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Z

emětřesení … Sebevražedné útoky
… Nepokoje … Nemoci … Změna
klimatu …
To jsou jen některé titulky z mnoha, které
denně můžeme číst v našich novinách či slyšet
v rozhlase a televizi.
Co v nás tyto zprávy vyvolávají? Někoho
nechávají lhostejným, u mnohých ale vyvstává
pocit ohrožení, obavy, možná i strach. Nesou v
sobě totiž poselství smrti, zániku, zkázy. Jsou
tyto skutečnosti něčím novým, co nikdy na
světě nebylo? Jsou důkazem, že Bůh neexistuje,
když se něco takového děje?
Odpověď věřící člověk vždy hledá v
Božím slově: „Ježíš řekl svým učedníkům:
Budou znamení na slunci, na měsíci i na
hvězdách; na zemi úzkost národů, bezradných
nad hukotem a příbojem moře; lidé budou
zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde
na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A
tehdy lidé uvidí

Syna člověka přicházet v oblacích s
velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se
a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše
vykoupení.“ (Lk 21,25-28)
Pán Ježíš nás tedy ujišťuje, že to, co se
dnes děje, není nic nového a že On o tom ví, v
čem žijeme. Tato skutečnost by nám měla
přinášet do duše pokoj. A také povzbuzení k
pokání a nápravě života. Ještě je čas a pro
každého příležitost na změnu smýšlení a
obrácení správným směrem – k Bohu. Proč
pokání? Abychom obstáli v den příchodu Syna
člověka.
„Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla
zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými
starostmi, aby vás den soudu nezastihl
znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny,
kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a
modlete se v každé době, abyste mohli všemu
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tomu, co se má stát uniknout a obstát před
Synem člověka.“ (Lk 21,34-36)
I s těmito myšlenkami lze prožívat letošní
advent, který je před námi, advent současné
doby. Bude to nejlepší způsob, jak si zachovat
vnitřní pokoj, nepropadat malomyslnosti,

beznaději. Jak navzdory vší špatnosti kolem
nás, očekávat se vztyčenou hlavou Krista, který
slíbil, že opět přijde, aby splnil naši touhu po
trvalém a věčném štěstí!
o. Josef Hudec, O.Cr., probošt

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
APOŠTOL MATOUŠ
Generální audience Benedikta XVI.

P

lně vylíčit Matoušovu postavu je
popravdě řečeno takřka nemožné,
protože zprávy, ve kterých se o něm
hovoří, jsou skrovné a zlomkovité. Nemámeli tedy k dispozici jeho životopis, pokusíme
se aspoň, na základě evangelií, načrtnout jeho
profil.
V seznamu dvanácti
Ježíšem vybraných apoštolů
se však Matouš, jehož
hebrejské jméno znamená
„dar
Boží“,
vyskytuje
pokaždé (srov. Mt 10,3; Mk
3,18; Lk 6,15; Sk 1,13). První
kanonické evangelium, které
nese jeho jméno, jej v
seznamu apoštolů velmi
přesně charakterizuje jako
„celníka“ (Mt 10,3). Takto je
ztotožněn s člověkem sedícím
v celnici, kterého Ježíš volá,
aby jej následoval: „Když
odtamtud šel Ježíš dál, uviděl v celnici sedět
člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl
mu: «Pojď za mnou!» On vstal a šel za ním“
(Mt 10,3). Také Marek (srov. 2,13-17) a
Lukáš (5,27-30) vyprávějí o povolání
člověka, jenž seděl v celnici, a nazývají ho
Levi, ale je to tentýž apoštol. Z evangelií
vyplývá další životopisná črta – v pasáži,
která bezprostředně předchází vyprávění o
povolání, se mluví o zázraku, jenž Ježíš

vykonal v Kafarnau (srov. Mt 9,1-8; Mk 2,112) situovaném v blízkosti Galilejského
moře, tedy Tiberiadského jezera (srov. Mk
2,13-14). Z toho lze vyvodit, že Matouš
vykonával funkci výběrčího daní v Kafarnau,
které leží právě „při moři“ (Mt 4,13) a kde
byl Ježíš v Petrově domě stálým hostem.
Na
základě
těchto
prostých údajů plynoucích z
evangelia můžeme vyvodit
několik závěrů. Prvním z nich
je, že Ježíš přijímá do skupiny
svých blízkých člověka, jenž
byl podle tehdejšího veřejného
mínění v Izraeli obecně
považován za hříšníka. Matouš
totiž nejen manipuloval penězi
považovanými
za
nečisté,
protože pocházely od národa,
který byl Božímu lidu cizí, ale
spolupracoval také s jeho
nenávistně
chtivým
představitelem, jímž vybrané daně pak mohly
být libovolně použity. Z tohoto důvodu
evangelia několikrát a jednotně mluví o
„celnících a hříšnících“ (Mt 9,10; Lk 15,1) či
o „celnících a nevěstkách“ (Mt 21,31).
Kromě toho v celnících spatřují příklad
hamižnosti (srov. Mt 5,46: mají rádi pouze ty,
kteří mají rádi je) a zmiňují jednoho z nich,
Zachea, jako „vrchního a velmi bohatého
celníka“ (Lk 19,2). Lid o celnících dokonce
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hovoří jako o „lupičích, podvodnících a
cizoložnících“ (Lk 18,11). Na základě těchto
narážek nás upoutá první fakt: Ježíš
neodepírá své přátelství nikomu. Ba dokonce
právě u stolu v domě Matouše-Leviho
pronáší jako odpověď těm, kteří vyjadřovali
své pohoršení nad tím, že přichází do tak
málo doporučeníhodné společnosti, důležité
prohlášení: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale
nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé,
ale hříšníky“ (Mk 2,17).
V postavě Matouše nám evangelia
podávají skutečný paradox: ten, kdo je
zdánlivě nejvíc vzdálen svatosti, se může stát
dokonce vzorem pro přijetí Božího
milosrdenství a nechat pak ve svém životě
vyniknout jeho podivuhodné účinky.
Další závěr, který plyne z evangelního
vyprávění, spočívá v tom, že Matouš na
Ježíšovo povolání okamžitě reaguje: „vstal a
šel za ním“. Stručnost této věty jasně ukazuje
na Matoušovu pohotovost v odpovědi na
povolání. Znamenalo to pro něho opustit
všechno, zejména to, co mu zaručovalo
příjem jistého, třebaže často nespravedlivého
a nedůstojného výdělku. Matouš zřejmě
pochopil, že důvěrné přátelství s Ježíšem mu
již nedovoluje pokračovat v činnosti, kterou
Bůh neschvaluje. A lze si snadno domyslet,
jak zmíněnou skutečnost vztáhnout na
dnešek: také dnes je nepřijatelné, abychom
přilnuli k věcem, jež se neslučují s
následováním
Ježíše,
jako
například
nepoctivé obohacování. Ježíš to říká bez
obalu: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej

svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě“ (Mt
19,21). A právě to učinil Matouš, vstal a
následoval ho! V tom, že „vstal“, lze právem
spatřovat jeho rozhodnutí skoncovat s
životem v hříchu a vědomě přijmout novou,
poctivou existenci ve společenství s Ježíšem.
Připomeňme nakonec, že starobylá
tradice církve je jednotná v tom, že
Matoušovi připisuje autorství prvního
evangelia. Poprvé to zmiňuje již Papiáš,
biskup z Hierapolis ve Frýgii, který kolem
roku 130 píše: „Matouš sesbíral [Pánova]
slova v hebrejském jazyce, a každý je
vykládal, jak uměl“ (viz Eusebius z Cesareje,
Hist.eccl. II,39,16). Historik Eusebius k tomu
dodává: „Když se Matouš, který kázal
nejprve mezi hebreji, rozhodl odejít také k
jiným národům, napsal ve své mateřské řeči
evangelium, jež hlásal ve snaze nahradit těm,
od nichž odcházel, písemně to, co jeho
odchodem
ztráceli“
(ibid.
III,24,6).
Evangelium napsané Matoušem hebrejsky či
aramejsky už nemáme, ale v řeckém
evangeliu, které máme, i nadále slyšíme
přesvědčivý hlas celníka Matouše, jenž poté,
co se stal apoštolem, pokračuje v hlásání
spásonosného Božího milosrdenství. A
tomuto
poselství
svatého
Matouše
nasloucháme, stále znovu o něm rozjímáme,
abychom se i my naučili rozhodnosti vstát a
následovat Ježíše.
Přeložil Milan Glaser
(Upravil IJK)

NĚCO ZNOJEMSKÉ HISTORIE
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V HORÍCH DUDŇAECH
Děkanství moravskokrumlovské

Z

ápadně od obce Řeznovice v
sousedství.
Dukovan
s
(románským kostelem sv.
Václava) nalezneme v obci Horní
Dubňany
další.
románský
kostel
zasvěcený apoštolským knížatům sv.Petru
a Pavlu. Ves je založena na svahu mělké
prolákliny ze které vyvěrá bezejmenný
přítok
říčky
Rokytné.
Nad
severozápadním okrajem nevýrazné návsi
s průběžnou komunikaci stojí na bývalém
hřbitově (zrušeném již v roce 1831)
původně románský kostel.
Prvá zmínka o osadě pochází již z r. 1274.
Listinou je potvrzen patronát kostela
templářské komendě v Jamolicích. Po
zrušení řádu templářů r.1312 připadla ves
rytířskému řádu Johanitů na starém Brně.
Po roce 1358 vlastnili ves moravští
markrabí, v letech 1668 - 1785 ji drželi
Záb1atští z Tulešic. Po koupi v r.1785 až
do současnosti
byla v držení
různých
majitelů
tulešického
panství.
Kostel je
jednolodní orientovaná stavba ·založená
v 2. polovině 12. století. Zachovala se
skoro celá románská stavba až na apsidu,
která
ustoupila
prodloužené
lodi
postavené v druhé polovině 15. století.
Z románské stavby zůstala dodnes
celá (západní) část lodě se 3 románskými
půl kruhem. zaklenutými okny, portál má.
jižní straně románské lodi, dolní část věže
a původní románská tribuna. Nároží věže

CHARITA

a
kostelní
lodi
je
armována
nepravidelnými kamennými kvádry, zdivo
lodi je vyzděno z lomového kamene
pečlivě vrstveného do řádků, na řadě míst
je zdivo proloženo pásy klasového zdiva
tzv. opus spicatum.
U západní vnitřní zdi lodě (za
později přistaveným hudebním kůrem) je
románská patrová tribuna nesená dvojicí
zděných čtvercových pilířů s kamennou
římsou a patkou. V přízemí tribuny je
příčně valená klenba, vlastní tribuna v
patře má rovný strop. Do lodi se tribuna
otevírá
třemi
různě
vysokými
půlkruhovými oblouky, přístup do patra
tribuny byl dřevěným schodištěm z lodě.
V průběhu století se kostel nevyhnul
dalším stavebním přístavbám došlo tak i k
nástavbě věže, přístavbě segmentového
presbytáře a zaklenuti kostela. Vnitřní
vybavení kostela je dnes převážně barokní
z druhé poloviny 18. stol. Z této doby
pochází. přizední kazatelna a křtitelnice.
V kostele jsou celkem 3 oltáře.
Sochařskou výzdobu hlavního oltáře
provedla dílna brněnského Andrease
Schweige1a, na bočních oltářích v lodi
jsou obrazy Klanění sv. Tří králů a obraz
Nejsvětější Trojice, které v roce 1775
namaloval v Brně pusobící malíř František
Vincenc Korompay /1723-1779/ •
U zdi sakristie jsou·osazeny bohatě
zdobené kamenné náhrobky z konce
18.stol. které pocházejí z bývalého
hřbitova.
V. Pavlík

