeden
anglický arcibiskup. Ač v jedenáctém století, toužil nalézt pokoj, tak jako i my dnes.
Poslyšte jeho slova:
Nuže, človíčku, ustaň na chvíli od své práce,
vzdal se trochu od myšlenek, které ti nepopřávají klidu. Odhoď nyní starosti, které tě
tíží, a nech stranou své namáhavé činnosti. Uvolni se trochu pro Boha a na chvilku
v něm spočiň.
Vejdi do pokojíka své duše a odstraň odtud
vše kromě Boha a toho, co ti napomáhá jej
hledat. Zavři dveře – a hledej ho. Mé srdce, řekni nyní, celé mé srdce, řekni Bohu:
Hledám tvou tvář, Hospodine, hledám tvou
tvář.
Nuže, Pane, můj Bože, pouč nyní mé srdce,
kde a jak tě má hledat, kde a jak tě nalézat.
Pane, jsi můj Bůh, jsi můj Pán, a nikdy
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jsem tě neviděl. Učinil jsi mě a dosud jsem
tě nepoznal. Byl jsem přece stvořen, abych
tě viděl, a dosud jsem nedosáhl toho, pro co
jsem byl stvořen.
Jak dlouho ještě, Pane?
Zjev se nám.
Vrať nám sebe, aby nám bylo dobře.
Pouč mě, jak tě mám hledat a zjev se hledajícímu.
(sv. Anselm z Canterbury, † 1109)
S vděčností za všechnu vaši práci – tu kterou je vidět více, i tu, která se děje skryta ve
vašich srdcích, vám na další cestu vyprošujeme požehnání od Toho, který sám je Cestou a i nás na ni vyslal.
Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A dokud se znovu nesetkáme, nechť
vás Bůh ochraňuje ve své dlani.
Amen.
(Staré irské požehnání)
Vaši kněží – P. Michael a P. Stanislav.

Kostel sv. Maří Magdalény
Jak víte, v roce 2007 a 2008 byla na našem
kostele provedena oprava části střechy
a věže sanktusníku, vše do výše finančních
prostředků, které se nám podařilo získat.
Potřebovali jsme však další finanční prostředky, abychom mohli výměnu krovu
a krytiny dokončit. Pro rok 2009 se podařilo z havarijního fondu Ministerstva kultury
získat dotaci 700 tis. Kč a dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 150 tis. Kč.
I když byly finanční prostředky k dispozici, až nyní začal kolem kostela čilý stavební ruch, naváží se připravené trámy na
pokračování opravy krovu a započalo se i s

vů a střešní krytiny).
Nechtěl bych však, aby můj příspěvek byl
pouze o technických záležitostech kostela,
ale rád bych se zmínil i o dalších věcech.
Zejména o zapojení nás farníků do práce při
zajištění chodu kostela. Nemůžeme si myslet, že vše se jaksi udělá samo.
Zejména poté, co duše našeho kostela paní
Liduška Pokorná se počátkem roku chystala
na operaci kloubů a najednou byl problém,
kdo otevře kostel, připraví vše na slavení
mše sv. a zajistí běžný chod kostela.

výměnou střešní krytiny. Jen doufejme, že
počasí ještě chvíli vydrží a podaří se další
část střechy opravit.
Při prohlídce vyměněných krovů jsme
se mohli přesvědčit, že na opravu byl již
nevyšší čas. Dřevo je totiž značně napadeno
dřevomorkou a pokud by k opravě nedošlo,
mohlo by dojít při zatížení střechy sněhem
k havárii se všemi důsledky (zničení vnitřní
výmalby kostela nevyjímaje).
Bohužel ani tyto finanční prostředky však
nebudou stačit na dodělání celé střechy.
K tomu, abychom mohli opravu střechy
a stříšky nad boční kaplí od silnice dokončit, schází ještě 1,2 mil. Kč. Rovněž by bylo
vhodné opravit věž kostela a po demontáži
kříže včetně kopule ho znovu instalovat
zpět. Stávající stav, kdy místo kříže trčí
drát, není dobrou vizitkou naší farnosti ani
města Rousínova.
Co nejdříve by také bylo potřeba provést
vnější okopání zavlhlé omítky (zejména
věže) a provést odvodnění zdí kostela (vše
bylo součástí původního projektu statického zajištění, který však neřešil výměnu kro-

Tady musím poděkovat panu Janu Urbánkovi, který ochotně převzal péči o kostel,
i když by také mohl tvrdit, že má dost svých
problémů. Pan Urbánek již léta ochotně
uklízí v zimě před kostelem a nikdo mu
nemusí říkat. Také vánoční výzdoba kostela
a generální úklid se bez něho prostě neobejde. A kde jsme my ostatní? Položme si
otázku, jak každý z nás přispívá k zajištění
chodu kostela.
V září tohoto roku jsme také společně přáli vše nejlepší s přáním hodně zdraví, Boží
ochrany a pomoci a poděkovali o starostlivost a péči o náš kostel paní Lidušce Pokorné.
Tak jako každým rokem mi dovolte, abych závěrem poděkoval zejména všem těm,
kteří se aktivně podílí na zajištění chodu
kostela, těm kteří svědomitě uklízí, když na
ně podle rozpisu přijde řada, těm, kteří se
starají o květinovou výzdobu, všem ministrantům a lektorům, kteří se snaží, abychom
mše sv. slavili opravdu důstojně.
Samozřejmě, že poděkování patří našim
kněžím, otcům Michaelovi a Stanislavovi.
Díky Bohu, že je v našich farnostech máme,
važme si toho a snažme se jim pomáhat.
Dovolte mi, abych poděkoval také vám
všem farníkům, kteří přispíváte svými
peněžitými dary do sbírek na chod i opravy kostela. Vám všem srdečné Pán Bůh
zaplať.
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Protože se blíží závěr roku, přeji nám všem,
abychom tento adventní čas prožili v klidu
a radostném očekávání připomínky Božího
příchodu k nám lidem.
Přeji vám krásné a radostné prožití Vánočních svátků a milostiplný a šťastný Nový
rok 2010.
Václav Slovák

