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SLOVO
talo se to před několika roky.
Na faře byla ubytována rodinka z Prahy. Rodiče a jejich
roztomilé děti: Jeník, který byl prvňáček
na základní škole, Liduška, ani ne pětiletá a Benedikt. Toho maminka ještě kojila. Jednoho dne se vrátili všichni z procházky po šumavských lesích a rodiče
celí užaslí se dali do vypravování, co zažili. Na jednom místě se zastavili, aby
vnímali vůni, jemný
šum a krásu prostředí, když tu najednou
Liduška
pronesla: „Slyšíte to
ticho? Každé slovo,
ve kterém není láska, je zbytečné.“ Rodiče byli ohromeni
hloubkou ducha svého dítěte... Na faře
potom zjistili, že tato myšlenka byla napsána na jednom zarámovaném obrázku
přírody. Liduška se naučila číst od svého
staršího bratra, tak si to počas pobytu na
faře přečetla a použila v té správné chvíli
a na vhodném místě.
Začínáme měsíc bohatý na liturgické slavnosti. Ježíš promlouvá k učední-

S

kům při různých příležitostech. Jsou to
slova, která něco důležitého znamenají a
působí. Také slova, kterými nás Pán zve,
abychom se učili od Něho, neboť je tichý
a pokorný srdcem. Jeho srdce je plné
dobroty a lásky, trpělivé a shovívavé.
To naše lidské slovo - jaké je? Z jakého srdce vychází? Máme dostatečnou
zásobu slov, abychom mohli pomlouvat, diskutovat, kázat, vzdělávat, poučovat,
posuzovat,
soudit i odsuzovat...
Zkusme hledat a používat slova, která
pomáhají žít a žít s
chutí. Máme slova proti někomu. Ale
nenacházíme slova proti nesympatickému člověku, proti nepříteli. Máme slova,
abychom pohrdali, ranili, ponížili. No
chybí slova, která dodají odvahu, posílí a
vzbudí naději. Lehce umlčíme protivníka, dokážeme ho pokořit, vysmát se mu
nebo vysmát se z něho. Jistě potěší slovo, kterým vyslovíme úctu a ocenění. Je
tolik hlučných slov, možná i proto, že
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vycházejí z prázdného srdce. Je však důležité používat slovo, které něco hodnotné řekne, které něco důležité vybuduje,
které přinese užitek posluchači.

Jak máme radost z teplého slunečního paprsku, z ovlažujícího pokojného
deště, z tichého vánku, který osvěží...
Ať jsou taková i naše slova! Ze srdce přeje
P.Qirin.

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Duch – Stvořitel a člověk
etkání a rozloučení na hoře Olivetské. Tam, kde se Ježíš chystá
opustit naši planetu. Vzpomínky, pozorování, poslední instrukce.
- Tak je psáno: Kristus bude trpět a
třetího dne vstane z mrtvých (Lk 24,4647). Stejně tak bude třeba, aby se toto
utrpení a zmrtvýchvstání naplnilo v dějinném procesu celého lidského rodu,
uskutečňovaném v ustavičném pokání a
odpouštění. Zvěstujte to všem. Zatím
však ještě čekejte. Na toto společné
vesmírné dílo Boha a člověka byste sami
vůbec nemohli stačit. Bude vám dána
síla shůry. Otec vám sešle svého Ducha.
Slova dozněla, nad apoštoly se rozprostřely Ježíšovy žehnající ruce. Odešel
a více ho nespatřili.
Duch-Stvořitel a člověk si podávají
ruce k dovršení dějinného stvoření podle
Kristova programu. Síla shůry opravdu
přišla.
Zrak se jim rozzářil, srdce začalo
tlouci, tolik se jim chtělo křičet do celeno světa o velkých věcech Božích!
Možná je ohromil záblesk toho
nádherného dovršení. Možná je Duch
strhl do svého věčného světla, ve kterém
není rozdílu mezi bylo, je a bude.

S

Zcela jistě spatřili Kristovo Poselství v tak strhující kráse, že ani smrt, ani
život, vůbec nic na světě nebylo pro ně
tak důležité, jako sloužit, do posledního
dechu sloužit tomuto Poselství. A všude,
všude ho zvěstovat.
Ale přešla staletí a stalo se něco nepochopitelného. Evangelium je zvěstováno jakoby z obehrané desky. Stamiliony ho vyznávají, ale jen zřídka někoho
opravdu vzrušuje. Jak se to mohlo stát?
Možná je to tím, že jsme ho zakleli
do mrtvé litery a nedovolili mu žít. Možná jsme kvůli jalovým spekulacím zapomněli nadšeně a netrpělivě očekávat
přislíbeného Ducha. Možná jedno i druhé.
To však nic nemění na skutečnosti,
že Kristův program zůstává i dnes jediným živým programem dovršení dějin a
že ten program bude uskutečněn. A ti,
kteří budou dost toužebně očekávat Ducha svatého, budou v každé době objevovat v Ježíšově Poselství takovou strhující a neodolatelnou krásu, jako učedníci
tehdy v oněch prvních letničních dnech.
Z knihy J. Porubčan:
Každý den s Bohem
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Slovo otce biskupa Vojtěcha
ke 100. výročí začátku První světové války
Milé sestry, milí bratři,
v letošním roce si budeme připomínat (ne oslavovat!) sté výročí začátku
První světové války. Ta oficiálně vypukla 28. července 1914 a skončila příměřím
na všech frontách 11. listopadu 1918.
Během této doby bylo mobilizováno více
jak šedesát milionů vojáků, z toho necelý
milion občanů naší vlasti. Odhaduje se,
že jich na různých bojištích Evropy, Asie
i Afriky padlo téměř dvěstě tisíc. Mnoho
dalších se vrátilo s doživotním postižením, řada rodin byla hluboce rozvrácena
nejen životními ztrátami svých blízkých,
ale i sociálními, ekonomickými a společenskými důsledky válečného konfliktu.
Nejtěžší válečné následky spočívaly v
rozpadu pozitivních hodnot, jako je vzájemná úcta mezi lidmi, chápání manželství atd., které byly do té doby všeobecně
přijímány. V nebývalé míře se také rozpadlo základní náboženské cítění a víra v
milujícího Boha.
Válkou se také otevřela cesta k socialistické revoluci v Rusku i k mnoha
dalším skutečnostem, jejichž následky

