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NE VY, ALE JÁ JSEM SI VÁS VYVOLIL
onec měsíce června a začátek
července bývá každoročně
dobou jáhenských a kněžských svěcení a
primičních mší svatých. Na Boží vinici
nastupují noví dělníci, které si povolal
sám Božský Spasitel. Jejich poslání v
dnešním světě vychází z jednoho základního zjevení, které se uskutečnilo v dějinách lidstva:
neviditelný Syn Boží Ježíš
Kristus sestoupil z nebe,
stal se viditelným člověkem. Jeho učedníci se s ním
stýkali, viděli ho na vlastní
oči, mohli dosvědčit jeho
smrt i zmrtvýchvstání. Nakonec byl jejich zrakům
vzat, vstoupil na nebe, stal
se znovu neviditelným.
Apoštolové však dostali
poslání, aby všem ostatním
dosvědčili to, co viděli, aby
i oni uvěřili a tak byli spaseni.
Když se zakládá nějaké nové hnutí
či politická strana, dotyční vůdcové presentují své myšlenky, jak se změní svět k
lepšímu, a přesvědčují ostatní, aby se k
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nim přidali. Kdybychom se takto dívali
na založení Kristovy církve, jeho díla na
zemi, vypadalo by to podobně. Kněží
ukazují lidem ideál krásného křesťanského soužití, vybízejí, abychom se jej
snažili uskutečnit. Nemáme se nechat
odradit od toho, že se to za dva tisíce let
pořád ještě nepodařilo převést ve skutečnost.
Takový pohled na Církev ale nevyjadřuje její pravou podstatu. Ona je totiž
uskutečněním Božího království na zemi. Když o prvních letnicích sv. Petr kázal,
netvrdil, že má plán, který s
ostatními apoštoly vypracoval pro budoucnost. Zdůrazňoval jednu jedinou věc: my
jsme svědky toho, co jsme
viděli na vlastní oči – Krista,
Božího Syna na zemi, jeho
slavné vzkříšení z mrtvých, příchod Ducha svatého. Boží království je již zde.
Takové svědectví mají a musí přinášet ti, které si Pán Ježíš povolal ke
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kněžství, ale i všichni pokřtění věřící.
Chceme-li být přesvědčiví, musí žít s

Kristovou Církví. V ní se jako v hladině
odráží nebe.
Josef Hudec,O.Cr., probošt

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
O moci modlitby
šechno mohu v tom, který mi
dává
sílu
(Flp
4,13).
S modlitbou dokážeme všechno: tou nám
dá Pán sílu, která nám chybí. Sv. Vavřinec Justiniani říkával, že modlitbou si
stavíme nedobytnou tvrz, kde budeme
dokonale v bezpečí proti všem nástrahám
a násilnostem nepřátel.
Moc pekla je veliká, modlitba je
však silnější než všichni zlí duchové, podotýká sv. Bernard. Ano, protože modlitbou si duše zjednává pomoc Boží, která je větší než jakákoli moc. David se ve
svých úzkostech povzbuzoval slovy: Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, a od svých nepřátel budu vysvobozen.
(Žl 18,[17],4). Sv. Jan Zlatoústý shrnuje:
Modlitba je vynikající výzbroj, ochrana,
přístav, poklad. Modlitba je zbraň
schopná odrazit každý útok zlého ducha,
ochrana v každém nebezpečí, přístav v
každé bouři, poklad, přinášející všechno
dobré.
Bůh ví, jak veliké dobro nám přináší potřeba se modlit, a dopouští na nás
útoky nepřátel, abychom ho prosili o
pomoc, kterou nám nabízí a slibuje. Ale
jako jej těší, utíkáme-li se k němu v nebezpečí, tak se rmoutí, jestliže modlitbu
zanedbáváme. Sv. Bonaventura říká, že
za nespolehlivého by král pokládal kapitána, který by v obklíčení nehledal pomoc nebo nevyčkal posily královy. Stej-

ně považuje Bůh za zrádce toho, kdo u
něho nehledá v pokušení pomoc. Bůh si
totiž modlitbu přeje, čeká na ni, chce
nám vydatně pomáhat. Svědčí o tom
např. Izaiáš (7,11.13). Jménem Božím
vybízel krále Achaza, aby si vyžádal
znamení od Hospodina, svého Boha!
Bezbožník však odpověděl: Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina. Spoléhal na vlastní síly, jimi chtěl porazit nepřítele, bez božského přispění. Prorok ho
však pokáral: Slyšte tedy, Davidův dome!
Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete
mého Boha? Dal tím najevo, že Boha
zarmucuje a uráží, kdo ho o nabízené
milosti neprosí.
. Co je modlitba? Poslyšme sv. Jana
Zlatoústého. Je kotvou v bouři zmítaných, pokladem chudých, lékem na nemoci, ochranou zdraví. Modlitba je bezpečnou kotvou, hrozí-li ztroskotání, poklad nesmírného bohatství pro chuďasa,
nejúčinnější lék pro nemocného a jistá
ochrana zdraví pro každého, kdo si je
chce zachovat. A co působí modlitba?
Slyšme sv. Vavřince Justinianiho: Usmiřuje Boha, plní přání, přemáhá odpůrce,
proměňuje lidi. Tiší Boží hněv, takže
Bůh odpouští tomu, kdo se pokorně
modlí. Vymáhá všechny milosti, o které
žádáme, vítězí nad každým nepřítelem,
proměňuje lidi slepé ve vidoucí, slabochy v hrdiny, hříšníky ve světce. Kdo
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potřebuje světlo, ať prosí Boha, a dostane je. Proto jsem se modlil, a byl mi dán
rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v
úděl jsem přija,l řekl Šalomoun (Mdr
7,7). Kdo chce být silný, ať žádá Boha, a
bude mu dána. Sotva jsem otevřel ústa k
modlitbě, Bůh mi pomohl, řekl David.
Odkud by svatí mučedníci načerpali tolik
zmužilosti před katany, ne-li z modlitby,
která jim dodala sílu přetrpět muka i
smrt?
Kdo podle sv. Jana Zlatoústého používá této mocné zbraně, nezná smrt,