Agapé
Již velice dlouhou dobu přemítáme o tom,
jakým způsobem a jakou formou bychom
mohli spolusdílet alespoň kratičký čas,
který je nám s milosti Boží dopřán na této
zemi, ve společenství bratří a sester z naší
farní rodiny. Při mých návštěvách Bruselu mě velice zaujalo místní společenství,
které přijalo název „Společenství dvanácti
apoštolů“. Vždy po sváteční bohoslužbě,
kdy spolu nejprve sdílí Boží tajemství při
mši svaté, se všichni přítomní, tedy nejen
členové společenství, odeberou do vedlejších prostor a ve zcela neoficiálním duchu
spolu stráví trošku času. Zde spolu prohodí pár slov, poklábosí o běžných věcech ze

života, získají názor jiného na svůj problém
atd. Mezitím se občerství z připravených
pokrmů. Z praktické stránky to funguje tak,
že se domluví, kdo se postará o toto občerstvení. Málokdy v tom zůstane sám, neboť
mnozí trošku krmě donesou, a tedy „hostitel“, chcete-li „připravovatel“, dá vše na
stůl a uvaří čaj. V běžný sváteční den vše
funguje formou švédského stolu. Hostitel
– služebník se postará o úklid. Hostina je
jednoduchá, nejde o nacpání žaludků, ale
o společenství lidí, kteří se setkají po celotýdenním pracovním vypětí. Jednoduché,
prosté, milé…
Neučiníme totéž? Vždyť chvilečka, kterou
bychom spolu strávili, by nám všem byla
ku prospěchu. Zde bychom se potkali, ne
jen míjeli. Tak mě to totiž připadá, když
jsme na bohoslužbě. Jakoby anonymně přijdeme a anonymně odejdeme. Již několikrát jsem vzpomínal důležitost společného
života, a světe div se, pořád stejná odezva:
„To není pro mne, to je jen pro ty druhé,
ať jdou ti potřební atd.“ Říkám vám, Bůh
je tu s námi a říká: „Kde jste dva nebo tři
shromážděni, jsem já uprostřed vás“. Bůh
nás miluje a je rád, když my se shromažďujeme v jeho jménu. Vyzývám vás k aktivnímu sdílení farního společenství. Říkám to
častokrát a budu to opakovat stále. Mnohokrát jsem slyšel „tlučte, a bude vám otevřeno“, a proto i já tluču na bránu vašeho já.
Buďme spolu, radujme se a veselme se.
Ze strany prostoru je to vcelku jednoduché.
Farní budova má dveře otevřeny. Letos byl
opraven další kousek prostoru na faře, a to
zchátralý sklep. Byl uveden do kulturního
a provozuschopného stavu. Krásné místečko pro posezení. Sklípek na Moravě – nezní
to lákavě?
A tak jsem volně přešel k budovatelské aktivitě. Shora zmíněný sklep je po dvou letech
prací uveden do provozu. Byla provedena
sanace zdiva, oprava vstupního prostoru,
oprava schodiště, položení dlažeb, nová
vodoinstalace a elektroinstalace. Dále byl
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na farní budově opraven vstup na nádvoří,
tj. podmáčená a poničená dělící zeď byla
zbourána a nahrazena novou. Nevhodná přístupová komunikace byla zpevněna a vydlážděna přírodním kamenem pro
možnost vjezdu i za nepříznivého počasí.
Také byla vyměněna okna ve druhém patře, poslední stará a polorozpadlá. Pěkný
kus práce. Za velkého přičinění bratra Petra
došlo k úpravě bývalých chlévů, zejména
jejich vyčištění a vyklizení. Pustil se i do
drobných stavebních oprav. Z dalších aktivit jsou to dokončovací práce na sociálním
zařízení kostela. Dá-li Bůh, brzy budou
funkční. A mnoho a mnoho dalších drobností, které, jak to vypadá, jdou sami, ale
není tomu tak. Je za tím schováno několik
jedinců, kteří aktivně přiloží ruku k dílu
a ani nečekají odměnu, neboť věří, že ta jim
bude dána v nebi. Ale i přesto všem těmto
„bezejmenným“ patří velký dík.
A tak Bůh ať nás všechny provází na každodenní pouti do Božího království. Radujme
se z narození Krista Spasitele.
Bůh vám vše žehnej dnes a každý další
den!
Jiří Pleva