přetrvávají. Je proto vhodné a potřebné si
tyto skutečnosti připomenout, pomodlit
se za všechny oběti a poukázat na zlo,
které se nás dodnes dotýká.
Prosím kněze, aby jako místní církev pozvali k bohoslužbě slova nebo k
ekumenické bohoslužbě, nebo kde je to
vhodné třeba i k mešní bohoslužbě občany své farnosti, představené obcí, ředitele škol, spolky, místní pěvecká tělesa atd.
Poraďte se ve svých farnostech a buďte
iniciativní. Téměř v každé obci se nachází na náměstí nebo na hřbitově památník
padlých z První světové války. Věnujte
svůj čas a energii k tomu, aby tyto akce
byly co nejdokonalejší po vnější i obsahové stránce.
V katedrále sv. Petra a Pavla bude
pietní mše sloužena ve čtvrtek 19. června
2014 v 17.30 hodin. Všichni jste zváni i
se svými farnostmi.
V modlitbě provází
Váš biskup X Vojtěch

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
Markéta Kortonská
Obraz sv. Markéty Kortonské se nachází v kostele sv. Jana Křtitele v pozadí
presbytáře po levé straně hlavního oltáře
– při vstupu ze sakristie do kostela. Svátek slavíme 22.2.

Ve výši 500 metrů n.m., blízko hranice mezi dvěma italskými kraji,
Toskánskem a Umbrií, leží Kortona, jedno z nejstarších italských měst. Nad městem se tyčí novější církevní budova, San3
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tuario di Santa Margherita. Stavba je na
místě, kde zemřela Markéta Kortonská
22. února 1297.
Markéta se narodila
r. 1247 v Lavianu na východ od Salerna. V 16
letech opusti la rodičovský dům a žila se šlechticem v Montepulcianu.
Brzy nato porodila syna.
Jednoho dne byl Markétin
milenec přepaden lupiči a
zabit. Když spatřila mladá
žena zohavené tělo muže,
její život se změnil. Od
nynějška se chtěla zasvětit zcela Bohu. Šla do
Kortony a prosila o přijetí v klášteře
františkánských terciářek. Tam se stavěli
vůči ní zprvu odmítavě, jednak pro její
mládí, jednak proto, jaký dosud vedla
život. Když však prošla všemi zkouškami všemožně se umrtvovala, skoro nic
nejedla, spala na studené kamenné podlaze a sama si přidávala bolesti – směla
složit sliby.

V Kortoně založila pak Markéta
špitál pro chudé a nemocné a kromě toho
uvedla v život společnost
sester III. řádu. Stále
znovu se jí dostávalo
mystických milostí. Zemřela ve věku 50 let. Za
svatou ji prohlásil r. 1728
papež Benedikt XIII.
Znázorňování: Markétin život byl pro mnoho
umělců inspirací pro nejrůznější znázornění. Snad
nejstarší vyobrazení (ze
14. století) lze shlédnout
v diecézním muzeu v
Kortoně. Ukazuje Markétu jako terciářku s růžencem. Velmi
často je světice znázorňována se psem.
Je to odkaz na podání, podle kterého její
pes nalezl milencovu mrtvolu.
Podle knihy Schauber – Schindler:
Rok se svatými

CHARITA
Koncert Pavla Helana
Srdečně vás zveme na koncert vlídného písničkáře, finalisty
soutěže "Československo má talent" Pavla Helana, který se uskuteční 26. června 2014 v Městském divadle ve Znojmě od 19:00
hod. Jako hosté vystoupí Petr Bende, uživatelé Oblastní charity
Znojmo - Samuel Bum a Schola od sv. Kříže. Vstupenky jsou v
prodeji v Turistickém informačním centru, Obroková 10, Znojmo nebo na
http://www.vstupenkyznojmo.cz/list. Vstupné na koncert je 190,- Kč, 170,- Kč, 150,Kč, stání 75,- Kč. Přijďte se podívat a podpořit dobrou věc.
Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo
4
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Úsměvy 2014
Dne 24. 4. 2014 proběhl 1. ročník setkání lidí s postižením i bez něj s názvem
ÚSMĚVY, který odstartoval v 10.00 hod. ve znojemské
Sportovní hale velkými úsměvy všech, koho zaujala myšlenka této akce. Vlídnými slovy celou akci zahájila i PhDr.
Šárka Gambasová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Znojmo a Mgr. Evžen Adámek, ředitel Oblastní charity Znojmo. Součástí akce byly dovednostní
soutěže pro zdravotně znevýhodněné osoby. 50 uživatelů sociálních služeb Zámku
Břežany p.o., denního stacionáře Úsměv Třebíč, Dílny sv. Kláry, sociální rehabilitace
Ateliéru Samuel, Denního stacionáře sv. Damiána a žáků Praktické školy Znojmo
mělo možnost soutěžit v šesti dovednostních disciplínách.
Mgr. Soňa Foitová
vedoucí Denního stacionáře sv. Damiána

Módní přehlídka se vydařila
Módní přehlídku již po čtvrté si připravili obyvatelé
Domova pro matky a otce v tísni tentokrát ve spolupráci s
Věznicí Znojmo. Na módní přehlídce bylo představeno 55
modelů, 26 modelů předvedli dospělí a 29 dětí. Modely si
připravili uživatelé domova za pomoci zaměstnanců.
Přehlídka byla rozdělena na dvě části. V první části,
kterou uváděl Mach a Šebestová, se představily „ večerníčkové postavy“ Víla Amálka, maková panenka a motýl Emanuel, loupežník Rumcajs s Mankou, Křemílek a
Vochomůrka, krteček se zvířátky.
Druhou část přehlídky uvedla Saxana. Zde jste mohli spatřit pyšnou princeznu s
králem Miroslavem, princeznu se zlatou hvězdou na čele, krále Radovana, Kazisvěta
i kuchtíka. Princeznu Lenku s Honzem. Představila se nám Zubejda s Lotrandem a
loupežníkem, Popelka s dvořany a princem. Nakonec se ukázalo Štěstí a Rozum, kteří
společně s žáky 3.B vyhnali Závist.
Módní přehlídka je tradičně připravována ke Dni matek. Pan ředitel Oblastní
charity Znojmo předal maminkám a zaměstnancům domova růže.
Bc. Blanka Mahdalová
vedoucí Domova pro matky a otce v tísni