lehce se odpoutá od světa, přijde do nebe
a žije ve společenství s Bohem. Neupadne do hříchu, ztrácí zájem o pozemské
věci, přichází do nebe, aby tu začal
šťastně žít s Bohem. Je tedy zbytečné se
s úzkostí ptát: kdo ví, jsem-li zapsán v
knize života? Kdo ví, dá-li mi Bůh účinnou milost a setrvání? O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své
potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. (FIp 4,6).
Z knihy A. M. de Liguori: Modlitba

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
ALOIS
Obraz a socha sv. Aloise se nachází
u sv. Michala v druhé kapli na levé straně. Obraz je nad hlavním oltářem kaple
a socha na stěně kaple.

mino, který později dosvědčil jeho svatost. Životopisy sv. Aloise i jeho vlastní
spisy a korespondence ukazují charakterní, ale pro
mnohé málo
přitažlivý
typ. Byl dostatečně příspřísným sám
k sobě, aby
prošel nedotčen nástrahami mládí,
a když došlo
k vážné neshodě mezi
jeho bratrem
a
vévodou
mantovským, byl to
právě on, pro
koho poslali,
aby
spor

Alois (Luigi) Gonzaga, se narodil
v Lombardii r. 1568 jako nejstarší syn
markýze z Castiglione. Svým otcem byl
vybrán pro vojenskou dráhu. Ale jeho
mládí se vzbouřilo proti násilí a prostopášnosti vznešené společnosti, kterou
poznal v Itálii a ve Španělsku. Zahořel
pro myšlenku stát se misionářem a v 16
letech se rozhodl vstoupit do řádu jezuitů. Jeho otce to rozzuřilo, ale nakonec r.
1585 svolil, aby jeho syn nastoupil noviciát v Římě. Alois byl vzorným novicem,
a když v Římě propukla morová epidemie a jezuité otevřeli nemocnici pro postižené, tvrdě v ní pracoval. Onemocněl
vleklou
horečkou, z níž se už nezotavil. V
nemoci ho ošetřoval sv. Robert Bellar3
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urovnal. Zemřel v Římě r. 1591, kanonizován byl r. 1726; svátek 21. června.
Dva jiní jezuitští světci se sv.
Aloisovi podobají svým osudem:
sv. Stanislav Kostka, Polák (1550 až

1568) a sv. Jan Berchmans z Brabantu (1599 - 1621)
Podle D. Attwatera:
Slovník svatých zpracoval IJK

CHARITA
Poděkování za Postní almužnu 2015
Dovolte, abychom vám všem, kteří jste se zapojili do Postní almužny 2015,
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 2015 činí 173 640,Kč a 6,95 € a 0,40 UAH z 531 ks almužen. Tyto peníze použijeme na financování
operací a léčebných výdajů vážně nemocných a umírajících chudých dětí na Ukrajině. Děkujeme Vám!!
Mgr. Ludvík Mihola
koordinátor Postní almužny
Postní almužna 2015
Poř. Farnost
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Běhařovice
Dyjákovičky
Dyjákovice
Dobřínsko
FATYM Přímětice
FATYM Vranov nad Dyjí
Hluboké Mašůvky
Horní Břečkov
Horní Dubňany
Horní Dunajovice
Horní Kounice
Hostěradice + Trstěnice
Hrádek
Jezeřany-Maršovice
Jiřice u Miroslavi
Kadov

počet ks
postních almužen
16
14
1
1
85
72
7
2
3
5
2
86
1
12
5
1

částka Kč
4 607,00
6 691,00
3 582,00
1 801,00
23 771,00
17 996,00
1 288,00
940,00
1 275,00
796,00
225,00
19 061,00
1 200,00
3 209,00
1 646,00
1 534,00

4

cizí měna
0,02 Eur

0,30 Eur
2,01 Eur
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Loděnice
Medlov
Mikulovice
Miroslav
Mor. Krumlov
Oleksovice
Pavlice + Grešlové Mýto
Petrovice
Plaveč
Rybníky
Tavíkovice
Troskotovice
Únanov
Valtrovice
Vémyslice
Višňové
Znojmo – Louka
Znojmo – sv. Kříže
Znojmo – sv. Mikuláš
Žerotice

celkem:

5
11
4
8
22
1
1
16
10
11
12
3
19
1
2
24
1
31
34

2 360,00
2 142,00
2 463,00
2 080,00
7 256,00
850,00
8 892,00
4 579,00
1 419,00
4 485,00
4 003,00
602,00
3 902,00
9 141,00
270,00
6 116,00
111,00
11 080,00
10 952,00

2

1 315,00

531

173 640,00

1,42 Eur

3,20 Eur
0,40 UAH

6,95 Eur
0,40 UAH

Den otevřených dveří
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří v Dílně sv. Kláry, který se uskuteční 17. 6. 2015 od 13:00 do 17:00 hod., Mikulášské nám. 12, Znojmo. Prohlédnout si
můžete prostory dílny, výstavu fotografií a zakoupit si výrobky uživatelů. Připraveno
je i malé občerstvení. V 14:30 hod. začíná beseda s Mgr. Markem Čapounem na téma
„ŽIVOT SE SCHIZOFRENIÍ“. Těšíme se na vás.
Veronika Brandejs
Oblastní charita Znojmo

DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Únik z reality
Kdo má naději, žije jinak. (Benedikt XVI.)
Špatně pochopená naděje určitě
může být únikem: „Nějak to tady proklepu, hlavně si moc nepálit prsty… a co

nejdřív do nebe!“ Člověk, který žije svůj
život, jako by jej vlastně ani nežil, křesťanskou naději moc nepochopil. Ani ten,
5

Život farností Znojma č. 6/2015

kdo jej pojal jako jednu velkou čekárnu
na nebe a s pozemskými záležitostmi si
nehodlá špinit ruce, natož lámat hlavu.
Mimochodem, takové kritice museli
čelit křesťané v první polovině minulého
století, když byli nařčeni z přehnaného
eschatologismu – z takového zaměření
na očekávání onoho světa, které jim bralo motivaci nasadit se pro tento svět a
jeho budoucnost, pro větší spravedlnost
tady na zemi.
Ale skutečná křesťanská naděje
nemusí člověka demotivovat v jeho pozemském úsilí, ba právě naopak. Někde
jsem kdysi četla, že „pro tento svět, udělali nejvíce ti, kdo byli zahleděni do věčnosti“. Dalo by se říct, že pro tento svět
udělali nejvíce ti, kdo byli zakotveni
v srdci Božím. A je to pochopitelné,
vždyť drží-li člověka při životě a úsilí
jen jeho malé pozemské naděje, snadno
dílo
zanechá,
pokud
se
setká
s nepochopením lidí, s opakovaným neúspěchem, nebo dokonce s rizikem ztráty
života. Má-li však své „jištění“ v Bohu
samém a jeho lásce, unese mnohem víc.
To vysvětluje některá úžasná díla
světců, vybojovaná a udržovaná uprostřed tolika nesnází a nepochopení, uprostřed hmotného nedostatku a někdy i
protivenství z vlastních řad, od lidí církve. Vzpomeňme jen namátkou na apoštola Pavla, na Basila Velikého a jeho teologické i charitativní dílo; na Řehoře Velikého, Augustina, Kassiána a Bernarda
z Clairvaux; na Františka z Assisi, Antonína Paduánského a řád menších bratří;

na sv. Dominika a Kateřinu Sienskou; na
sv. Jana z Boha, Filipa Neriho a Kamila;
na Ignáce z Loyly a Františka Xaverského a jejich misie; na Terezii z Ávily, Jana od Kříže a jejich dílo obnovy; na faráře z Arsu a probuzení celého kraje, který
vybadala duchovně mrtvý; na Dona Bosca a jeho obrovské dílo pro mládež; na
Matku Terezu z Kalkaty, Abbé Pierra,
sestru Emanuelu z Káhiry a jejich neuvěřitelné dílo pro chudé naší doby.
Mohli bychom jmenovat ještě dlouho, ale je zřejmé, že autentická křesťanská naděje člověka nevede k úniku, ale
k intenzivní práci pro bližní a pro tento
svět. Slovy papeže Benedikta XVI.: „…
budoucnost jako pozitivně jistá skutečnost zakládá životaschopnou přítomnost.
Kdo má naději, žije jinak“.
Ano, kdo má křesťanskou naději,
žije jinak. Jak jinak? Předně, nezdráhá se
žít svůj lidský život, nespokojí se
s živořením, s životem typu „čekárna na
nebe“. Dále – bude žít asi více naplno.
Naplno nejen ve smyslu „na plný plyn“ –
bez ohledu na to, kam jedu a proč; a
nejen podle reklamy „nevaž se – odvaž
se“, která dovedla marnotratného syna až
na pokraj lidské bídy, ale naplno podle
Kristovy představy plného života (srov.
Jan 10,10). Půjde mu více o to, aby jeho
život nesl hojné ovoce (srov. Jan 15,2.8)
a to ovoce trvalé (srov. Jan 15, 16).
Z knihy K. Lachmanové:
Kotva naděje

Půl života a snad ještě déle člověk do sebe nabírá dary, které pro něho nashromáždili jiní; což neplyne z toho závazek, aby on sám pak zase rozdával
ze svého bohatství?
Eduard Bass
6
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ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
KAPUCÍNI
Kapucíni přišli do Znojma krátce
po jesuitech v r. 1624 na počátku Třcetileté války. Historii kapucínského řádu ve
Znojmě popsal Dr. K. Fila v našem zpravodaji č. 10 v roce 2006.

se považujme za bratry všech lidí bez
rozdílu
Vzájemné vztahy v rámci řádu
Jako bratři, kteří dostali jeden druhého od Pána a byli obdařeni různými
dary,
přijímejme
jeden
druhého
s vděčností. Proto, ať žijeme kdekoli,
shromážděni ve jménu Ježíše, mějme
jedno srdce a jednu duši a stále usilujme
o větší dokonalost

Ve jménu Páně! Začíná život
menších bratří:
Řehole a život menších bratří jsou:
zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti,
bez vlastnictví a v čistotě. Bratr František slibuje poslušnost a úctu papeži Honoriovi a jeho kanonicky zvoleným nástupcům a římské církvi. A ostatní bratři
ať jsou zavázáni poslouchat bratra Františka a jeho nástupce.

Co to pro nás znamená minorita
František byl naplněn úžasem a
hluboce dojat Boží pokorou a Božím
soucitem. Proto si zvolil stát se menším
mezi menšími. Když následujeme jeho
příklad v živé touze připodobnit se Kristu, snažme se i my být skutečně menší,
aniž bychom se kdy chtěli stát většími.
Při pomoci chudým v jejich nezbytných
materiálních i duchovních potřebách se
zasazujme životem, činem i slovem za
jejich lidské a křesťanské povznesení.