Kr. Vážany v roce 2009

ale práce na ní se přece jen hnuly kupředu:
byla odstraněna omítka do výše 2,5m ke
zjištění stavu zdiva, zejména její vlhkosti.
Byly vyměněny okapy a svody a při rekonstrukci hlavních cest na hřbitově, kterou
provedly Městské služby z rozpočtu města, byl srovnán terén kolem zvonice, takže
hned, jak to počasí po novém roce dovolí,
se bude stavět lešení kolem celé věže a provádět obnova fasády. A pokud to zvládneme, a já věřím, že ano, vyvstává otázka: Co
je to za zvonici, jejíž zvonění není slyšet?
Nestálo by za to „oživit“ i zvon? Co si o
tom myslíte, farníci?
Trvale nejhorší a nejsložitější je situace
s farou. Drobné opravy klempířské nebo
odizolování zdi ze strany od hřbitova jsou
zásahy, které jen zpomalují celkové chátrání objektu. Řešení se hledá ve spolupráci s brněnským biskupstvím, ale zatím se
uspokojivé nenalezlo. Jestli by vás v této
věci něco napadlo, nebojte se obrátit na
kohokoliv z farní rady nebo přímo na kněze. A tak nezbývá než doufat a věřit, že se
i tento problém obrátí k lepšímu!
Pokojné a požehnané Vánoce a hojnost
Božího požehnání v Novém roce 2010 Vám
všem přeje
pp

V oblasti duchovní se ve
Vážanech za uplynulý rok
neudálo nic, co by bylo
hodno zveřejnění ve farním zpravodaji, a tak i toto
ohlédnutí za uplynulým
rokem se tradičně vrací ke
stavu farních objektů: kostela, zvonice a fary.
Relativně v nejlepším stavu je kostel. Škoda jen, že
je tak málo navštěvovaný,
zejména při středečních
bohoslužbách!
Oprava zvonice na hřbitově opět nebyla dokončena,
5

Kostel Nejsvětější Trojice
v Habrovanech
Po loňském úspěšném a dlouho očekávaném otevření kostela Nejsvětější Trojice
v Habrovanech se práce na rekonstrukci
zpomalily. Čeká nás totiž oprava věže, která
si vyžádá sumu opět okolo jednoho milionu
Kč. V letošním roce byla ukončena veřejná
sbírka a na jejím účtu nyní zbývá částka asi
120 tis. Kč. Na získání dalších prostředků,
ať už z rozpočtu kraje, státního rozpočtu
nebo jiných zdrojů, pracujeme, ale v dnešní
době to není jednoduché.
Z pohledu návštěvnosti kostela mám radost,
že se zde setkáváme nejen při církevních
slavnostech, ale snažíme se tento krásný
vnitřní prostor využít i pro pořádání ostatních kulturních akcí v obci – příkladem
může být letošní jarní výstava výtvarných
prací s tématem Lípy Márinky, která se stala památným stromem, a zářijový varhanní koncert Barbary Marie Willi, která jej
věnovala habrovanské základní škole k příležitosti jejího jubilea.
Opět musím zopakovat svoje možná již jedno vyslovené přesvědčení, že Pán se o své
stará – tuto jeho přítomnost cítím, kdykoliv
se přes nepřízeň počasí a zejména v zimě
pozdní hodinu sejdeme ke
společnému slavení bohoslužby.
Za sebe pak chci poděkovat
našim kněžím, všem, kteří
pomáhají ať již s úklidem
kostela nebo s průběhem
bohoslužeb. Když se nám
potom zdánlivě „náhodně“ dostane radosti slavit
bohoslužbu s doprovodem
varhan a sboru, je to přínosem i pro nás domácí, protože nám to pomáhá aktivněji se účastnit bohoslužby
a nezůstávat jen u dávno
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naučených věcí.
Přeji všem radost z Vánoc, které přicházejí
bez ohledu na naše přání, starosti, těžkosti
a nemoci. Do Nového roku potom hodně
sil, elánu a pocitu, že nejsme sami. Bůh nás
provázej!

Kostel sv. Barbory,
Komořany

Jan Krček

9.1. 2009 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, při které naši občané darovali
11600,- Kč. Peníze byly použity na projekty
Charity Hodonín. Všem dárcům patří dík.
V kostele v presbytáři byl oltář pokryt dřevěnou masivní deskou. Větší plocha oltáře
tak lépe vyhovuje liturgii. Do sakristie byl
pořízen nový nábytek (komoda) z masivu.
Obě tyto práce provedl stolař pan Pavéska
z Křižanovic.
Dokončeny byly také venkovní omítky
kostela, které provedl zedník pan Pospíšil
z Letonic. Znovu byl obnoven hrob kněží.
Kovářské práce provedl umělecký kovář
pan Bartošek z Křenovic. Podařilo se opravit i křtitelnici, práce zajistil kameník pan
Pospíšil z Topolan.
Velké poděkování patří OÚ Komořany za

financování všech oprav. Děkujeme také
paní Ludmile Lokajové za dohled nad opravami.
Pouti, kterou pořádala farnost Pozořice
k panně Marii Bolestné ve Sloupě, se druhou sobotu v říjnu i za špatného počasí
zúčastnilo pět farníků.
Jan Baldík