72 hodin bez kompromisu
Ve dnech 22. – 25. října 2008 se
uskutečnil projekt 72 Stunden ohne
Kompromiss. Jedná se o rakouský projekt
určený pro dobrovolníky. V tomto ročníku
se již podruhé zapojili čeští dobrovolníci
z Oblastní charity Znojmo.
Projekt
realizuje
a
financuje
rakouská Young Caritas.at, kde mají
možnost se přihlásit rakouští dobrovolníci,
kteří se svobodně rozhodnou 3 dny (72
hod.) nezištně pracovat pro nějakou
neziskovou, církevní anebo státní
organizaci. Letos se do projektu zapojilo
sedm českých dobrovolníků z Oblastní
charity Znojmo, jedná se o jediný
zahraniční výměnný pobyt rakouských a
českých dobrovolníků v tomto projektu.
Cílem projektu je upevnit a posílit morální
hodnoty mládeže, týmovou spolupráci,
solidaritu a altruismus. V rámci tohoto
projektu se také dobrovolníkům nenabízí
pouze dobročinná práce, ale i možnost
seznámit se s kulturou sousední země,
společně umělecky tvořit a navázat
týmové vztahy. Letos byla skupina
českých dobrovolníků v rakouském St.
Pöltenu, kde v domově pro osoby
s mentálním postižením společně vyráběli
v zahrad
ním
prostoru
budovy
dřevěný
přístřeše
k
pro
domácí
zvířátka
klientů domova. Rakouští dobrovolníci,
kteří měli zavítat na oplátku do Znojma,
nakonec nepřijeli. O naše dobrovolníky
bylo velmi dobře postaráno a jak oni sami

tvrdí: „…akce to byla skvělá, příště
bychom neváhali a jeli zas, fakt super…“.
„Jsme
moc
rádi,
že
naši
dobrovolníci mají možnost zúčastnit se
tohoto výměnného pobytu do zahraničí, je
to pro ně forma takového teambuildingu,
která je velmi stmelí a naučí se pracovat
jako tým. Vážíme si toho co pro Charitu
dělají naši dobrovolníci a bereme to také
jako takovou odměnu za jejich nezištnou a
dlouhodobou pomoc…“ říká Ludvík
Mihola
koordinátor dobrovolníků
Oblastní charity Znojmo.
Veletrh Pro váš úsměv
Ve dnech 21. - 24. října 2008 probíhal na
brněnském
výstavišti
veletrh
s názvem Pro
váš
úsměv.
Svou činnost a
výrobky zde
prezentovaly neziskové organizace včetně
Oblastní charity Znojmo. Během čtyř dnů
se na výstavišti představili vedoucí se
svými klienty z projektů Dílna sv. Kláry,
Ateliér Samuel a Denní Stacionář sv.
Damiána. Věříme, že se nám povedlo zase
o něco více přiblížit naši činnost a
organizaci veřejnosti a už se moc těšíme
na další ročník.
Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo

Pozvánka na koncert
Srdečně Vás zveme na koncert
skupiny KVĚTIKA, který se uskuteční
22. prosince 2008 v 19:00hod. v kostele
sv. Mikuláše. Výtěžek koncertu je
věnován Dennímu stacionáři sv. Damiána
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pro osoby s mentálním postižením,
kombi-novanými vadami a rysy autismu.
Vstupné je dobrovolné! Přijďte a
podpořte dobrou věc!
Veronika Miholová
Oblastní charita Znojmo

Vánoce všem
Vánoce a Štědrý den jsou dny, kdy se
většinou všichni scházíme u společného
stolu a máme kolem sebe své blízké.
Setkání s blízkými lidmi, vůně dobrého
jídla, vzájemné obdarování vytváří tu
pravou vánoční atmosféru.
Těm, kteří tohle štěstí nemají sociálně potřebným či lidem bez přístřeší chceme tuto atmosféru alespoň trochu

přiblížit. A právě jim budou dobrovolníci
Oblastní charity Znojmo rozdávat
čočkovou polévku. Akce proběhne v
pátek 19.12.2008 na Masarykově nám.
ve Znojmě od 11:00 do 14:00 hod.
Přijít můžete i Vy a zakoupením
polévky či dobrovolným příspěvkem
pomoci s námi. Výtěžek obdrží projekt
Sociální poradenství Znojmo a bude
použit na nákup hmotné pomoci pro
sociálně potřebné.
Děkujeme
Bc. Zdeňka Fládrová
Vedoucí Sociálního poradenství

Tříkrálová sbírka 2009
Drazí přátelé,
dovoluji si Vás informovat, že začátkem nového roku se
uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Devátý ročník této sbírky
se uskuteční od 2. do 11. ledna 2009 na celém Znojemském
okresu. V tomto období budou do ulic i do většiny domácností
přicházet skupiny koledníků a vybírat do pokladniček finanční
příspěvky od občanů. Prostřednictvím výtěžku z Tříkrálové
sbírky Charita zajišťuje přímou pomoc lidem s mentálním a
tělesným postižením, obětem živelných katastrof a neštěstí, osobám v tíživé životní
situaci, nemocným, seniorům, dětem a lidem bez přístřeší a pomoc osobám, jež jsou
odkázány na pomoc druhých. Vaše pomoc prostřednictvím finančního daru se výrazně
podílí a zasahuje do chodu Charity. Neodmítejte, prosím, tyto vyslance potřebných.
Tříkrálová sbírka není pouze charitativní akcí, ale nositelkou staré lidové tradice, které
se spojena se slavností Zjevení Páně a Tří králů. Posláním této sbírky a tohoto
koledování je také předání radostné zvěsti o Bohu, který je nám v betlémském Dítěti
velmi blízko a vydáním svědectví o Boží lásce k nám. Prosím tímto o vstřícnost a
ochotu až Vás navštíví putující Tříkráloví koledníci. Rádi bychom si od Boha vyprosili
hodně potřebných milostí a darů Ducha svatého. Chci i Vás touto cestou poprosit i o
modlitbu, která svojí přímluvou bude doprovázet tuto Charitní akci.
Svůj dar můžete předat Oblastní charitě Znojmo prostřednictvím:
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• Tříkrálových koledníků Charity (Tříkrálová koleda proběhne po okr. Znojmo
od 2. – do 11. ledna 2009, koledníci se prokážou průkazkou koledníka a řádně
zapečetěnou kasičkou)
• Zasláním finančního daru na sbírkový účet u České spořitelny:
číslo účtu: 33001122 / 0800
• Prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu odesláním DMS
• na číslo: 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA
• Darovat finanční dar přímo v sídle Oblastní charity Znojmo na adrese: Dolní
Česká 1, Znojmo 669 02, II. patro
Děkujeme Vám!
Ludvík Mihola (koordinátor TKS)

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
PŘEHLÍŽEÍ EMOCÝCH

V

šem, kteří se v současné době
snaží léčit nebo utěšovat
nemocné, všem na klinikách,
v nemocnicích, v organizacích pro domácí
péči a výpomoc, i těm, kteří se na toto
poslání připravují, vyjadřuji svou úctu a
vřelou podporu. Vaše práce je někdy velmi
náročná, a zaslouží si pochopení a vděk.
Vaše profese je jednou z nejšlechetnějších pomáhat člověku znovu nabýt zdraví, prožít
a projít vlastní zkouškou důstojnosti - to je
nepochybně služba, na kterou lidstvo čeká a
která odráží Boží plán. Musíte se vždy
snažit, abyste nemocného nesnižovali na
předmět léčby, ale abyste z něj učinili
nebližšího spojence v boji. Je to jeho boj a
vy si musíte uvědomit, že člověk stojí na
prvním místě. Budu vás povzbuzovat,
abyste našli účinnou odpověď, na závažné
problémy svého povolání, se kterými se
setkáváte zejména u lůžek lidí vážně
nemocných, a aby toto řešení vždy bylo v
souladu s lidskou důstojností.