Kontemplativně-apoštolský život
Abychom plodně uskutečnili naše
evangelní povolání v církvi a ve světě,
snažme se věrně žít apoštolský život nerozlučně spojující kontemplaci a činnost,
podobně jako Ježíš, jehož život byl neustálou modlitbou a uskutečňováním díla
spásy.

Naše pojetí práce
Práce je základním prostředkem pro
naši obživu i pro konání skutků milosrdenství. Proto ať každý z nás přináší plody darů, které jsme dostali od Boha, a
podle věku a zdraví, bez obav a radostně
vydávejme své síly pro dobro bratrského
společenství a ze solidarity s chudými, s
nimiž rádi musíme sdílet plody své práce.

Život modlitby
Modlitba k Bohu, jako dýchání lásky, se rodí z podnětu Ducha svatého, přičemž vnitřní člověk začíná naslouchat
hlasu Božímu, který promlouvá k srdci.
Bratrské společenství
Svatý František, rozněcován Duchem svatým, čerpal z adorace Otce, který je nejvyšší Dobro, cit pro univerzální
bratrství, jenž ho uschopňoval vidět ve
všem stvoření obraz Krista, Prvorozeného a Spasitele. Jako synové tohoto Otce

Apoštolský život bratří
V poslušnosti Duchu Páně a jeho
svatému působení, vykonává v církvi
službu, kterou je povinováno vůči všem
7

Život farností Znojma č. 6/2015

lidem, když jim slovem i skutkem hlásá
evangelium. Prvním apoštolátem menšího bratra je žít ve světě evangelním životem pravdivě, prostě a radostně. Po příkladu Krista a sv. Františka sice dáváme
přednost evangelizování chudých, ale
nebojme se hlásat obrácení, pravdu,
spravedlnost a evangelní pokoj i lidem,
kteří mají moc nebo řídí osudy národů.

Jako Kristovi učedníci a synové sv. Františka si připomínejme, že apoštolský život si žádá připravenost k přijetí kříže i
pronásledování pro víru a pro lásku Boží
i pro lásku k bližnímu, a to až k mučednictví.
Připravil IJK. Bližší informace na:
www.kapucini.cz

INFORMACE – bude vás zajímat
http://spokojenyseniorklas.cz/index.php/pobyty#pobyty-proprarodi%C4%8Des-vnou%C4%8Daty
KONTAKT
Koordinátorka pobytů: Mgr. Markéta
Klímová,
MSc.,
pobyty@spokojenysenior-klas.cz, tel. 736 608
607, www. spokojenysenior-klas.cz

Mariapoli 2015
V těchto dnech začíná beatifikační
proces zakladatelky Hnutí fokolare,
Chiary Lubichové. Chcete poznat, čím
zaujala mnoho lidí z celého světa? Chcete prožít společnou dovolenou pro tělo i
pro duši? Pak přijeďte na Mariapoli
2015.
Na základě velkého zájmu, rozšířilo
letos Hnutí fokolare nabídku tohoto několikadenního setkání celkem na pět
zvláštních běhů. Jejich společným tématem je Tajemství společenství Eucharistie a Chiařina výzva „Být rodinou“. Jak
uvádějí organizátoři: Přihlašovat se můžete na Svatý Hostýn, kde nás čeká Mariapol 8. až 12. července 2015.
Bližší informace najdete průběžně
spolu s přihláškou na www.fokolare.cz.

Týden pro prarodiče s vnoučaty s
hrdiny Starého zákona
Spolek Spokojený senior pořádá ve
dnech 1. až 8. srpna 2015 "Týden pro
prarodiče s vnoučaty s hrdiny Starého
zákona".
Podrobnější informace organizátorů:
Odkaz:
http://spokojenyseniorklas.cz
KONTAKT
Koordinátorka pobytů: Mgr. Markéta
Klímová,
MSc.,
pobyty@spokojenysenior-klas.cz, tel. 736 608
607, www. spokojenysenior-klas.cz

Pobyt pro prarodiče s mladšími
vnoučaty (do 10 let)
Spolek Spokojený senior pořádá ve
dnech 25. 7. až 1. 8. 2015 pobyt pro prarodiče s mladšími vnoučaty (do 10 let)
nazvaný „Letem světem s Machem a Šebestovou“.
Podrobnější informace organizátorů
- Odkaz:

Nové instalace v Diecézním muzeu v Brně
Expozice Diecézního muzea v Brně,
která svou netradiční instalací oslovuje
každoročně na tři tisíce návštěvníků, bu8
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de obohacena o dva ojedinělé exponáty.
Od 12. května 2015 si zájemci mohou
prohlédnout sochu Madony z Klentnice a
věhlasnou olejomalbu Veraikonu Gabriela Corneliuse von Maxe.
Jak uvádí ředitel Diecézního muzea
Martin Motyčka: "Instalovaný Veraikon,
který namaloval mnichovský malíř českého původu Gabriel Cornelius von
Max, patří mezi nejznámější sakrální obrazy druhé poloviny 19. století. Jeho litografické reprodukce se tiskly v poměrně vysokých nákladech. Malba představuje otisk Kristovy tváře na roušce svaté
Veroniky a podle úhlu pozorovatele lze
vidět díky důmyslnému optickému klamu
otevřené či zavřené oči Ježíše Krista.
Originál obrazu chtěl v roce 1879 do
svých sbírek zakoupit ruský car Alexandr, avšak požadovaná cena se mu zdála
příliš vysoká. Tatáž malba byla představena v roce 1880 papeži Lvu XIII., který
ji ocenil stříbrnou papežskou medailí.
Originál obrazu se poté za nevyjasněných okolností ztratil. Gabriel Max však
vytvořil nemnoho autorských kopií, z
nichž právě jedna, doposud neznámá,
která byla na základě informací z
Diecézního muzea objevena v soukromé
sbírce, bude vystavena pouze do konce
října letošního roku ve stálé expozici
Diecézního muzea v Brně."
Mimořádnou instalací této vysoce
kvalitní olejomalby přispívá Diecézní
muzeum k přípravě na Národní eucharistický kongres, který se uskuteční letos ve
dnech 15. až 17. října 2015 v Brně.