Tradiční Martinské hody
v Kr.Vážanech
se uskutečnily v sobotu 14.listopadu 2009
a díky 13 párům stárek a stárků v krásných
krojích i pěknému počasí se celá akce vydařila a nezbývá nic jiného, než poděkovat
všem, kdo se na podíleli. Přesto si dovolím jednu připomínku. Nevím, kdy tradice
martinských hodů ve Vážanech vznikla, ale
pravé hody se slaví v obci, kde je kostel
nebo aspoň kaple, v nejbližším termínu ke
svátku patrona kostela (kaple). Ve Vážanech
to je začátek krásného měsíce května.
Vážanští stárci a stárky, nestálo by za to
obnovit tradici hodů tak, jak to má být?
pp

Velešovice v roce 2009
V uplynulém roce okolo našeho filiálního
kostela nebyla příliš velká aktivita místních
farníků, co se týká údržby a oprav. Plánovanou rekonstrukci záchodové jímky se nepodařilo zajistit, a proto se odložila na jarní
měsíce příštího roku. Přesto ale naši farníci
provedli brigádnicky odvedení přebytečné
vody u vodovodního kohoutku pro zalívání
na hřbitově. Přes náročnost vedení, které
jde mezi hroby, se podařilo za dvě soboty
vykopat a položit odpadní trubky tak, aby
se nenarušily základy hrobových pomníků,
napojit do sběrné šachty odvedení do kanalizace a zapravit terén do té míry, že není
možno poznat, kudy byl veden výkop. Bylo
to potřebné udělat proto, že občas přetékající voda podmáčela pilíře vstupní brány

a docházelo k pohybu.
Po loňském upevnění střešních plechů na
lodi kostela se objevily problémy s plechováním spodní části věže. Dokonce při
srpnovém silném větru odpadla překrývací
plechová korýtka a hrozilo tak nebezpečí
podfouknutí celé plochy západní strany. Při
opravě klempíři říkali, že k odtržení by při
silném větru určitě došlo. V příštím roce
chceme ještě jednou věž přejít a zbývající
zjištěné závady, které nebyly akutní, opravit.
Kromě všech těchto prací se ještě natíral
beton na větracím kanálku okolo základů
a také zábradlí u vstupu do sakristie.
Jinak se naši farníci účastní většiny poutí a akcí pořádající farním společenstvím
včetně účasti na návštěvě papeže Benedikta XVI., která byla velkým duchovním
zážitkem pro nás, kteří jsme se této slavnosti zúčastnili.
Fr. Kordiovský

Jak je to s Kokosi
a Motýlky?
Po několika letech úspěšného fungování
obou družinek je poslední dobou znát, že
většina Kokosů už odrostla. Už na schůzky nechodí. Běhání za balonem, hraní her
ani výroba drobných dárků na Farní den
je nebaví. Někteří ze zakládajících členů
jsou už dospělí, a tak se nemůžeme vlastně
divit. Nových nástupců je málo. Na letošní
podzimní schůzky pravidelně chodí jen tři.
Vymyslet pro ně zábavný program v konkurenci počítačových her a televizních pořadů
se mi moc nedaří a sami s vlastními nápady
nepřijdou.
V této situaci jsem dospěla k závěru, že
bude asi nejvhodnější opět sloučit obě
družinky dohromady. S paní katechetkou,
která s Motýlky pracuje, jsem se domluvila,
že se zbylých Kokosů ujme. Ti by mohli na
schůzkách Motýlků pomáhat těm nejmen7

ším nebo se pokusit pro ně připravit nějaké
hry.
Na závěr chci ještě říct, že se staršími
Kokosi to není tak „zlé“. Během školního
roku se sice nesejdou, ale když se dvakrát
ročně pořádá třídenní výlet, najednou se
jich přihlásí víc jak deset.
Letos na podzim jsme společně byli, po
roce a půl, v Deblíně na návštěvě u otce
Oldřicha.
Opravy místní fary se posunuly zase o kus
dál, a tak jsme vařili v nově zařízené kuchyni. Antukové hřiště nám posloužilo při
míčových hrách, ale nejvíc legrace jsme si
užili na celodenní vycházce. Vypravili jsme
se podél Bílého potoka. Sevřené údolí, kterým protéká, nás přinutilo ho přebrodit a na

mnoha místech překonat přes úzké lávky.
Všichni jsme to zvládli bez úhony, ale bylo
to docela náročné.
K večeru jsme si na faře vyrobili ze zavařovaček lampičky, se kterými jsme se vydali
na stezku odvahy, a na jejím konci na nás
čekal sladký poklad.
Poslední den dopoledne pro nás sloužil otec
Michael mši svatou v tamním kostele sv.
Mikuláše. Po obědě nás čekal úklid a cesta
domů.
Setkání s otcem Oldřichem bylo moc milé,
jen kdyby měl míň povinností a mohl s námi
strávit víc času. Tak snad příště – srdečně
nás zval k další návštěvě.
Radana Pivečková

Misijní klubko
Možná to ani nevíte, ale v naší
rousínovské farnosti se jednou
měsíčně scházíme v Misijním klubku. Ptáte se, co to
je? Je to družinka dětí, která
je součástí Papežského díla
dětí České republiky, a naším
úkolem je podporovat misijní
činnost církve. V klubku se
modlíme za děti v rozvojových zemích, ale také za misionáře. Paní katechetka nám
vypráví o jejich práci v nejrůznějších koutech světa, nebo
nám pouštěla video o setkání
dětí Papežského misijního díla
v České Třebové. My jsme
v té době byli na setkání se
Svatým otcem v Římě. Taky
jsme se už dvakrát zúčastnili
Horského klubání ve Špindlerově Mlýně, kde je připravený
třídenní program pro nás, malé
misionáře. V našem klubku
máme sbírku pro děti v chudobných misijních zemích,
do které přispíváme z našich
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vlastních peněz.

vystoupení, byly to čtyři lidové tance.