A vy, milé manželky, manželé a
přátelé nemocných, vy jste jako ti, kteří
přiváděli nemocné k Ježíši. Trpíte s nimi
jejich nemocí, jejich bezbranností a
fyzickým postižením. A trpíte o to více,
jedná-li se o postižení mentální, tedy
nevyléčitelné. Prosím Pána, aby vám
pomáhal vložit do této velkorysé a citlivé
pomoci všechny zdroje vaší lásky. Vaše
pomoc může spočívat i v modlitbě s
nemocným nebo ve vyhledávání dalších
osob, které by mu poskytly duchovní
útěchu - kněží, jáhnů, řádových sester,
přátel laiků nebo lidí pověřených pastorační
službou u nemocných.
Pomoc nemocným je v zásadě jednou
z priorit vašich křesťanských obcí. Velkým
přínosem jsou v této oblasti i četné
instituce. Lidé, kteří chodí navštěvovat
nemocné, mají zásadní úkol. Lze všeobecně
říci, že nemocní by se měli více podílet na
životě farnosti. Snažme se vykonat vše pro
to, aby se mohli určitým způsobem, podle
svých možností, účastnit života modliteb a
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činnosti obce. Nepodceňujme lidskou a
duchovní energii, jíž jsou nemocní často
obdařeni. Spolu s nimi spolupracujme na
milosti utrpení.
Různé situace moderního života a
egoismus hnízdící v našich srdcích nás
příliš často vedou k přehlížení nemocných.
Snad je podvědomě považujeme za jedince,
kteří se nemohou aktivně podílet na rozvoji
společnosti.
A
přestože
nešetříme
prostředky k jejich fyzickému uzdravení,
stává se, že čas věnovaný návštěvám a

poskytování úlevy lidem ležícím na lůžku
utrpení považujeme za ztracený.
Při každém závažném onemocnění
zpravidla procházíme obdobími, kdy zcela
ztrácíme odvahu, a vyvstává v nás otázka
po smyslu života, protože se z něj cítíme
být vytrženi. Za těchto okolností je nám
velkou
podporou
tichá
přítomnost
modlících se přátel. Avšak pouze setkání s
Bohem bude schopno i hluboce zraněnému
srdci poskytnout slova nepopsatelné naděje.
(Jan Pavel II.: Debojme se pravdy,
Zvon, Praha 1997, 76-77)

UČITELÉ CÍRKVE – 16. stol.
PETR KAISIUS
Svátek 27.4.
Řeholník, církevní učitel TJ
Darozen
8.5.1521
vDimwegenu,
Holandsko; zemřel 21.12.1597 ve
Fribourgu, Švýcarsko.
Patronem biskupství innsbruckého a
brixenského,
katolického
školství
v Děmecku (od r. 1921).
Byl synem
nimwegensk
ého starosty
ve vévodství
Geldernu, jež
tehdy patřilo
k německé
říši, a byl
poslán
na
univerzitu v
Kolíně nad
Rýnem, aby
se
stal
právníkem.
Obrátil se však k teologii a dostal se pod
vliv slavného jezuity Petra Favra. Roku

1543 vstoupil jako první Němec do
Tovaryšstva Ježíšova. Zúčastnil se
tridentského koncilu, strávil šest měsíců v
Římě se sv. Ignácem, vyučoval na první
jezuitské škole v Messině na Sicílii a
reformoval univerzitu v bavorském
Ingolstadtu. Odtud byl vyslán do Vídně,
kde se stal skutečnou náboženskou
autoritou. Vždy dbal na upevnění
katolické
víry
v
konfrontaci
s
protestantismem.
Roku 1556, kdy byl jmenován
provinciálem jezuitů v jižním Německu,
Rakousku a Čechách, přivedl do Prahy do
opuštěného kláštera u kostela sv.
Klementa 12 jezuitů. Kromě Prahy
působil v Augsburku, v Mnichově, v
Innsbrucku a nakonec ve Fribourgu, kde
zemřel. S nesmírnou energií zakládal
školy, semináře, kázal, psal a konal
misijní cesty. Významně se zasloužil o
obnovu katolictví po tridentském koncilu
a vykonal mnohem víc než kdokoli jiný
pro zachování katolicismu v jižním
Německu. Třikrát mu byla nabídnuta
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hodnost vídeňského biskupa, třikrát ji studenty různého věku, který dosáhl jen do
odmítl. Při kanonizaci v roce 1925 byl jeho smrti v roce 1597 200 vydání.
zároveň prohlášen církevním učitelem.
(Převzato z www.jesuit.cz)
Dejznámějším dílem Petra Kanisia je
jeho trojdílný katechismus pro žáky a

ROK SVATÉHO PAVLA – 2008/2009
PAVEL – ŠAVEL: PROÁSLEDOVATEL CÍRKVE

O

braz pronásledovatele Šavla
podává
líčení
Skutků
apoštolů Když se sám Pavel
zmiňuje o své činnosti pronásledovatele,
dává ji do spojitosti se svým dřívějším
zachováváním Zákona a rovněž se svým
povoláním za apoštola (srov. 1 Kol 15,9;
Gal 1,13-16.23; Flp 3,6-11). Pavlova
horlivost pro Zákon a jeho zanícení při
pronásledování
církve
tedy spolu úzce souvisejí.
Toto
pozorování
napomáhá
popsat
důvody, které přiměly
Pavla k jednání proti
křesťanským
společenstvím.
Nejprve je vhodné si
položit Otázku: Která
církevní obec (popř.
obce) to byla, proti které
vzplanul jeho hněv?
Určitě nebojoval sám.
Jako jedinec by zajisté nemohl prosadit
pronásledování církve. Když se ve svých
listech neustále zmiňuje pouze o své
vlastní činnosti, je to dáno tím, že nechce