září 2015 umístěna v kostele sv. Václava
v Mikulově. Výstava je instalována k
390. výročí založení Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově.
Kostel sv. Václava je pro veřejnost
otevřen: v květnu, červenu a září o sobotách a nedělích v době 10.00 -12.00 a
13.00 - 16.00 hodin, v červenci a srpnu
každý den v době 10.00 -12.00 a 13.00 16.00 hodin.
Na rozhraní epoch
Na rozhraní epoch - Sakrální
prostor v pojetí sochaře Ondřeje
Schweigla (1735-1812) je název nové
výstavy Diecézního muzea v Brně, jejíž
vernisáž je plánována na středu 10. června 2015.
Otevřeno je mimo pondělí 10.00 –
17.00 hodin, čtvrtek pouze do 16.15 hodin. Návštěvníci, kteří se prokáží vstupenkou z partnerské výstavy „Josef Stern
(1716-1775)“pořádané Muzeem umění
Olomouc – Arcidiecézním muzeem
Kroměříž, obdrží 50% slevu na vstupném.
Diecézní pouť do Slavonic se blíží
V rámci slavení Národního eucharistického kongresu v brněnské diecézi
se v sobotu 6. června 2015 koná pouť do
poutního kostela Božího Těla ve Slavonicích. Pontifikální bohoslužba, které
bude předsedat brněnský biskup Vojtěch
Cikrle, bude slavena v 10.30 hodin. Po
mši následuje eucharistický průvod do
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde bude závěrečné požehnání.
Zájemci mohou využít také doprovodný program:
ve14.00 hodin koncert Musica animata z Třebíče: Jiří Pavlica – Missa brevis

Výstava Mezi klíčem a mečem v
Mikulově
Diecézní muzeum v Brně zve na reprízu výstavy „Mezi klíčem a mečem –
kníže František kardinál z Ditrichštejna a
jeho doba“, která je v době od května do
9
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v 16.00 hodin divadelní představení
mládeže z Vranova u Brna: Tajemství
Velké noci
ve 20.00 hodin nešpory a večer
chval.

Hlavními hosty budou Pavel Helan;
U2 Desire Revival Band dále Husákovo
qvarteto; Stripes of Glory; My revolution
Přijď zahájit prázdniny na Kefasfest
2015.

Duchovní večery pro manžele –
Jsme jedno a není nám to jedno?
Žijete v manželství a chcete je neustále rozvíjet, nebo už jste definitivně
rezignovali?
Duchovní večery jsou určeny všem
manželům bez ohledu na délku manželství a jejich cílem je podpořit manžele v
umění zastavit se a prožít čas jenom ve
dvojici.
Termíny: 25. 9. 2015; 30. 10. 2015;
27. 11. 2015; 27. 12. 2015 - vždy v
18.30–20.30 hod.
Místo: kostel sv. Michala, Dominikánské nám., Brno
Struktura večera: mše sv., přednáška, moderovaná adorace
Večerem provází: Mgr. Jan Špilar
Akce se koná zdarma a není třeba se
na ni přihlašovat.

Škola lektorů
Brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči si Vám dovoluje nabídnout
možnost absolvovat sebezkušenostní
kurz Lektorský Everest zaměřený na
reflektování a rozvoj lektorských dovedností u lektorů dalšího vzdělávání
Konkrétní termíny kurzů a bližší informace na www.vs.crsp.cz nebo u koordinátorky Mgr. Veroniky Horehleďové,
tel.: 731 604 064, email: veronika.horehledova@crsp.cz.
Mgr. Veronika Horehleďová koordinátorka vzdělávacích programů Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská
1, 602 00 Brno tel.: +420 542 217 464
mob.: +420 731 604 064 e-mail: veronika.horehledova@crsp.cz
web:
www.crsp.cz aby doma bylo prima...

Kefasfest – festival pro všechny
věkové kategorie
Festival Kefasfest je open air festival na nádherném místě bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích v
prvních dnech letních prázdnin.
Čtvrtý ročník křesťanského festivalu Kefasfest se uskuteční o víkendu od
26. do 28. června 2015.

Poutní zájezd do Čihoště
V sobotu 13. června pořádá loucká
farnost poutní zájezd do Čihoště, na Zelenou Horu ve Žďáru nad Sázavou a případně ještě do Slavkovic. Odjezd
z Louky ráno v 6.30 h, cena 300 Kč. Je
možnost přihlásit se v Louce.

VÝROČÍ
v Kněžicích u Třebíče a od r. 2003 do r.
2012 byl farářem v Hlubokých Mašůvkách. Odtud odešel do Čejkovic.