Postní almužna 2014
Dovolte, abychom vám všem, kteří jste se zapojili do Postní almužny 2014,
upřímně a ze srdce poděkovali za váš finanční dar spojený s postní obětí. Vaše odhodlání zapojit se do této postní starobylé křesťanské tradice je projev největší lásky
k bližnímu. Děkujeme také všem kněžím za jejich podporu této postní akce ve svých
farnostech a mezi věřícími. Celkový výtěžek Postní almužny 2014 činí 104 408,- Kč
a 2,88 € z 341 ks almužen. Tyto peníze použijeme na financování operací a léčebných výdajů vážně nemocných a umírajících chudých dětí na Ukrajině. Děkujeme
také vám všem za vaše modlitby a nejrůznější formy pomoci Charitní činnosti.
5
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Farnost
Znojmo sv. Mikuláš
Znojmo sv. Kříž
FATYM Přímětice
FATYM Vranov n. Dyjí
ostatní

Počet ks
postních
almužen
30
21
30
61
199

Částka
v Kč
6 635,00
7 779,00
22 493,00
15 509,00
51 992,00

Částka
v EUR
0,50
0,10
2,28

Mgr. Ludvík Mihola, koordinátor Postní almužny

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Nemocní přicházejí za Ježíšem
Uzdravení malomocného – umění přijímat sebe samého (Mk 1,40-45)

„K

Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho
prosil: 'Chceš-li, můžeš
mě očistit' “ (Mk 1,40). V tomto případě
přichází nemocný za Ježíšem. Cítí se vyvržený, malomocný. Nesnáší se. Protože
se nedokáže přijmout, cítí se odmítnutý a
zavržený také ode všech ostatních. Tlak
jeho utrpení je tak veliký, že touží vytrhnout se z bludného kruhu sebeodmítání i
odmítání druhými lidmi. Ve čtyřech krocích se odhodlává k setkání s Ježíšem.
Poprosí ho o pomoc. Padne před ním na
kolena a vyznává vlastní bezmoc. Osloví
Ježíše. I když se v tomto oslovení také
skrývá past, jak se zdá. Nemocný totiž
přesouvá veškerou práci a zodpovědnost
na Ježíše. To Ježíš ho má očistit. Ježíš
má odvézt všechnu práci, aniž by k tomu
nemocný jakkoli přispěl. Na to ovšem
Ježíš nepřistoupí. On nemocného sice
uzdraví, avšak docela jinak, nežli ten si
to představoval. Terapie proběhne ve
čtyřech krocích, jak to bývá u Ježíše
zvykem. Číslice čtyři je symbolem po-

zemské skutečnosti. Člověk je obnoven
ve svém lidství, tedy takový, jakého jej
Bůh stvořil.
První krok uzdravení: Ježíš má
s malomocným soucit. Otevírá nemocnému své nitro. Druhý krok: Ježíš vztahuje ruku, navazuje vztah. Třetí krok:
Ježíš se nemocného dotýká. Proráží
krunýř, kterým se malomocný obrnil.
Ježíš nemá strach z fyzického doteku.
Přibližuje se až k nemocnému, vnímá ho
a svým dotekem mu projevuje svou bezpodmínečnou přízeň.
Čtvrtý krok: Ježíš řekne nemocnému: „Chci, buď čistý!“ (Mk 1,41). Dá
mu najevo celou svou náklonnost. Bezpodmínečně ho přijímá. Nepřipustí
ovšem, aby byla veškerá zodpovědnost
za uzdravení svalena na něho. Nepřipustí, aby byl vehnán do role divotvůrce,
jenž by malomocenství kouzlem odčaroval.
Ježíš se nedá vlákat do pasti, nedá
se určovat očekáváním nemocného. Setkává se s ním v naprosté svobodě. Koná,
6
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co vykonat může. Staví se na stranu nemocného a ujímá se ho. Také však apeluje na jeho zodpovědnost. Jeho „buď čistý!“ znamená „ujímám se tě“. Jenže teď
máš za úkol říci ano sobě samému a přijmout sebe takového, jaký jsi. Kdo má
problém se sebepřijetím, potřebuje druhé
lidi, aby mohl prožít zkušenost, že je přijatý. Musí přerušit bludný kruh sebeodmítání a odmítání druhými lidmi, a to
právě tak, že udělá krok směrem ke druhým. Při tomto setkání s druhými musí
také udělat něco ze své strany. To znamená, že se musí rozhodnout: Chci při-

jmout sebe samého. Stojím při sobě.
Dnes se rozhoduji právě pro toho člověka, kterým jsem. Tím se očistím, tím se
dostanu do souladu se sebou samým.
Opadnou ze mě iluze, které jsem si o sobě vytvořil. Přijmu sebe samého i se
svou průměrností a omezeností. Nedopustím, abych byl zcela závislý na přijetí
ze strany druhých lidí. Tím, že stojím
pevně při sobě, nezhroutím se ani tehdy,
když při mně druzí nestojí.
Z knihy A. Grüna:
Uzdravení skrze podobenství

ROK RODINY
NUTNOST VŠEOBECNÉ PÉČE O PODPORU MANŽELSTVÍ A RODINY
odina je jakousi školou plnějšího lidství. Aby mohla dosáhnout plnosti svého života a poslání, je
nutná láskyplná shoda srdcí, vzájemné
dorozumění manželů a horlivá spolupráce rodičů při výchově dětí. Činná přítomnost otcova velice přispívá k jejich
utváření, ale i matčina práce v domácnosti, které potřebují zvlášť mladší děti,
musí být zajištěna, aniž se přitom zanedbá oprávněný společenský vzestup ženy. Děti se pak mají vychovávat tak, aby,
až dospějí, dovedly s plným vědomím
odpovědnosti jít za svým povoláním, a to
i posvátným, a volit si životní stav, v kterém, uzavřou-li sňatek, by mohly založit
vlastní rodinu v příznivých mravních,
sociálních a hospodářských podmínkách.
Je na rodičích nebo poručnících vést
mladé lidi při zakládání rodiny svou rozumnou radou, a ti ji zase mají od nich
rádi přijmout. Musí se však varovat toho,