podat popis průběhu pronásledování, které
prováděl s ostatními, nýbrž nabízí pohled
na svou osobní životní cestu. Rovněž Sk
se při projednávání tohoto tématu zajímají
pouze o Pavlovu osobu. Přesto je možné
předpokládat, že Pavel vyvíjel zvláštní
iniciativu při pronásledování křesťanů a
že tak předčil mnohé svou horlivostí.
Pavel nám sice nesděluje, které konkrétní
církevní
obce
pronásledoval, nicméně
nápadně hovoří o „Boží
církvi“ (1 Kol' 15,9; Gal
1,13). Zdá se, že Pavel s
označením „Boží církev“
přejímá zažitý výraz,
který pro sebe používalo
společenství křesťanů v
Jeruzalémě a který byl
přejat též sousedními
křesťanskými
společenstvími (srov. 1
SoI2,14).
Jeruzalémskou
církevní obec tvořily dvě skupiny. Jedna
měla svůj původ v židovství, druhá v
helénismu. Hebrejové ve velké většině
nerozuměli řecky, helénisté na druhé
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straně nerozuměli hebrejsky, popř.
aramejsky. To nutně vedlo k odděleným
bohoslužbám v těchto jazycích. K
jazykovým rozdílnostem přistoupily i
teologické odlišnosti. Ve Sk 6, 1 slyšíme o
rozepři, která mezi nimi vznikla a která
vedla k ustanovení skupiny sedmi mužů, v
jejímž čele stál Štěpán (Sk 6,5). Příběh o
Štěpánovi (Sk 6,8-8,1a) je vyprávěním o
nebezpečné roztržce mezi helénistickým
židokřesťanem Štěpánem a členy tzv.
synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény,
Alexandrie, Kilíkie a Asie (Sk 6,9). Spor
končí kamenováním Štěpána, trestem bez
řádného soudního líčení (Sk 7,54-60). Po
této události nastává pronásledování členů
této církevní obce, kteří se rozprchli po
judském a samařském kraji (Sk 8,1).
Někteří se dokonce dostali až do Fénicie,
na Kypr a do Antiochie v Sýrii (Sk 11,19).
Jaké důvody Pavla vedly k
pronásledování „Boží církve“? Je třeba
mít na paměti, že postup proti prvním
křesťanům
byl
vnitřní
židovskou
záležitostí. Ježíšovi stoupenci byli
pokládáni za novou „stranu“ či
„seskupení“ uvnitř židovství. Ve Sk 24,5
jsou označeni jako „nazaretská sekta“
(řecky: hairesis). Zajímavé je, že Skutky
apoštolů používají stejný výraz též pro
označení farizeů a saduceů (5,17; 15,5).
Rovněž židovský historik Josephus
Flavius hovoří o „sektách“ farizeů,
saduceů a esénů (Bell. 2.162; Ant.
13,171).
U helénistických židokřesťanů byl
nejvíce bijícím do očí jejich vztah k
Zákonu. Nejednalo se tedy v první řadě o

jejich uctívání Ježíše jako Mesiáše, i když
rovněž toto mohlo na židy působit
pohoršlivě (srov. 1 Kor 1,23). Důležitější
však byl jiný aspekt. Helénisté, kteří se
rozprchli při pronásledování, nejen
zakládali na různých místech církevní
obce, ale do svých řad přijímali
velkorysým způsobem rovněž pohany. To
znamenalo, že pohané byli začleněni do
jejich společenství jako plnoprávní
členové. Nedělali tedy již rozdíl mezi
plnoprávnými
členy,
proselyty
a
bohabojnými, jak tomu bylo v synagoze.
Takto odbourali odstupňovaná privilegia a
povinnosti jednotlivých skupin. Obřízka
přestala být vyžadována a na její místo
vstoupil křest. Tímto způsobem byla
narušena pečlivě střežená hranice mezi
Izraelem a pohany. Bylo jasné, že pohané
se v této situaci spíše přiklonili k
židokřesťanům než k židům, neboť u nich
nalezli plné uznání. Je však třeba mít na
paměti, že se v žádném případě nejednalo
o nějaká strategická opatření proti
konkurenci, která působila nepokoje. Obě
dvě strany měly své teologické
argumenty. Židé měli svatost Izraele;
židokřesťané tvrdili, že skrze kříž a
vzkříšení Ježíše je spása nabídnuta i
pohanům. Pavel, který „v horlivosti pro
židovství předstihoval ve svém národě
mnoho svých vrstevníků“ (Gal 1,14), si
kladl za cíl „přivést k rozumu“ ty, kteří se
odchýlili, a přimět je, aby se vrátili zpět k
Zákonu o svatosti Izraele.
doc. Petr Mareček
(Redakčně kráceno)

VÝROČÍ sv. KLEMENTA HOFBAUERA
ŽIVOTOPIS SV. KLEMETA HOFBAUERA:
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Svatý Klement Maria Hofbauer se
narodil 26. prosince r. 1751 v Tasovicích
u Znojma. Jeho otec pocházel
z Moravských Budějovic, byl
české národnosti, matka byla
Němkou a pocházela z Tasovic.
V letech 1767-1770 se
Klement
učil
pekařskému
řemeslu ve Znojmě. Později se
učil a pracoval v klášteře
premonstrátů ve Znojmě-Louce.
Po opuštění kláštera v r. 1744
žil několik let jako poutník a poustevník.
Často putoval např. do Říma, jako
poustevník přebýval v rodném kraji poblíž
Dyje či v Tivoli v Itálii. Poté se dostal na
studia teologie do Vídně, kde se spřátelil
s českým rodákem Tadeášem Hýblem.
V Římě r. 1784 společně vstoupili do
kongregace redemptoristů a po roce přijali
kněžské svěcení.
Na podzim r. 1785 byli oba společně
vysláni z Itálie na sever, aby se činnost
redemptoristů rozšířila dál do Evropy. Po
ročním pobytu ve Vídni, přichází oba
v únoru r. 1787 do Varšavy. Na prosbu
německého Bratrstva sv. Benona,
apoštolského nuncia i polského krále
Stanisława Augusta Poniatowskiego zde
sv. Klement přijal duchovní správu
v kostele sv. Benona. Brzy se stal
vyhledávaným zpovědníkem, kazatelem a
ochráncem chudých. Byl prvním rektorem
kláštera, který zde založil. V r. 1788 byl
jmenován
generálním
vikářem
redemptoristů působících mimo Itálii. Na
rozkaz Napoleona byl v r. 1808 spolu
s ostatními řeholníky vyhnán z Varšavy.
Sv. Klement se poté vydal zpět do
Vídně, kde v letech 1809-1813 působil
v kostele italských minoritů, 1813-1820
jako rektor kostela sv. Uršuly, zpovědník,