V říjnu, na Misijní neděli, chodíme na mši
svatou v převlecích, které představují lidi
různých národů. Modlíme se za ně a přinášíme dary v podobě základních potřeb pro
život. Peněžní sbírka se pak posílá na potřeby misií.

Ale opravdu největším zážitkem byl příchod Svatého otce a ten pocit být v jeho
blízkosti. Svatý otec nám vyprávěl o svém
dětství a o tom, jak je důležité být přátelský
a snažit se pomáhat druhým, a taky se za ně
modlit. Odpoledne jsme odjeli na mši svatou do baziliky Svatého Pavla za hradbami.
Ještě v sobotu navečer jsme navštívili Katakomby svatého Kalista, kde je i Papežská
krypta.

Důležitou součástí naší práce je pořádání
Misijního koláče, při kterém se po nedělní mši směňují buchty a koláče za peníze,
které pak putují do misií. Ale to už všichni
jistě dobře znáte.

Naše cesta do Říma
Jako členky Misijního klubka jsme se, Miriam Plevová a já, mohly připojit k ostatním
dětem z ČR a vyrazit na cestu do Říma.
Tady v posledních květnových dnech proběhlo Evropské setkání Papežského misijního díla dětí.
Byl nás plný autobus a celou pouť pro nás
připravila paní katechetka J. Zehnalová.
Nejdřív jsme se po dlouhé cestě vykoupali
v moři. Bylo to moc prima.
V sobotu 30.5., nás čekalo to nejdůležitější – setkání se Svatým otcem a ostatními
dětmi, které chtějí pomáhat v misijní práci. Součástí programu bylo i naše taneční

Poslední den našeho pobytu jsme si prohlédli některé památky – Koloseum, Forum
Romanum, Andělský hrad, Panteon a další.
Pak už zbývala jen cesta domů. Do Brna
jsme přijeli 1.6. kolem poledne. Sice docela unavení, ale plní krásných zážitků. Všem
bych přála, aby mohli prožít podobné setkání jako my při této cestě do Říma.
Poslední den našeho pobytu jsme si prohlédli některé památky – Koloseum,
Forum Romanum, Andělský hrad, Pantheon a další. Pak už zbývala jen cesta domů.
Do Brna jsme přijeli 1. 6. kolem poledne. Sice docela unavení, ale plní krásných
zážitků.
Všem bych přála, aby mohli prožít podobné
setkání jako my při této cestě do Říma.
Anna Pivečková
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Svornost v roce 2009

ly.

První akcí letošního roku bylo posezení
s pohoštěním pro koledníky Tříkrálové
sbírky, na kterém se Svornost finančně
spolupodílela. V sobotu 24. ledna proběhl
tradiční společenský ples, tentokráte jubilejní dvacátý. V našem sále jsme v únoru
vyzkoušeli novinku, pořádání discoplesu.
Hlavními iniciátory a organizátory byli V.
Coufal a J. Zatloukal. Discoples byl zpestřen ukázkou břišních tanců, soutěží v karaoke a prodejem míchaných nápojů. Podle
ohlasu účastníků se akce líbila.

Z investičních akcí bylo nejvíce nákladné
vybudování nového topení v sále, protože
topidla WAF byla již pro vytopení sálu
nevyhovující.

Na konec školního roku byl našimi mateřskými centry Pohádkou a Čechyňkou organizován společný táborák. Také v letošním
roce jsme se na spolkové zahradě loučili
s prázdninami. Pro děti probíhaly soutěže,
opékalo se maso, k tanci i poslechu hrála
reprodukovaná hudba a všem byla k dispozici trampolínka.
V polovině září byl pořádán tradiční farní
den. Na úvod se svým vystoupením zaujala
misijní skupina z Brna, dále pak probíhaly
soutěže pro děti a tradiční losování tombo-
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Letošní Svatováclavské hody byly z důvodu návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice odsunuty na 4. října a více si o
nich přečtete na jiném místě zpravodaje.

Spolkový rok byl zhodnocen na prosincové
valné hromadě.
Václav Hůlka

Farní pouť k sv. Martinu
Prvního máje vyrazili rousínovští farníci na
svou každoroční pěší pouť. Cíl nebyl letos
vzdálený – kostel svatého Martina u Lulče. Povzbuzeni krásným počasím a kratší
trasou, sešli se pěší poutníci v nebývale
hojném počtu, posíleni i o tradiční cyklopoutníky („Vždyť by to byla ostuda jet
deset kilometrů na kole!“). Zabloudit bylo
tentokrát těžké, bílá věž sv. Martina se tyčila jako maják na obzoru. Poslední kroky

spojili poutníci s modlitbou křížové cesty
u zastavení lemujících silničku ke kostelu. Když dorazili i ti, kteří pěšky putovat
nemohli, otevřely se těžké dveře kostela
a poutníci zaplnili lavice téměř do posledního místa. Pouť pak vyvrcholila mší svatou,
při které rousínovští prosili o požehnání pro
svou farnost. Před návratem nemohlo chybět polední občerstvení s nádherným výhledem na jarní pole, louky a lesy, až k vzdáleným kopcům na horizontu. Nebývale četná
byla tento rok i skupinka, která se rozhodla
putovat po svých i zpátky domů. Za své
úsilí byla odměněna strhujícím žabím koncertem. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! (Ž 150, 6)
Lukáš Žídek