R

aby je přímým nebo nepřímým nátlakem
nenutili uzavřít manželství nebo zvolit si
partnera.
Taková rodina, ve které se stýkají
různé generace a vzájemně si pomáhají
získat plnější moudrost a sladit lidská
práva s ostatními požadavky společenského života je základem společnosti.
Všichni proto, kdo mají vliv na společnost a na společenské skupiny, musí
účinně přispívat k povznesení manželství
a rodiny. Uznat pravou jejich povahu,
hájit ji a podporovat, chránit veřejnou
mravnost a napomáhat prospěchu rodin
musí státní moc považovat za svůj posvátný úkol. Rodičům třeba zaručit právo
mít děti a vychovávat je v kruhu rodiny.
Prozíravým zákonodárstvím a různými
opatřeními třeba chránit a vhodnou výpomocí podporovat také ty, kteří jsou
bohužel bez dobrodiní rodiny.
7
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Využívajíce přítomného času a rozlišujíce to, co je věčné, od proměnných
forem, mají křesťané horlivě napomáhat
k rozvoji hodnot manželství a rodiny, a
to jak svědectvím vlastního života, tak
svornou prací s lidmi dobré vůle; tak odstraní obtíže a uspokojí potřeby a zájmy
rodiny, které odpovídají nové době. Velkou pomocí k dosažení takového cíle
bude křesťanský smysl věřících, správné
svědomí lidí, jakož i moudrost a znalost
odborníků v posvátných vědách.
Vědečtí odborníci, hlavně v biologii, lékařství, sociálních vědách a psychologii mohou velmi posloužit dobru
manželství a rodiny i uklidnění svědomí,
spojí-li svá studia k tomu, aby důkladněji
objasnili různé podmínky, které napomáhají mravně nezávadnému řízení porodnosti.
Kněží mají povinnost získat si ve
věcech týkajících se rodiny náležité
vzdělání, aby mohli podporovat povolání
manželů v jejich manželském a rodinném životě rozmanitými pastoračními
prostředky, kázáním Božího slova. boho-

služebnými obřady a jinou duchovní
pomocí, vlídně a trpělivě je posilovat v
obtížích a upevňovat je v lásce. aby se
tak vytvořily opravdu skvělé rodiny.
Různé spolky, zvláště rodinná sdružení, se mají snažit poučováním i činností utvrzovat mladé lidi i samy manžele,
hlavně nedávno oddané, a utvářet je pro
rodinný, společenský a apoštolský život.
Konečně sami manželé, stvoření k
obrazu Boha živého a začlenění v opravdové osobní společenství, mají být spojeni rovnou vzájemnou láskou, stejným
smýšlením oboustrannou svatostí, aby
následovali Krista, původ života, a tak se
stali v radostech i v utrpeních svého povolání skrze své věrné milování svědky
tajemství lásky, které Pán zjevil světu
svou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Pastorální konstituce o církvi
v dnešním světě (čl. 52)

INFORMACE – bude vás zajímat
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně
Z důvodu rekonstrukce bude kostel sv. Maří Magdaleny v Brně od pondělí 16.
června 2014 do soboty 13. září 2014 uzavřen. Během této doby bude stálá zpovědní
služba zajištěna ve zpovědní místnosti v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, a to
v obvyklém rozsahu, tedy v pracovní dny pondělí až pátek od 9.00 do 16.30 hodin.
Více zde http://www.biskupstvi.cz/zpovedni-sluzba
Exercicie v La Salette 9.-15.6.2014: Duchovní obnova v horách – pozvánkaPo vele-úspěšné národní vlakové pouti do Lurd pořádá CK-Kučera duchovní obnovu
pro každého na nádherném horském místě, v klínu Alp. V
nadmořské výšce 1800 m nad mořem, se tu 19. září 1846
8
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zjevila „Krásná paní z La Salette“. Kromě duchovní obnovy se počítá i s možností
horských výletů do okolí. Samotnou duchovní obnovou (exercicie) vede P. Jiří Šindelář, CSsR, z Tasovic u Znojma. Případní zájemci ať svoji přihlášku neodkládají. Více
info na:
http://www.ck-kucera.cz/files_tiny/soubory/duchovnI-obnova-pdf.pdf
o. J. Šindelář, CSsR
Zacheus
V sobotu 15. 6. 2013 ve 14:30 hod
v Břežany u Znojma (Emauzy – zahrada
sester sv. Hedviky) zahraje Divadelní
společnost DEBŘA reprízu hry Zacheus
(komedie na motivy biblického příběhu).
Po skončení divadelní hry zahraje skupina Kytaráci (písně moravské lidové aj.).

Putování
Tři dny v korsických horách Punta
La Marmora s otcem Šagim, která proběhne 17.—27. 7. Přihlašovat se může
mládež od 16 let. Cena: cca 6.000,- Kč.
Přihláška:
www.diecezniexpedice.cz,
zalesky@biskupstvi.cz.

Festival Kefasfest
Proběhne od pátku 27. června 2014
do neděle 29. června 2014.
Festival se koná v přírodním areálu
kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.
Program a více informací na
www.kefasfest.cz.

Brno navštíví apoštolský nuncius
v ČR Mons. Giuseppe Leanza
V neděli 29. června 2014, v den
slavnosti sv. Petra a Pavla, hlavních patronů brněnské diecéze, bude v 10.30 hodin slavit pontifikální bohoslužbu v katedrále sv. Petra a Pavla apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe
Leanza, který přijal pozvání otce biskupa
Vojtěcha.
Ing. M. Jandlová

Být sama sebou
Kurz pro dívky ve věku 12 – 18 let,
ve kterém se formou her, testů a diskusí
probírají témata: sebevědomí, osobnost,
komunikace, partnerské vztahy a další.
Termíny: 7.7. – 11.7.2014,14. 18.7. 2014, 21. – 25.7. 2014
Další info a přihlášky na:
http://www.cenap.cz/wks-byt-samasebou.php
Dobrovolnictví – tábor
Občanské sdružení Archa community hledá DOBROVOLNÉ ASISTENTY pro
komunitní tábor s tělesně postiženými
lidmi. V termínu 13.—21. července. Více informací na
www.archa-community.cz
nebo u Laďky na telefonu 728 120 498.