kazatel, duchovní vůdce a charitativní
pracovník. Měl velký vliv na duchovní,
kulturní a politický život ve
Vídni. Stál v čele skupiny
vídeňských romantiků, do
které
patřili
nejlepší
představitelé vědy, umění,
kultury a politiky té doby, jako
např. F. Schlegel, J. Schlosser,
J. E. Veith, J. Madlener, A.
Müller, K. Brentano, F.
Klinkowström, J. Pilat, F.
Széchényi, Z. Werner.
Sv. Klement zemřel 15. března r.
1820 ve Vídni. V r. 1888 byl prohlášen za
blahoslaveného, r. 1909 za svatého a r.
1914 patronem Vídně.
K JUBILEU CHYSTÁME TYTO
AKTIVITY:
Říjen 2008 – duben 2009,
„Svatoklementská stezka“: Jde o
vytvoření turisticko-naučné stezky, která
má vést od nádraží v Hodonicích do
Tasovic ke Kostelu sv. Klementa podél
řeky ke kostelu v Dyji, kolem kláštera v
Louce, do Znojma k domu kde se Klement
učil pekařem a končila by u zamýšlené
sochy sv. Klementa vedle chrámu sv.
Mikuláše.
Leden-červenec 2009: „Socha sv.
Klementa ve Znojmě“.
26.12.2008: „Připomínka narození
sv. Klementa (26.12.1751)“.
Vánoční doba: „Pořad o sv.
Klementovi“. Má to být na rádiu Proglas
v rámci pořadu „Hvězdy na českém nebi“.
(Zajišťuje Proglas)
Od 2.1.2009 probíhá „Tříkrálová
sbírka“ a to je příležitost osobně oslovit
lidi a předat jim „Pozvánky s
programem oslav“
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5.3.2009 čtvrtek: „Setkání kněží
Znojemského děkanátu v Tasovicích“.
15.3.2009 neděle: „Přednáška s
obrázkovou prezentací“. Má se to týkat
života a působení světce.
2.-7.4.2009
čtvrtek-úterý:
„Duchovní obnova v Tasovicích a
okolí“
18.4.2009 sobota: „Jarní vodácká a
pěší pouť ke sv. Klementovi“.
Květen 2009: „Pastýřský list Mons.
Vojtěcha“.
3.5.2009 neděle: „Dětský den a den
otevřených dveří v Tasovicích“.
8.5.2009 pátek (volný den) nebo
10.5.2009 neděle nebo zcela jiný termín:
„Pouť KDU-ČSL“
20.5.2009 středa (20.5.1909 byl
Klement svatořečen): „Pouť na oslavy do
Vídně.

20.5.2009 slavnostní mše sv. v
Tasovicích“.
21.5.2009 čtvrtek: „Mezinárodní
setkání, pouť zahraničních hostů“.
„Pouť zdejších vysídlenců a členů
spolku Ackermanngemeinde.“
„Pouť řeholníků a řeholnic.“
23.5.2009 sobota: „Hlavní pouť pro
naše lidi, pouť farností, pekařů,
cukrářů, vinařů.“
16.6.2009: „Den za posvěcení
kněží“.
Červenec 2009: „Odhalení a
posvěcení sochy sv. Klementa ve
Znojmě“.
Zpracováno z internetových podkladů
o. J. Šindeláře, CSsR

INFORMACE – bude vás zajímat
Janáček malovaný
Diecézní muzeum Brno připravilo ve
školním roce 2008/2009 pro žáky
základních škol vzdělávací program s
názvem „Janáček malovaný“. Program
pomáhá budovat vztah dětí k výtvarnému
a hudebnímu umění interaktivní formou,
přizpůsobenou oslovené věkové skupině.
Svým tématem se připojuje k letošním
oslavám 80. výročí smrti významného
českého i světového skladatele Leoše
Janáčka. Program se odehrává v objektech
katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově a v Diecézním muzeu (Petrov č.
1). Jeho součástí je mj. prohlídka varhan
hlavního chrámu diecéze.
Program Janáček malovaný je určen
žákům základních škol, objednávat jej lze

pro maximálně dvacetičlenné skupiny
žáků telefonicky (731 404 000) nebo emailem
(mlateckova@biskupstvi.cz).
Časové rozpětí programu lze přizpůsobit
požadavkům. Cena programu ve výši 30
Kč na dítě zahrnuje lektory pro hudební a
výtvarnou instruktáž i materiál na
výtvarnou činnost. Pedagogický doprovod
se programu účastní zdarma.
Průvodce adventem 2008
Pastorační
středisko
brněnské
diecéze připravilo letos již po osmé
vyhledávanou
brožuru
„Průvodce
adventem 2008.“
Brožura Průvodce Adventem 2008
může pomoci k užitečnému prožití
adventní doby. K doplnění biblických
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rozjímání byly letos použity knihy od
Sešitek formátu A5 je možné si
těchto autorů: Joseph Ratzinger – objednat poštou, telefonem (543 235 030,
Benedikt XVI., Jozef Augustyn, Anselm kl.
299,
příp.
290),
e-mailem
Grün, Henri J. M. Nouwen, Pierre <dolezelova@biskupstvi.cz> nebo přes
Teilhard de Chardin, Guy Gilbert, Fidelis formulář na stránkách Pastoračního
Ruppert, Petr Siostrzonek, Vojtěch Kohut, střediska
brněnské
diecéze
a Richard Rohr.
<http://www.biskupstvi.cz/pastorace>.
Brožuru edičně zpracoval ředitel Cena jednoho kusu je 9 Kč.
Pastoračního střediska brněnské diecéze
V objednávce je třeba uvést počet
P. Petr Nešpor.
objednávaných kusů.
VÝROČÍ
4.12.1988 o. DUBEC Tobiáš Juraj O.Praem, vysvěcen na kněze;
21.12.1998 zemřel o. TREČKA Patrik Josef OP.
MŠE SV. V OVÉ EMOCICI:
Protože nemocniční kinosál, ve sv. v nemocnici zrušena. Jihomoravský
kterém se dosud konaly sobotní mše sv., kraj a vedení nemocnice počítá při
se bude přestavovat a nenašlo se jiné rekonstrukci a přístavbě nemocnice se
vhodné místo, které by v sobotu mohlo zřízením vlastní kaple. Mělo by to být asi
být přístupné veřejnosti, bude zatím mše během 3 roků.
SOUSOŠÍ KALVÁRIE RESTAUROVÁO
V pátek 14.11. bylo v Karolininých nám.Republiky. Asi před zahájením
sadech pod kostelem sv. Mikuláše stavby okresního soudu bylo přesunuto ke
osazeno restaurované sousoší Kalvárie, kostelu sv.Alžběty. Při odvlhčovacích
které bývalo před léty u kostela sv. pracích na kostele muselo být i odsud
Alžběty. Jsou to 3 kamenné kříže a 5 přemístěno, vhodné místo se hledalo
postav - P. Maria, sv. Jan Evangelista, sv. dlouhou dobu.
Sousoší je v majetku Města Znojma,
Marie Magdalena, sv. setník Longin a
ještě jedna postava vojáka. Sochy jsou správa města se s památkovým úřadem
zřejmě staršího data než kříže. Sousoší také postarala o jeho opravu i nalezení
bylo původně v 18.stol.postaveno u Dolní nového umístění.
brány města kde dnes ústí ul.Kollárova do