O. ČAMEK Miloslav Mgr. Ing.
oslaví 12. 6. 50 let. Po vysvěcení na kněze v r. 1996 působil v Hustopečích, pak
10
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O. BARTONĚK Petr oslaví 20.
výročí vysvěcení na kněze. Po vysvěcení
– 17. 6. 1995 – byl ustanoven kooperátorem v Hostěradicích, v r. 1997 byl pověřen duchovní službou ve věznici Znojmo. V r. 1997 byl ustanoven administrátorem ve Znojmě-Louce a v r. 2003 farářem v Břežanech.

odchází do Prahy jako převor kláštera
křížovníků V r. 2002 se vrací do brněnské diecéze na znojemsko, kde je ustanoven farářem v Mašovicích. Současně
je jmenován 60. proboštem na Hradišti
sv. Hippolyta ve Znojmě.
O. BARTOŠ Jindřich Mons. děkan se narodil 9. 7. 1955 v Dačicích,
takže letos oslaví 60 let. Do Znojma
k sv. Mikuláši přichází v r. 1993 jako
děkan z Přímětic. 5. 12. 2007 při příležitosti 230. výročí založení brněnské
diecéze mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu
medaili sv. Petra a Pavla. 1. 9. 2014 byl
navíc ustanoven administrátorem u sv.
Kříže.

O. MIČKA Angelik Zdeněk OP
v květnu oslavil sedmdesáté narozeniny
(omlouváme se za textovou chybu
v připomínce v minulém čísle zpravodaje) a 22. června oslaví 45 let kněžství.
O. HLÁVKA Marek byl vysvěcen
na kněze před 25 lety – 30. 6. 1990
v Brně. V r. 1991 byl ustanoven
v přímětickém
týmu
farářem
v Dyjákovičkách. V r. 1997 byl ustanoven farním vikářem v Brně-Židenicích a
uvolněn ke studiu v zahraničí. V r. 1999
získal titul „ThLic“. V r. 2000 byl uvolněn ke službě vicerektora v Nepomucenu
v Římě. V r. 2000 byl ustanoven farním
vikářem v Brně-Židenicích. Duchovní
službou ve věznici Kuřim byl pověřen
v r. 2013.

O. ŠIKLAR Irenej Robert OP
oslaví 45. narozeniny. O. Irenej se narodil 31. 7. 1970 v Ostravě. Na kněze byl
vysvěcen v r. 1999 v Olomouci. Do
Znojma přišel v r. 2001 jako administrátor u sv. Kříže. Působil zde do r. 2006.
V r. 2009 byl uvolněn z funkce převora
kláštera dominikánů v Olomouci pro
studium v zahraničí.

O. VALÁŠEK Ivo odešel ze
Znojma do kněžského semináře a na
kněze byl vysvěcen v Brně 30. 6. 1990,
takže oslaví 20. výročí kněžství. Po vysvěcení odešel do Jižních Čech do
Soběslavi. V r. 2010 byl ustanoven administrátorem v Jindřichově Hradci.

O. SIMANDL Karel Mons. ThDr.
se narodil 14. 8. 1955 ve Znojmě, takže
oslaví 60 let. Na kněze byl vysvěcen v r.
1981 v Římě. Po vysvěcení na kněze působil v USA, Itálii a Německu. V r. 1992
získal titul „ThDr.“ na papežské lateránské univerzitě. V témže roce byl jmenován „kaplanem Jeho Svatosti“ (titul
„Mons.“). V r. 1992-1995 byl sekretářem
Apoštolské nunciatury v Bonu. V r. 1995
byl jmenován generálním sekretářem
České biskupské konference. V r. 2005
byl ustanoven vikářem v Brně u sv. Tomáše. 10. 10. 2013 byl vyvázán ze služby v brněnské diecézi.

O. HUDEC Josef OCr. 6. 7. oslaví
30 let kněžství. Na kněze byl vysvěcen
6. 7. 1985 v Brně. V r. 1988 byl administrátorem v Olbramkostele, Citonicích,
Štítarech, Horním Břečkově a Lukově.
V r. 1991 byl navíc ustanoven administrátorem ve Znojmě-Hradišti. V r. 1995
11

Život farností Znojma č. 6/2015

Všem oslavencům přejeme hodně
Božího požehnání a darů Ducha svaté-

ho do dalšího úspěšného působení
nejen na poli duchovním!

„TOTO JE DEN, KTERÝ UČINIL PÁN.“
Ten den, který
učinil Pán, nabývá
zvláštního významu na
Velehradě, pradávném
srdci Velkomoravské
říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři,
pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misi
mezi Slovany. Zde jsou naše kořeny.
.....
Apoštolové Slovanů. Co znamená
služba apoštola? Znamená živé dědictví.
Oni sami, Cyril a Metoděj ze Soluně, v
zemi prastarého Řecka a pak Byzance,
zdědili evangelium o království, které
Kristus odkázal apoštolům. Řekl jim po
zmrtvýchvstání: "Jako mne poslal Otec,
tak já posílám vás" (Jan 20,21).
V apoštolech pokračovalo to Kristovo poslání jako dědictví, za které zaplatili životem – živé dědictví. A podobně v těch dvou bratřích z makedonské
Soluně, kterým Kristus svěřil poslání být
misionáři mezi Slovany.
Jejich misie byla dalším pokračováním poslání, které začalo v jeruzalémském večeřadle v den zmrtvýchvstání. V
jejich misii působil tentýž Duch svatý,
kterého
apoštolové
přijali
od
zmrtvýchvstalého Pána.
V apoštolské službě, v poslání předávat evangelium, působí po celé dějiny
až podnes dynamika zmrtvýchvstání, dynamika nového života.