Expedice Albánie – země orlů
Uskuteční se od 20. do 31. července 2014. Podrobnosti i o předchozích
expedicích pro mládež najdete na
http://expedice.signaly.cz/.
Cyklopouť
Zveme vás na tradiční ORELSKOU
CYKLOPOUŤ K VÝROČÍ CYRILA A
METODĚJE. Pouť je koncipována tak,
aby ji zvládl i průměrný cyklista.
Termín akce: 3.—11. srpna. Více
na cyklopoute.cz.
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Celostátní setkání animátorů
Od 17. do 23. srpna 2014 se v
Třešti u Jihlavy uskuteční další celostátní
setkání mladých lidí (16-30). V letošním
roce máme zaostřeno na vztahy.
Výprava do Bulharska
Chcete poznat přírodní i kulturní
krásy Bulharska, nové přátele a možná i
sami sebe? Vydejte se s námi na EXPEDICI 18.—30. srpna.
Celková cena se podle počtu lidí
může pohybovat v rozmezí od 6000,- Kč
do 7900,- Kč. Cena zahrnuje dopravu a
stravu na Expedici.
PŘIHLAŠUJTE SE CO NEJDŘÍVE NA EMAILU: kubin@biskupstvi.cz.
Přípravný víkend před expedicí bude 14. – 16. 6. ve Štítarech.
Průběh předchozích Expedic, fotky,
deníky z cest a bližší informace k letošní
expedici najdete na:
http://expedice.signaly.cz/.

Hudební festival
Festival UNITED se uskuteční 22.24. srpna 2013 ve Vsetíně.
Kromě koncertů se nabízí také semináře řečníků, workshopy a přednášky,
divadlo, kino, či sportovní vyžití. Po celou dobu festivalu je otevřená modlitební
místnost a je přístupné také poradenství.
festivalunited.cz
Národní pouť rodin 2014
V pátek 29. srpna 2014 večer se
uskuteční úvodní program; hlavní program pouti proběhne v sobotu 30. srpna
2014.
Na webových stránkách
http://www.narodnipoutrodin.cz/ najdete
podrobné informace, rovněž i přípravné
katecheze a pozvání ke společné modlitbě. Témata katechezí jsou rozpracována
ve variantách pro děti, mládež, manžele
(rodiny).
Cílem Národní pouti rodin je
v rámci oslav Roku rodiny vzájemně
se sdílet, inspirovat a přispět k odvaze
prohlubovat společenství církve, které
je stálým místem pozvání pro všechny.

CENAP Brno - Centrum naděje a pomoci - nabízí tyto programy:
Láskyplná komunikace
http://www.cenap.cz/wkslaskyplna-komunikace.php

Neplodnost, příčiny řešení
http://www.cenap.cz/wksneplodnost-priciny-reseni.php

O manželství
http://www.cenap.cz/wks-omanzelstvi.php

Na začátku těhotenství
http://www.cenap.cz/wks-zacatektehotenstvi.php
Příprava na příchod miminka
http://www.cenap.cz/wks-pripravana-miminko.php

Kurz symptotermální metody
přirozeného plánování rodičovství
http://www.cenap.cz/wks-stmppr.php
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Když dcera dospívá
http://www.cenap.cz/wks-dceradospiva.php
Jak přežít pubertu svých dětí
http://www.cenap.cz/wks-jakprezit-pubertu.php
Jsem jedinečná a jedinečná chci
zůstat
http://www.cenap.cz/wks-jsemjedinecna.php

NAPROHELP- úspěšná cesta
k vlastnímu dítěti
http://server.cenap.local/vzs-resenineplodnosti.php
CENAP nově nabízí nově přednášky na http://server.cenap.local/fprednasky.php
Eva Švandová
za CENAP

DOMINIKÁNI ZE ZNOJMA ODCHÁZEJÍ
Ona neradostná zpráva o
připravovaném odchodu dominikánů ze Znojma zasáhla
mnohé z nás jako blesk z čistého nebe, a jen velmi obtížně jsme se
snažili hledat aspoň trochu přijatelné východisko. Nelze se proto divit, že mnozí
je nacházeli ve svém podpisu petice –
žádosti znojemských farníků provinciálovi dominikánů s nadějemi na schůdnější řešení. A nebylo jich málo – onu petici
podepsalo celkem 635 farníků.
Daleko méně se nás sešlo v nedělním odpoledni dne 4. května 2014 v sále
kláštera dominikánů při setkání s provinciálem dominikánů otcem Benediktem
Mohelníkem, se znojemským rodákem
otcem Jindřichem Poláčkem a s otcem
Damianem Němcem, kterému připadla
nevděčná a jen obtížně zvladatelná úloha
moderovat celý průběh setkání a zejména
diskuzi některých účastníků setkání.
Pozorně jsem vyslechl úvodní promluvu provinciála Benedikta Mohelníka.
Nacházel jsem v ní mnoho důvodů, které
mne utvrdily v mých předběžných závěrech, jimiž jsem se snažil s odchodem