VÝSTAVA DOMÁCÍCH BETLÉMŮ A VÁOČÍCH POHLEDIC
V kostele Nanebevzetí Panny Marie pátek 28.11. od 18h do kostela sv.
a sv. Václava v Louce se pořádá ve dnech Václava nebo ať kontaktuje Antonína
30.11.2008
až
11.1.2009
výstava Valenu, Melkusova 21, Znojmo, 671 81
domácích betlémů a vánočních pohlednic. na tel: 732 838 875.
Výstava je otevřena vždy v sobotu
Zahájení výstavy se uskuteční v sobotu
14-17h, neděle a svátky 9.30-11.30h a 1429.11. 1.adventním koncertem.
Kdo může na tuto výstavu zapůjčit 17h, 24. a 31.12. 14-16h, 29. a 30.12. 14jakýkoliv betlém, ať ho přinese buď v 17h. V pondělí až pátek je výstava
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přístupná jen po dohodě. Během výstavy
bude možno zakoupit vánoční pohlednice,

betlémy a kalendáře.

DUCHOVÍ KOCERTY V KOSTELÍCH VE ZOJMĚ
ADVET
•
•
•
•
•
•
•

29.11. v 17 hod kostel v Louce: Vokální skupina Mosty
6.12. v 17 hod kostel v Louce: Varhanní koncert Roberta Huga
12.12.v 17 hod kostel sv. Mikuláše: školní koncert
13.12. v 17 hod kostel v Louce: Slovácký krúžek
14.12. v 17 hod kapucínský kostel: Vokální skupina Mosty
22.12. v 19 hod kostel sv. Mikuláše: skupina Květinka
20.12. v 17 hod kostel v Louce: Mladí hudebníci Znojemska a hosté
VÁOCE

• 26.12. v 18 hod kostel sv. Mikuláše: cimbálové koledy
• 27.12. v 19 hod kostel sv. Mikuláše: koledy, varhany, violy - Irena a Vojtěch
Havlovi
• 28.12. v 16 hod kapucínský kostel: folková skupina Kdousovská schola
• 11.1. v 17 hod kapucínský kostel: Vokální skupina Mosty
SKUPIA MOSTY, ZOJMO
Znojemská skupina Mosty vznikla v
únoru 2008. Svým názvem i zaměřením
navazuje na činnost stejnojmenné vokální
skupiny, působící v Brně mezi roky 1980
- 1992.
Hlavní „náplní práce“ skupiny je
bohoslužebný zpěv. Tomu odpovídá i
repertoár, který obsahuje převážně
vícehlasé vokální duchovní skladby z
období renesance, baroka a klasicismu.
Pro zpestření se v repertoáru objevují i
drobné světské skladby, černošské
spirituály a lidové písně zejména z
Moravy a Slovenska.
Skupina vystupuje v následujícím
obsazení:

Iva Kejzlarová – soprán; Karolína
Kolářová
- mezzosoprán, příčné a
zobcové flétny; Martina Kejzlarová – alt;
Dominik Bláha - tenor,
klávesové
nástroje, kytara; Petr Kolář - baryton,
kytara, vedoucí skupiny
Skupinu je možno potkat nejen při
bohoslužbách ve znojemských kostelích,
ale i při výstavách a vernisážích např. v
Jihomoravském muzeu, Domě umění
apod., nebo při samostatných koncertech.
Skupina Mosty vystupuje též 30.11.
v 8.30 h v Lechovicích v kostele, 21.12.
v 18 h v Uherčicích na zámku a 4.1. v 10
h v Božicích v kostele.
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FARNÍ ŽIVOT
PRAVIDELÉ AKCE
• Každou neděli při mši sv. v 9 h u sv.
Mikuláše je během kázání program pro
malé děti s katechetkou na faře.
• Každou neděli při mši sv. v 11 h u sv.
Jana Kř. u kapucínů je během kázání
program pro předškolní děti v sakristii.
• Každou neděli po mši sv. v
Příměticích je na faře otevřena knihovna.
• 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 ve Znojmě se koná
setkání aktivních členů Mariiny legie.
• Každé pondělí před večerní mší svatou
u sv. Kříže u dominikánů je modlitba
růžence za mír.
• Každé pondělí v 18 a v 19 h se na
loucké faře konají modlitby maminek.
• Každé pondělí v 18 h v Únanově
dětská mše.
• Každé úterý v 17 h v Příměticích mše
sv..
• Každé úterý v 19.00 h na faře u sv.
Kříže je zkouška chrámového sboru.
• 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 čtvrtek v 18 h (v zimním
období v 17 h) v Kuchařovicích mše sv..
• Každý pátek v 17 h u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. po celý školní rok.
• Každý pátek v 18 h je v Příměticích
mše sv..
• Každý pátek v Louce na faře v 19.30 h
mše sv. a po ní katecheze i s volným
povídáním na aktuální témata. Zvána je
mládež, ale nejen ona.
• Každou sobotu ve 14.30 h v ové
nemocnici mše sv.