Zimní pěší pouť k Panně
Marii bolestné do Sloupu

Michael, který s námi do Sloupu také pěšky
doputoval.
Po společném fotografování před kostelem
a krátkém občerstvení jsme cca ve 14.30
vyrazili po jiné trase zpět do Jedovnic.
Šli jsme směrem na Šošůvku, kde jsme si
prohlédli krásnou moderní kapli, pokračovali směrem na zříceninu hradu Holštejna
a potom přes Ostrov u Macochy kolem jeskyně Balcarka. Začalo se již stmívat a měli
jsme toho všichni „plné kecky“, když se
před námi objevila světla Jedovnic.
Správně uchození jsme skončili v restauraci Olšovec. Únava z nás brzo spadla a všem
zářily tváře ošlehané větrem a u srdce pocit
dobře prožitého dne. Po chutné večeři (i
Ajka si dala s námi) jsme se vydali zpět
auty do Rousínova.
Václav Slovák

V sobotu ráno dne 17.1. 2009 se sešlo 10
statečných a pes před kostelem sv. Maří
Magdalény, aby se vydali na pěší pouť
k Panně Marii Bolestné do Sloupu. Počasí bylo přiměřené měsíci lednu, byl sníh
a teplota někde mezi -3 až -10 stupni.
Nasedli jsme do tří aut a přepravili se do
Jedovnic, odkud jsme již vyrazili pěšky
k cíli naší cesty, jímž byl kostel Panny
Marie Bolestné ve Sloupu. Mráz zalézal za
nehty, ale jinak bylo krásné slunečné počasí, takže jsme si mohli vychutnat zimní krajinu moravského krasu. Naše cesta vedla
nad propastí Macocha, kde jsme měli první
přestávku, a pak jsme pokračovali krásně
zasněženou lesní krajinou přes vyhlídku
„Koňský spád“ a „Pustý žleb“ a rozcestí „U
dubu“ směrem k cíli. Ajce (pes pana Kleina) se to také velmi líbilo, vždyť s námi na
poutě již chodí pravidelně. Cesta nám trvala cca 3 hodiny a již se před námi vylouply
Sloupsko-šošůvské jeskyně. Do kostela
ve Sloupu za námi přijeli i další poutníci
z Rousínova, a tak jsme se mohli společně
zúčastnit poutní mše sv., kterou sloužil otec

Hody 2009
Rousínovečtí stárci a spolek Svornost uspořádali v neděli 4.10. 2009 Svatováclavské
krojované hody. Letos byly hody o týden
posunuty, protože před tím v neděli 27.9.
navštívil poprvé v historii Jižní Moravu
papež Benedikt XVI., aby zde sloužil mši
svatou.
Ráno v 900 se stárci zúčastnili mše svaté.
Za doprovodu Sivické kapely (založena r.
1884) a tónů orelské hymny „Zdráv buď
orle slovanský” přišli stárci v průvodu od
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fary do slavnostně vyzdobeného kostela
sv. Václava, kde je přivítal farář P. Michal
Macek, děkan P. Mareček, který přijal
pozvání na hody, a plný kostel farníků.
Pestrobarevnost kyjovských krojů a krása
mládí vytvořily v kostele opravdu nádhernou atmosféru. V průvodu nechyběli ani ti
malí a nejmenší stárci a stárky.
Mše sv. byla sloužena na poděkování za
úrodu, jejíž vzorek z našich polí, zahrádek,
stromů a vinohradů byl naaranžován u bočního oltáře. Krásné kázání P. Michala končící slovy „toto jsou plody země (pohled
na úrodu) a plody lidské práce (pohled na
stárky)“ ještě více podtrhlo krásnou atmosféru. A ještě jedna myšlenka. Svatá Tereza na dotaz, co by si pořídila za poslední 3
„koruny“, odpovídá. Za první bych koupila
chleba, druhou bych dala chudákovi a za
třetí bych si koupila květinu, což rozvinuto
znamená pořídit si něco pěkného, zúčastnit
se něčeho krásného, udělat něco krásného.
A to se stárkům určitě podařilo.
Moc jim za tento zážitek děkujeme.
Průvod stárků vyšel za krásného počasí
ve 14h z hospody a za doprovodu stovek

hodových hostů se tančilo u domů stárek,
obešla se dědina a po skončení průvodu
u máje tančili stárci Moravskou besedu.
Večer byla hodová zábava zahájená slavnostním nástupem stárků.
Závěrem bych chtěl poděkovat stárkům,
jejich rodičům, městu Rousínovu, stavební
firmě Fr. Skřivánka, firmě Skromet, spolku Svornost a všem příznivcům neboť tito
všichni vědí, že hody nezačínají v neděli
průvodem, ale daleko dřív.
Josef Kousal