dominikánů ze Znojma aspoň trochu přijatelně vyrovnat:
Závěr první – POCHOPENÍ:
Rozhodnutí kapituly je konečné,
nevratné, hlasování bylo tajné a rozhodla
velká většina i těch bratří, kteří ve zdejší
farnosti působili. Žádný dopis farníků
provinciálovi dominikánů nemůže na
této skutečnosti nic změnit.
Závěr druhý – SMÍŘENÍ:
Chci věřit tomu, že všichni, kteří o
odchodu dominikánů ze Znojma a z
Uherského Hradiště přemýšleli, uvažovali a nakonec svým tajným hlasováním
rozhodli, nezůstali bez pomoci Ducha
svatého. Co Bůh činí, dobře činí.....
Závěr třetí – PODĚKOVÁNÍ:
Dlouhé řadě dominikánů je třeba
poděkovat: za české mše za druhé světové války, za jejich duchovní vedení mládeže v oddílu katolických skautů a v
klášterním juvenátu v poválečných letech,
za jejich internaci v „centralizačních klášterech“ v dubnu 1950, i za vyučování náboženství na znojemském
gymnáziu až do roku 1953, za jejich obětavé působení i při nezbytném „státním
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souhlasu“ v letech normalizace......
Opravdu je za co děkovat!
Je mi líto, že někteří z účastníků setkání v dalším průběhu diskuze neprojevili příliš vysokou kulturu setkávání, o
níž často hovoří současný papež František. Již v roce 2010 o tom napsal:
„Dialog se rodí z úcty k druhému
člověku, z přesvědčení, že ten druhý nám
má co říci. Předpokládá, že ve svém srdci uvolníme místo pro jeho postoje, jeho
názory a návrhy řešení. Rozmluva mezi
dvěma osobami vyžaduje srdečné přijetí

toho druhého, a ne jeho předběžné odsouzení. Abychom mohli vést dialog,
musíme odbourat obranné mechanismy.....“
Vezměme na vědomí, že přirozenou
tečkou se stala v této neradostné situaci
stručná webová zpráva: „Dne 6. května
2014 na žádost provinciála Benedikta
Mohelníka byla diskuze na webu k odchodu dominikánů ze Znojma ukončena“.
ing. Zdeněk Simek

VÝROČÍ
o. ROB Romuald Štěpán OP
oslaví 15. 6. čtyřicáté narozeniny a
26. 6. patnáct let kněžství. O. Romuald
se narodil 15. 6. 1974 v Praze, na kněze
byl vysvěcen 26. 6. 1999 v Olomouci. Po
vysvěcení odchází do Plzně, pak do
Olomouce, od r. 2006 v Praze jako administrátor u sv. Jilií. V r. 2011 je ustanoven farním vikářem ve Znojmě u sv.
Kříže.
o. DUNDA Marek
oslavil 8. ledna 45. narozeniny a 18.
června si připomeneme 20. výročí vysvěcení na kněze. Po vysvěcení v r. 1994
působil v Hostěradicích a Prosiměřicích.
Po roce byl ustanoven kooperátorem ve
Velkém Meziříčí a v r. 1976 byl ustanoven týmovým administrátorem ve Vranově nad Dyjí. V r. 2000 byl pověřen
pastorací mládeže v děkanství vranovském. V r. 2004 získal titul „ThLic.“ ve
studijním oboru „Biblické teologie“ na
CMIF UP v Olomouci. Při příležitosti

230. výročí založení brněnské diecéze
mu brněnský biskup V. Cikrle udělil za
obětavou kněžskou službu medaili sv.
Petra a Pavla. V r. 2008 získal titul
„Th.D.“ ve studijním oboru „Biblická
teologie“ na CMIF UP v Olomouci. V r.
2010 byl ustanoven ve Vranově n. Dyjí
farářem. V r. 2012byl pověřen péčí o
pastoraci povolání v brněnské diecézi.
o. Krasucki Antonín OP
V dubnovém čísle ŽFZ jsme si připomněli jeho „kulaté narozeniny“ (nar.
3. 4. 1964) a dnes vzpomeneme 25. výročí vysvěcení na kněze – 24. 6. 1989
v Hradci Králové.
o. ŠIKLAR Irenej Robert OP
26. 6. uplyne 15 let od vysvěcení na
kněze v Olomouci u dominikánů.
V letech 2001 – 2006 působil jako administrátor ve Znojmě u sv. Kříže. Odtud
byl přeložen do pražské arcidiecéze a v r.
2009 do arcidiecéze olomoucké. Dnes
studuje ve Fribourgu ve Švýcarsku.
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o. KLIMOVIČ Pavel SDB
působil ve Znojmě u sv. Kříže
v letech 1974 – 1977. V r. 1990 byl ustanoven farářem v Brně – Líšni; v r. 1992
odchází k paulánům a ustanoven administrátorem na Vranově u Brna. V r.
2005 odchází k salesiánům; je kaplanem
Církevní ZŠ logopedické Dona Bosco
v Praze Bohunicích. 29. 6. si připomínáme 40. výročí vysvěcení na kněze.

o. HLÁVKA Marek
oslaví 3. 8. padesáté narozeniny. Na
kněze byl vysvěcen v r. 1990 v Brně; v r.
1991 byl ustanoven v přímětickém týmu
farářem v Dyjákovičkách. v r. 1997 byl
ustanoven farní vikářem v Brně – Židenicích. Od r. 2002 je farářem ve Veverské Bitýšce.
Všem jubilantům vyprošujeme
hodně Božího požehnání a darů Ducha
svatého do dalších let v pastoraci!

CARITAS IN VERITAS
Láska k pravdě – encyklika Benedikta XVI. (Pokračování

61. Širší solidaritu na mezinárodní
úrovni je možné vyjádřit i další
podporou lepšího přístupu ke vzdělání.
Slovem „vzdělání“ se nemíní jenom
školní výuka nebo odborný výcvik, ale i
úplné formování osobnosti. Nejpotřebnějším
národům
nepomohou
jenom ekonomické nebo technické
prostředky, ale i pedagogické metody
pomáhající v jejich plné lidské realizaci.
Na příklad mezinárodní turismus
může být významným činitelem
ekonomického rozvoje a kulturního
růstu, ale může se proměnit i v příčinu
vykořisťování a morálního úpadku. V
mnoha případech má mezinárodní
turismus negativní výchovný vliv jak na
turisty, tak i na místní obyvatelstvo.
Musíme mít na mysli jiný typ turismu,
který je schopen podporovat opravdové
vzájemné poznávání, aniž se tím něco
ubírá odpočinku a zdravé zábavě.

přemísťování obyvatelstva a pracovních
sil. Migrace – stěhování obyvatelstva
vyvolává
obrovské společenské,
ekonomické, politické, kulturní a
náboženské problémy.
Řešení těchto naléhavých problémů
není možné bez odvážné a prozíravé
mezinárodní spolupráce mezi zeměmi, z
nichž migranti pocházejí, a zeměmi,
které je přijímají. Všichni jsme svědky
tíživých bolestí, strádání a zklamání
provázejících příliv migrantů. Přesto
zůstává skutečností, že zahraniční dělníci
navzdory obtížím spojených s jejich
integrací svou prací významně přispívají
k ekonomickému rozvoji hostitelských
zemí, a kromě toho i zemím svého
původu, kam posílají peníze. Navíc
každý migrant je lidskou osobou, která
sama o sobě má nezcizitelná základní
práva, jež musí respektovat všichni a za
všech okolností.