• V zimním období budou mše sv. ve
všední dny v Příměticích, Kuchařovicích,
a Mramoticích posunuty o hodinu dříve v
17.00 h.
PŘIPRAVUJE SE
• 30.11. 1. neděle adventní – svěcení
adventních věnců; v 16.30 h zahájení
Znojemského adventu; v 17.15 h zpívané
nešpory v kostele sv. Jana Kř. u kapucínů.
• Od 1.12. u sv. Kříže budou opět ve
všední dny mše sv. v 6.45 a 18 h.
• Od 1.12. v Louce začnou opět
adventní ranní mše sv. – roráty. Od
pondělka do soboty vždy v 6.30 h v kostele
v kapli sv. Norberta; v sobotu vždy
v latinském jazyce.
• 4.12. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace
před 1. pátkem.
• 5.12. první pátek – u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. v 8 a 17 h; celodenní výstav
Nejsvětější Svátosti; sv. zpověď od 15 h.
• 6.12. Mikuláše, hlavního patrona
města; v 9 h u sv. Mikuláše mše sv. o.
biskupa Pavla Posáda z Č. Budějovic.
• 6.12. první sobota – měsíční pouť
v Hl.Mašůvkách v 17 h; autobus ze Znojma
v 16 h; hlavní celebrant P. Bohumil Urbánek,
novokněz, kaplan od sv. Tomáše z Brna; po
mši sv. přijde Mikuláš pro poutníky.
• 7.12. 2. neděle adventní; v 15 h na
faře u sv. Mikuláše besídka pro děti.
• 8.12. Slavnost eposkvrněného
početí P. Marie; v 8 h mše sv. u sv. Jana Kř.
u kapucínů; v 18 h mše sv. v louckém
kostele; u sv. Kříže jako ve všední den v 6.45
a 18 h.
• 13.12. v 13.30 h v Břežanech u
Znojma adventní setkání pro muže a ženy
od 25 do 99 let s o. Ant. Krasuckým OP
• 14.12. 3. neděle adventní; v 15 h
měsíční pouť za víru v pohraničí v popické
kapli; pěší odchází z Kraví hory ve 14 h.
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• 21.12. 4. neděle adventní
• 23.12. v 17 h přivítání Betlémského
světla ve Znojmě v horním parku u altánku,
pak průvod na náměstí TGM a malý živý
Betlém u kostela sv. Jana Kř. u kapucínů.
Vzít sebou lampičky a zvonky.
• 28.12.
ve
všech
farnostech
spravovaných z Louky jsou mše sv. v běžném
nedělním čase a budou spojeny s obnovou
manželských slibů.
• 30.12. Sv. Rodiny – v 11 h v kostele
sv. Jana Kř. u kapucínů mše sv. s obnovou
manželských slibů.
• 1.1.2008 ve 20 h u sv. Mikuláše
hodinová adorace.
• 2.1. první pátek – u sv. Jana Kř. u
kapucínů mše sv. v 8 a 17 h; celodenní výstav
Nejsvětější Svátosti; sv. zpověď od 15 h
• 3.1. první sobota v 17 h měsíční
pouť v Hl.Mašůvkách, autobus ze Znojma
odjíždí v 16 h; mši sv. celebruje o. J. Bartoš.

• 4.1. 2. vánoční neděle
• 6.1. Zjevení Páně – mše sv. u sv. Jana
Kř. u kapucínů v8 a 17 h se svěcením vody,
křídy a kadidla a zbožných předmětů.
• 11.1. Křtu Páně – mše sv. jako
v neděli.
Kostel sv. Mikuláše otevřen denně
9,30 – 19 hod
Co se starými náboženskými obrazy a
předměty?
Staré nástěnné kříže, náboženské obrazy i
obyčejné zasklené barvotisky, staré modlitební
knížky, papírové svaté obrázky a podobné věci,
které už jste vyřadili nebo je už nemůžete využít,
nevyhazujte. Můžete je přinést do kostela nebo
na faru u sv. Mikuláše; je dost lidí, kteří si i staré
obyčejné věci rádi vezmou a budou si jich vážit.

Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi
U sv. Jana Kř. – u kapucínů: pátek 19.12. a pondělí 22.12. od 15 do 17 h;
v sobotu 20.12. od 9 do 12 h.
U sv. Kříže: pátek 19.12.; sobota 20.12.; pondělí 22.12. a úterý 23.12. vždy od 15 h
a při ranních bohoslužbách od 6 do 7 h.
U sv. Václava v Louce: ve středu 17.12. od 17 h

Pořad svátečních bohoslužeb o vánocích
K o s t e l :
sv. Mikuláš
sv. Kříž u dominikánů

24.12.
*15.oo
24.oo
6.45
22.oo

sv. Jan Kř. u kapucínů
sv. Václav v Louce
sv. Markéta – Přímětice
Kuchařovice
Mramotice
sv. Hippolyt - Hradiště

21.oo
22.oo
16.oo
**
22.oo

25.12.
9.oo
8.oo
10.oo
18.oo
11.oo
8.oo
**
**
**
10.30

26.12.
9.oo
8.oo
10.oo
18.oo
11.oo
8.oo
**
**
**
10.30

31.12.
15.oo

1.1.
9.oo

6.45
17.oo

8.oo
10.oo
18.oo
11.oo
8.oo
9.oo
7.30
10.30
10.30

16.oo
**
**
**
10.30

* mše sv. pro děti
** bude oznámeno v ohláškách
• 28.12. při nedělních bohoslužbách bude obnova manželských slibů.
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• Farnosti, spravované z Louky:
24.12. na Štědrý den: mše sv.: Hnanice - 16.00, Konice - 21.30, Havraníky - 23.00,
Šatov - 24.00 h. V další dny pak bude program jako obvykle, 25.12., 26.12. 30.12. a
1.1. jako v neděli.
• Po celou dobu adventní bude vždy od pondělí do soboty opět v louckém kostele v 6.30
hod ráno mše sv. – roráty. V sobotu v latinském jazyce. Všichni jsou zváni.

Vánoční přání
Křesťanské vánoce jsou radostnou oslavou narození Ježíše Krista. V něm je pramen
světla naděje, který dává hodnotu našemu životu a vítězí nad tmou jakékoliv lidské beznaděje.
Radost a život ve světle této naděje nejen o Vánocích přeje
Vojtěch Cikrle,
Cikrle biskup brněnský
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