Misie Cyrila a Metoděje znamená
také čas zrození Slovanů – následně pak
všech Slovanů – k novému vědomí a kultuře prostřednictvím jazyka. Naši předkové museli nejdřív misionářům svěřit
svůj mluvený jazyk. Oba bratři, Řekové,
se museli napřed stát žáky slovanského
jazyka, aby pak mohli učit Slovany. Ten
mluvený jazyk zapsali, vyjádřili znaky
písma – a v té podobě ho předali těm,
kteří jim svůj jazyk dříve svěřili. V psané
slovanské řeči se začala vyjadřovat
evangelia. Začalo promlouvat věčné Slovo – Syn. Otec, který mnohokrát a mnohými způsoby mluvil nejprve skrze proroky, nakonec promluvil skrze Něho –
skrze Syna (srv. Žid 1,1-2).
Apoštolové Slovanů se stali pro naše praotce zvěstovateli té mluvy. Slovo
věčné – Syn, Vykupitel světa, k nim přišel. Přišel, aby se stal kamenem úhelným.
Ten kámen trvá dodnes. A bude trvat. Na něm se tyčí stavba nezničitelného
Slova, byť kámen sám nejednou stavitelé
zavrhli. Ta bylo za dnů Ježíše z Nazareta. Tak bývá v různých epochách dějin,
na různých místech planety Země.
Kámen úhelný. On je vždy tím nejpevnějším svorníkem, z něhož celá stavba čerpá svou celistvost, svou totožnost,
svou svornost. Ten kámen znamená
Krista samého. Může mít však také různé
významy odvozené. Znamená křesťany
na celé zemi. Znamená Slovany, znamená celou Evropu.
12
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Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme také zde, na Velehradě. Nejen na
Monte Cassino, odkud svatý Benedikt
budoval Evropu latinskou. Také zde – na
Velehradě, kde soluňští bratři natrvalo
vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a
byzantskou. Ty dva obrovské vklady,
obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu –
někdejší i současnou.
Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem této jednoty. Svědectví, které přinesli našim předkům do slovanské země, je svědectvím
církve nerozdělené – jedné, svaté, obecné a apoštolské. Oni, Řekové, hledali
rovněž v Římě podporu a potvrzení své
misie.
V naší době, době rozdělení Evropy, v době rozdělení církve, jejich svědectví znamená výzvu k jednotě. Jsou

nám společní, a mají význam ekumenický.
.....
V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom
pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky:
JEŽÍŠ KRISTUS – SVĚTLO – ŽIVOT – VÍTĚZÍ.
„Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A nad světem zvítězilo
právě toto: naše víra!“ (l Jan 5,4)
.....
Homilie Jana Pavla II.
na Velehradě 22.4.1990
(redakčně kráceno)

Děkovný deník
Uplynulých dvacet let jsem si vedla
děkovný deník, kam jsem si na konci
každého dne zapsala několik věcí, za které jsem vděčná. Často jsem jich tam napsala spoustu. Ale někdy, když jsem
prožívala krušnější časy, jsem namáhavě
hledala aspoň nějakou. Citové vyčerpání
mě unavilo do takové míry, že vůbec
hledat nějaké požehnání byla hrozná námaha. Ale vždycky jsem vytrvala. I tehdy se mi podařilo najít věci, za které
jsem mohla být vděčná, jako třeba čistou

vodu, místo na spaní, jídlo v břiše, něčí
úsměv nebo ptačí zpěv.
I když jsem si těch věcí, které jsem
večer zapisovala, cenila, stejně to chtělo
určitý cvik, abych si zvykla si jich vážit.
Psaní deníku mi nepochybně umožnilo uvědomit si mnohem lépe, zač mohu
být vděčná, ale zapojit vděčnost do každodenního života mi nakonec pomohlo
to, že se mi dařilo žít více v přítomnosti.
Z knihy B. Ware: Čeho před smrtí
nejvíce litujeme

SBÍRKA na podporu bohoslovců brněnské diecéze
V neděli 21. června 2015 proběhne ve farnostech brněnské diecéze sbírka na
podporu bohoslovců.
13
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Tato finanční částka slouží jako příspěvek na provoz Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde se bohoslovci brněnské diecéze připravují ke své službě, na stravné, kolejné a na exercicie seminaristů, kterých máme v tomto školním roce brněnská diecéze dvacet dva.

FARNÍ ŽIVOT
s mládežnickými zpěvy a katechezí; po
mši sv. volné povídání ve společenství;
jsou zváni všichni, zvláště mladí lidé.

PRAVIDELNÉ AKCE
U sv. Mikuláše
Každou neděli při mši sv. v 9 h u
sv. Mikuláše je během kázání program
pro malé děti s katechetkou na faře.
Každou středu od 9 do 12 h na faře
u sv. Mikuláše setkání dětiček a jejich
maminek.

U sv. Hippolyta
Každý pátek v 8 h u sv. Hippolyta
na Hradišti mše sv.
Pensionu na Vančurově ul.
Každou sobotu v 9 h ve společenské
místnosti mše sv.

U sv. Kříže
Od pondělí do soboty v 7 h u Mnišek dominikánek je mše svatá
s možností účasti věřících.
Každou neděli při mši sv. v 10 h u
sv. Kříže program pro malé děti ve
zpovědní kapli.
Každé pondělí od 15.45 h na faře u
sv. Kříže se koná setkání aktivních členů Mariiny legie.
Každé úterý v 19 h na faře u sv.
Kříže zkouška chrámového sboru.
Každý 2. čtvrtek v měsíci adorace
od 17 do 18 h s modlitbou růžence za
ochranu nenarozeného života.
Každý pátek v 17 h mše sv..