62. Dalším problémem integrálního
lidského rozvoje je migrace –

Zapsal Ing. Simek
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FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELNÉ AKCE
Každý den v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá s možností účasti věřících. Vstup klášterem Dolní Česká 1 do
6.55 h. V kostele u sv. Kříže ranní mše sv.
v 6.45 h nebudou.
Každou neděli při mši sv. v 9 h u sv.
Mikuláše je během kázání program pro
malé děti s katechetkou na faře.
Každou neděli po večerní mši sv. u
sv. Kříže u dominikánů je do 19.30 h adorace.
Každé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříže u dominikánů se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
Každé pondělí před večerní mší sv. u
sv. Kříže u dominikánů je modlitba růžence za mír.
Každé pondělí v 19 h na loucké faře
pravidelné modlitby maminek.
Každé úterý v 19 h na faře u sv. Kříže zkouška chrámového sboru.
Každé druhé úterý v měsíci od 16. h
do 17. h v kostele sv. Kříže adorace za
ochranu nenarozeného života, (v zimních
měsících ve farní kapli)
Každou středu od 9 do 12 h na faře u
sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich maminek.
Každou středu v 18. h na faře
v Louce je mše sv. pro děti a mládež.
Každou středu po večerní mši sv. u
sv. Kříže u dominikánů je do 19 h adorace.
Každý pátek v 17 h u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. po celý školní rok.
Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta na
Hradišti mše sv. (ve středu v 18 h mše sv.
zrušena).
Každý druhý pátek (jednou za 14
dní) v Louce na faře v 19.30 h mše sv.
s mládežnickými zpěvy a katechezí; po
mši sv. volné povídání ve společenství; jsou
zváni všichni, zvláště mladí lidé.

Každou sobotu v 9 h v pensionu na
Vančurově ul. ve společenské místnosti
mše sv.
Každou sobotu v 14.30 h v Nové
nemocnici mše sv. v prostorách odd. 130,
vedle prodejny novin v 1. poschodí; vchod
do nemocnice pro návštěvy; příležitost ke
sv. zpovědi; možnost přinést sv. přijímání
na pokoj; tel.: 736 523 600.

PŘIPRAVUJE SE
ČERVEN
29. 5. Slavnost Nanebevstoupení
Páně – u sv. Jana Kř. u kapucínů mše sv.
v 8 a v 17 h; u sv. Kříže mše sv. v 7 a v 18
h.; u sv. Václava v Louce v 18 h.
31. 5. Společenství rodin od sv.
Mikuláše Vás srdečně zve na Setkání znojemských farníků - Farní den - pro všechny generace sobota 31. května 2014 11 h
odjezd vlakem do Citonic, odtud pěší výlet
na Hradiště 14 h mše sv. v kostele na Hradišti Poté zábavné odpoledne v klášterní
zahradě, soutěže, maňáskové divadlo,
opékání špekáčků či posezení a popovídání u vína (s sebou svačinu, špekáčky a
hlavně dobrou náladu) 17 h večer při hudbě - manželé Ludvíkovi. Kdo nemůže jít
pěšky, může využít MHD ze Znojma na
Hradiště je možné přijít kdykoli během
celého odpoledne.
5. 6. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem
6. 6. první pátek od 15 h u sv. Jana
Kř. u kapucínů adorace a sv. zpověď
6. 6. sv. Norberta – v Louce v kostele v kapli sv. Norberta mše svatá v 18 h.
7. 6. první sobota v 18 h v Hl. Mašůvkách měsíční pouť; P. Miloslav Čamek; autobus ze Znojma v 17 h.
7. 6. Vigilie ze slavnosti Seslání
Ducha Svatého - mše sv. ve 21 hodin se
křtem dospělých
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8. 6. Boží Hod Svatodušní – sbírka
na Charitu
8. 6. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli, pěší ve 14 h z Kraví hory
(místo příští neděle)
8. 6. v 15 h na loucké faře dětský
den
8. 6. v 19 h u sv. Mikuláše zpívané
nešpory na ukončení velikonoční doby
12. -14. 6. (čtvrtek-sobota) v kostele sv. Antonína na Hradišti: 18 h modlitba sv. růžence 18,30 mše sv. a po ní pobožnost ke sv. Antonínovi
13. 6. v 17 h u sv. Jana Kř. mše sv.
pro děti na ukončení školního roku
14. 6. v 16 h v kostelíku Nejsvětější
Trojice v Oblekovicích - Bohu-milicích
poutní mše sv.
15. 6. v 9 h u sv. Mikuláše 1. sv.
přijímání dětí
15. 6. v 16 hod pouť u sv. Antonína na Hradišti: 15,30 modlitba sv. růžence, 16 h mše sv.; celebruje opat Marian R.
Kosík, O.Praem.z Nové Říše
19. 6. slavnost Těla a Krve Páně,
mše sv. v 8 a 17 hod u sv. Jana Křtitele; u
sv. Kříže budou mše sv. v 7 a v 18 hodin
s krátkým průvodem Božího Těla;
v Louce mše sv. v 18
21. 6. v 9 h v Brně na Petrově jáhenské svěcení – Marek Coufal
z Bezkova
22. 6. oslava Božího Těla ve Znojmě, mše sv. v 9 h u sv. Mikuláše; pak
Eucharistický průvod do Karolininých sadů pod kostelem
22. 6. nedělní sbírka na kněžský
seminář
22. 6. ve 14 h pouť sv. Jana Kř. a
ukončení oprav ve Valtrovicích
24. 6. Slavnost Narození sv. Jana
Křtitele, mše sv. budou v 7 a v 18 h
25. 6. v 19 h modlitební setkání
s rakouskými věřícími; u Svatého Kamene za Hnanicemi (Heilger Stein); autobus