Návštěva Sv. Otce
Nebývá to až tak často, abychom my křesťané měli takovou příležitost vidět papeže na
vlastní oči.
V neděli 27. září 2009 se nám této příležitosti
dostalo, respektive – byla nám naservírována
takřka až pod nos. Papež se rozhodl sloužit
mši svatou pod širým nebem asi tak 13 km
vzdušnou čarou od našeho města. Vím, že
pro spoustu lidí nebylo možné se mše svaté zúčastnit přímo, a proto aspoň vzali za
vděk sledovat tuto událost prostřednictvím
televizní obrazovky (mimochodem přímý
komentovaný přenos naší veřejnoprávní
televize byl, myslím, velmi zdařilý). Patřil
jsem k těm, kteří se rozhodli pro setkání se
Svatým Otcem tváří v tvář, i když i já jsem
ze začátku pochyboval (hlavně o způsobu
zajištění co největšího počtu účastníků mše
svaté). Musím říct, že toto společné setkání
mi dalo hodně. Viděl jsem najednou kolem
sebe velké množství lidí, a protože jsem se
nacházel v sektoru pro rodiny s dětmi, tak
to bylo velké množství mladých lidí, kteří
na to místo přišli ze stejného důvodu. Slavit společně se Svatým Otcem mši svatou
a pokusit se třeba tak zase o kousíček svou
víru prohloubit, zdokonalit, ukotvit, zveřejnit, pojmenovat.
Svým dětem jsem chtěl aspoň tímto způsobem říct, že toto vše je pro mě důležité.
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Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se jakkoli podíleli na zajištění důstojného a bezproblémového průběhu tohoto
setkání.
Pavel Švejnoha

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok proběhne začátkem ledna v Rousínově a jeho městských
částech
Tříkrálová
sbírka.
Stejně jako loni bude chodit 17 skupinek
koledníků a vybírat příspěvky na podporu
charitního díla. V Rousínově a okolí jsou
příspěvky rok od roku štědřejší, a v roce
2009 jsme se dostali téměř k 90 tisícům
korun.
Vzhledem k drobným změnám v oblastech
Rousínov, Kr. Vážany a Sídliště se nedají
výsledky přesně srovnat, i přesto ale přikládám tabulku s výsledky za roky 2008
a 2009:

2008

2009

Kroužek

11642,00

12265,00

Rousínovec

13260,00

11227,00

Čechyně

6389,00

5992,00

Kr. Vážany

7100,00

6244,00

Vítovice

6770,00

7922,00

Slavíkovice

7050,00

7784,00

Rousínov

17657,00

25331,00

Sídliště

14427,00

13198,00

Celkem:

84295,00

89963,00

Poděkování za takto krásný výsledek patří
všem občanům Rousínova a okolí a především všem koledníkům a dobrovolníkům,
kteří i přes častou nepřízeň počasí každoročně ochotně pomáhají podpořit činnost
Charity nejen doma ale i v zahraničí.
František Havíř
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Pouť do Kutné Hory
a Sázavy
Letošní, už tradiční, farní pouť měla za
cíl navštívit město Kutná Hora, Sedlec
a Sázavský klášter. Vydali jsme se plni očekávání na cestu v sobotu dne 23. května.
Odjezd byl stanoven na šestou hodinu ranní. Bez problémů a překážek a se společnou
motlitbou růžence jsme již po dvou hodinách jízdy dorazili do Kutné Hory.
V arciděkanském chrámu sv. Jakuba jsme
měli domluvenou mši sv. na 10. hodinu,
a tak do té doby byl krátký čas na první
seznámení s městem. Zavítali jsme mj. na
gotický Vlašský dvůr, kde byla ve středověku mincovna.
Po mši sv., kterou sloužil otec Michael,
nás místní jáhen provedl gotickým chrámem s výjimečně vysokou věží – 86m. Je
v něm zachovaný bohatý pozdně gotický,
renesanční i barokní inventář.
Další zastávkou byl světoznámý chrám
sv. Barbory, památka zapsaná v seznamu
UNESCO. Tento významný gotický architektonický skvost je dennodenně obléhán
turisty, do jejichž řad jsme se zařadili i my.
Po zaplacení vstupného jsme obdrželi tištěného průvodce, s jehož pomocí jsme si celý
chrám prohlédli. Je to opravdu výjimečná
stavba. Její budování probíhalo v několika
etapách, a to celých 500 let!
Prohlídka města vedla dále kolem bývalé
Jezuitské koleje a protože tam byl zrovna
den otevřených dveří, využili jsme toho
k neplánované návštěvě. Měli jsme mj.
možnost shlédnout kopii císařské koruny
Svaté říše římské. Kolej samotná je rozměrná barokní stavba, pro kterou neměl řád
využití, a tak přešla do vlastnictví muzea
Středočeského kraje, který v ní zřídil galerii
výtvarných umění.
Další zastávkou na naší pouti byl Sedlec.
Naše první kroky zde vedly do hřbitovní
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kaple Všech svatých. Zdejší interiér patří
k velmi zajímavým, až zvláštním. Výzdoba
je totiž tvořena lidskými kostmi! Unikátní
je mohutný kostěný lustr. Dle odhadů je
výzdoba tvořena z ostatků asi 40000 lidí.
Od tohoto zvláštního místa jsme přešli ke
klášternímu kostelu P. Marie, založeném
kolem roku 1300. Je pětilodní, má půdorys latinského kříže s délkou 87m. Po roce
1700 byla započata rozsáhlá rekonstrukce
Husity pobořeného chrámu. Dokončil ji
architekt J. Santini, jehož styl, označovaný
jako barokní gotika, je velmi obdivovaný. I
my jsme ji velmi obdivovali.
Dále jsme pokračovali do Sázavského
kláštera, poslední zastávkou našeho putování. Je to místo, které bylo významné již
v 11.století jako duchovní středisko a centrum slovanské vzdělanosti a písemnictví.
Součástí kláštera je i barokní kostel sv.
Prokopa, který zde žil jako poustevník.
Před touto stavbou můžeme shlédnout jednu zajímavost – nikdy nedostavěný gotický kostel. Gotická kaple P. Marie, bývalá
klauzura, kapitulní síň s freskami ze 14.
století a nakonec expozice „Staroslověnská
Sázava“, to všechno v nás zanechalo hluboký dojem.

Samozřejmě, že jsme tato
místa nenavštívili jen jako
kulturní památky, ale hledali jsme i místa pro modlitbu a duchovní posilu.
Myslím si, že většina (ne-li
všichni) poutníků odjížděla
domů spokojena, posílena
duchovně s tím, že se nám
pouť vydařila, a to i díky
přívětivému počasí.
Jenička Tomanová

Vánoční „turné“
KPS Danielis
Komorní pěvecký sbor Danielis si vás co
nejsrdečněji dovoluje pozvat na tradiční
vánoční koncerty, které se uskuteční:

Plán akcí farnosti na rok
2010

21.12.2009 v 17h na zámku v Habrovanech

Leden

26.12.2009 v 16h v kostele sv. Augustina
v Brně
27.12.2009 v 16h v kostele Nejsvětější Trojice ve Střelicích
27.12.2009 v 19h v kostele sv. Václava
v Rousínově
10.1.2010 v 17h v kostele sv. Vavřince
v Kloboukách u Brna
Na koncertech zazní české a cizojazyčné
vánoční písně a koledy.
Spoluúčinkují: Hedvika Šlápotová (příčná
a zobcová flétna), Marek Scholler (trombón), Pavel Švejnoha (housle).

Dětský ples		
Ples KDÚ-ČSL		
Zimní pouť		
Únor
Masopust		
Květen Pěší pouť			
Pouť autobusem		
Červen 1. sv.příjmání		
Táborák pro děti		
Srpen
Pouť na sv.Hostýn		
Ahoj Prázdniny		
Září
Václavské hody		
Říjen
Drakiáda			
Prosinec Farní zabíjačka
Živý betlém		
Turnaj ve stolním tenise

17.1.
23.1.
30.1.
14.2.
1.5.
29.5.
6.6.
25.6.
15.8.
28.8.
26.9.
17.10.
25.12.

Vánoční zpravodaj 2009 vydala Římskokatolická farnost Rousínov, Kroužecká 1.
korektura příspěvků: Stanislav Pacner, František Havíř
koordinátor a šéfredaktor: Ing. Václav Slovák, grafická úprava: František Havíř
vychází nákladem 400 výtisků, redakční uzávěrka 30. 11. 2009, datum vydání: 12. 12. 2009
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grafická úprava a logo © 2009 František Havíř
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Pořad bohoslužeb: Vánoce 2009
Čt
24/12
„půlnoční“
		
		

20.30		
20.30		
22.00		
23.30		

Kr. Vážany
Komořany
Rousínov – sv. Máří Magdaléna
Velešovice

Pá
25/12
Narození Páně
		
		
		
		
		

7.30		
7.30		
9.00		
9.00		
10.30		
10.45		
18.00		

Rousínov – sv. Máří Magdaléna
Podbřežice
Rousínovec – sv. Václav
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice
živý betlém v Rousínově u kostela sv. Máří Magdalény

So
26/12
sv. Štěpána
		
		
		

9.00		
9.00		
10.30		
10.45		
16.00		

Rousínovec – sv. Václav
Komořany
Habrovany
Velešovice			
vánoční koncert SPS Sušil a dětí u sv. Máří Magdalény

Ne
27/12
7.30		
Rousínov – sv. Máří Magdaléna
svaté rodiny
9.00		
Rousínovec – sv. Václav
		
9.00		
Komořany
		
10.30		
Kr. Vážany
		
10.45		
Velešovice
bohoslužby s obnovou manželských slibů
		
19.00		
vánoční koncert KPS Danielis – sv. Václav
Čt
31/12
sv. Silvestra I.
		

16.00		
16.00		
23.00		

Rousínov – sv. Máří Magdaléna
Velešovice
Rousínovec – sv. Václav, novoroční adorace

Pá
1/1
Nový rok		
		
		

9.00		
9.00		
10.30		
10.45		

Rousínovec – sv. Václav
Komořany
Kr. Vážany
Velešovice

So
2/1
		

18.00		
19.00		

Podbřežice
Habrovany

Ne
3/1
7.30		
Rousínov – sv. Máří Magdaléna
„Tří králů“
9.00		
Rousínovec – sv. Václav
		
9.00		
Komořany
		
10.30		
Kr. Vážany
		
10.45		
Velešovice
bohoslužby s žehnáním vody, křídy a kadidla