v 17,30 Přímětice, lázně, Palackého, Vídeňská
27. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, mše sv. u sv. Kříže budou v 7 a
v 18 h; v Louce v 18 h
28. 6. v 9 h kněžské svěcení v Brně
na Petrově – jáhen Tomáš Šíma
29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, u
sv. Kříže budou mše sv. jako v neděli
ČERVENEC
2. 7. v 16.30 h v Obyčtově u Žďáru
n. S. primice novokněze T. Šímy
3. 7. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před 1. pátkem
4. 7. první pátek – od 15 h u sv.
Jana Kř. u kapucínů adorace a sv. zpověď
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše sv. v 9 h u sv. Mikuláše; u sv.
Kříže v7 v 8 a v 18 h
5. 7. první sobota, hlavní pouť
v Hl. Mašůvkách v 18 hod, autobus ze
Znojma v 17 h
6. 7. Hlavní pouť v Hl. Mašůvkách, mše sv. v 6.00; 7.30; 9.00; 10.30;
Program pouti je na samostatných vývěskách kostelů.
6. 7. v 10 h bude v Havraníkách
poutní mše sv. ke cti svatých Cyrila a Metoděje. V Konicích, Hnanicích a Šatově
nebude tuto neděli mše svatá.
7. 7. . v 17 h u sv. Mikuláše děkovná mše sv. novokněze T. Šímy
12. 7. v 10 h mše sv. u pramene
řeky Dyje u Třeště; P. Jan Krbec, rodák
z Třeště
13. 7. Slavnost Posvěcení kostela
sv. Kříže (15. neděle v mezidobí). Mše sv.
jako v neděli.
13. 7. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli; pěší odchází ve 14 h
z Kraví hory; v 16,15 h požehnání obnovené kapličky s obrazem sv. Kryštofa u
dráhy za N. Šaldorfem
20. 7. v 10.30 h poutní mše sv. v
kapli sv. Eliáše
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27. 7. v 15 h poutní mše sv. ke cti
sv. Jakuba v Konicích
27. 7. v 18 h výroční mše sv. na
hradě Cornštejně u Bítova
28. 7. v 18 h růženec a mše sv. na
vojenském hřbitově v Louce při 100. výročí zahájení I. sv. války
31. 7. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před l. pátkem
SRPEN
1. 8. první pátek, slavnost Porciunkule v kostele sv. Jana Kř. u kapucínů;
mše sv. v 8 a v 17 h, celý den výstav Nejsv. svátosti, sv. zpověď od 9 do 12 h, od
14 do 17 h
2. 8. v 8 h v kostele sv Jana Kř. u
kapucínů ukončení slavnosti Porciunkule
2. 8. v 18 h v Hl. Mašůvkách měsíční pouť; autobus ze Znojma v 17 h
3. 8. v 18 h mše sv. na Novém
Hrádku u Lukova v Národním parku.;
parkování nejblíže u lesa při cestě od bunkru mezi Podmolím a Lukovem
8. 8. Slavnost sv. otce Dominika,
zakladatele Řádu kazatelů, mše sv. budou v 7 a v 18 h.
10. 8. v 17 h mše sv. v kapli P. Marie Bolestné v Čížově
14. 8. v 17 h u sv. Mikuláše německá mše sv. (P. Hoffer) při setkání rodáků

15. 8. Slavnost Nanebevzetí P.
Marie, mše sv. v 8 a v 17 h u sv. Jana Kř.
u kapucínů; u sv. Kříže v 7 a 18 h;
v Louce u sv. Václava v 18 h
17. 8. poutní mše sv. v proboštském kostele sv. Hippolyta v 10,30 h
17. 8. v 11 h poutní mše sv. na
hradě Bítově; v 10.45 h průvod od studánky
17. 8. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli, pěší půjdou z Kraví hory
ve 14 h
19. – 23. 8. XIV. pěší pouť ze
Znojma na Velehrad vychází se ze
Znojma od sv. Mikuláše v úterý 19.8. v
6,30 h; mše sv. v 19 h v Miroslavi; 20.8. v
6,30 h z Miroslavi, mše sv. v 19 h v Blučině; 21.8. v 6,30 h z Blučiny, mše sv. v
19 h ve Věteřově; 22.8. v 6,30 h z Věteřova, mše sv. v 19 h v Buchlovicích a
v Tupesích; 23.8. v 8 h z Buchlovic, v
8,45 z Tupes; mše sv. na Velehradě v
11,30 h.
23. 8. v 11.30 h na Velehradě
poutní mše sv.; Autobus na Velehrad
pojede ze Znojma v 5.30 h Vídeňská u
mostu, Palackého, lázně, Přímětice; Je třeba se přihlásit na faře u sv. Mikuláše. Cena
200 Kč.

DĚTI A MLÁDEŽ - PRÁZDNINY
FATYM Přímětice připravuje dva turnusy táborů pro děti a mládež. Letos budou od
12. do 26.7. Téma letošních táborů je Rytíři kulatého stolu. Přihlášky je třeba je odevzdat do
31.5.
Prázdninová Chaloupka pro děvčata 6 - 15 let na faře v Lukově termín 13.20.července 2014 cena 800,- Vedoucí: sestry Entlerovy, Navrkalovy, tereza Vlková, Marie
Kuchynková. Kontakty k přihlášení do 30.6. Marta Entlerová, Akátová 9, Znojmo, tel: 602
410 697 E-mail: marticka.entlerova@seznam. cz
ŽIVOT FARNOSTÍ ZNOJMA vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Dolní Česká 3. Kontakt. adr. redakce Ing. Kania Jindřich, Pražská-Sídl. 6/F, 669 02 Znojmo. Mail kaniajindrich@volny.cz
Registrováno OÚ Znojmo pod č. 37102291. Pro vnitřní potřebu farností Znojma. Za obsah článku odpovídá
autor; příspěvky nejsou stylisticky upravovány; Názory autorů nemusí být totožné s názory redakce.
Vychází 10× ročně (mimo prázdniny). Uzávěrka 20. předcházejícího měsíce. Doporučená cena 5.- Kč.
Tisk Tiskárna Wega, Znojmo
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