V Nové nemocnici
Každou sobotu v 14.30 h 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.
V novém domě U lesíka
Každou sudou středu ve 13.30 h
mše sv.
PŘIPRAVUJE SE
4. 6. slavnost Těla a Krve Páně,
mše sv. v 8 u sv. Jana Křtitele v 18 h u
sv. Kříže s průvodem do rajského dvora
kláštera a v 18 h v Louce.
5. 6. první pátek, od 15 h u sv.
Kříže adorace a sv. zpověď
6. 6. první sobota – v Hl. Mašůvkách měsíční pouť v 18 h s průvodem

U sv. Václava
Každé pondělí v 18 h na loucké faře
pravidelné modlitby maminek.
Každou středu v 18. h v kapli na faře v Louce je mše sv. pro děti a mládež.
Každý druhý pátek (jednou za 14
dní) v Louce na faře v 19.30 h mše sv.
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Božího Těla, vede Dr. Karel Simandl;
autobus ze Znojma v 17 h; růženec začne
už v 17,30 h.
6. 6. v 18 h mše sv. Louckém kostele v kapli sv. Norberta na Slavnost sv.
Norberta.
6. 6. diecézní pouť u Božího Těla
ve Slavonicích v 10,30 h mše sv. o. biskup, pak Eucharistický průvod do města
7. 6. oslava Božího Těla u sv.
Mikuláše, mše sv. v 9 h, pak Eucharistický průvod do Karolininých sadů pod
kostelem.
7. 6. nedělní sbírka na pořádání
Eucharistického kongresu v Brně.
7. 6. od 15 h na faře v Louce tradiční Dětský den. Děti i s doprovodem
jsou srdečně zváni.
11. – 13. 6. v kostele sv. Antonína
ve Znojmě-Hradiště v 18 h modlitba sv.
růžence, v 18.30 h mše sv. a po ní pobožnost ke sv. Antonínovi.
12. 6. v 18 h mše sv. v Louce na
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
13. 6. ve Vranově n. Dyjí celonárodní Misijní pouť dětí, mše sv. v 10 h,
program do 15 h.
13. 6. . v 16 h u sv. Mikuláše l. sv.
zpověď dětí.
14. 6. v 9 h u sv. Mikuláše 1. sv.
přijímání dětí
14. 6. pouť u sv.Antonína na
Hradišti, v 15,30 h růženec, v 16 h
poutní mše sv.; hlavní celebrant novoříšský
opat Marian Kosík O.Praem.; (měsíční
modlitba v popické kapli bude o týden
později)
19. 6. v 17 h u sv. Kříže mše sv.
pro děti na ukončení školního roku.
20. 6. v 9 h v Brně na Petrově jáhenské svěcení.
21. 6. sbírka na kněžský seminář.
21. 6. v 9 h poutní mše sv.
v kostele sv. Jana Křtitele v Mašovicích.

21. 6. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli, pěší ve 14 h z Kraví hory.
24. 6. v 19 h modlitební setkání
s rakouskými věřícími u Svatého Kamene za Hnanicemi (Heilger Stein); autobus v 18 h Přímětice, lázně, Palackého,
Vídeňská.
27. 6. v 9 h kněžské svěcení
v Brně na Petrově – jáhen Lubomír Říhák, jáhen Marek Coufal z Bezkova
Přes prázdniny budou páteční mše
sv. u sv. Kříže v 18 h
ČERVENEC
2. 7. ve 20 hod adorace u sv. Mikuláše před l. pátkem.
3. 7. první pátek, adorace a sv.
zpověď od 16 h u sv. Kříže, mše sv. v 18
h.
4. 7. první sobota – hlavní pouť
v Hl. Mašůvkách – 300. měsíční pouť;
mše sv. v 18 h s průvodem na Kalvárii;
autobus ze Znojma v 17 h; (večerní mše
sv. u sv. Kříže nebude).
5. 7. Hlavní pouť v Hl. Mašůvkách, mše sv. v 6.00; 7.30; 9.00; 10.30
h; ve 13 h Křížová cesta na Kalvárii.
5. 7. v 10 h poutní mše sv.
v Havraníkách. V Konicích, Hnanicích a
Šatově tuto neděli mše sv. nebude,
všichni jsou zváni do Havraníků.
8. 7. v 16,30 h v Bezkově primiční
mše sv. novokněze Marka Coufala.
8.-12. 7. Charismatická konference v
Brně na výstavišti
9. 7. v 17 h u sv. Mikuláše mše sv. při
šedesátinách P. Jindřicha Bartoše; setkání na farním dvoře,(obvyklá večerní mše
sv. u sv. Kříže nebude).
11. 7. v 15 h primice novokněze L.
Říháka v rodných Dubňanech.
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12. 7. v 9 h u sv. Mikuláše děkovná mše sv. novokněze L. Říháka.
19. 7. v 10,30 h poutní mše sv. v
kapli sv. Eliáše ve Znojmě~Hradišti.
19. 7. v 15 h měsíční modlitba za
víru v příhraničí v popické kapli; pěší
odcházejí ve 14 h z Kraví hory.
26. 7. v 15 h poutní mše sv. ke cti
sv. Jakuba v Konicích. Po ní posezení s
pohoštěním a hudbou.

9. 8. v 18 h výroční mše sv. v kapli
P. Marie Bolestné v Čížově.
14. 8. ve 14 h v popické kapli německá pobožnost rodáků; v 17 h u sv.
Mikuláše německá mše sv. (P. Hoffer)
při setkání rodáků.
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – v Louce v 9 h poutní mše
sv.; jinde jako v sobotu.
16. 8. v 10,30 h poutní mše sv. v
proboštském kostele sv. Hippolyta ve
Znojmě-Hradišti.
16. 8. v 11 h poutní mše sv. na
hradě Bítově; v 10.45 h průvod od studánky;
15. a 16. 8. v louckém kostele výstava jiřin a mečíků.
16. 8. v 15 h měsíční modlitba
v popické kapli; pěší půjdou z Kraví
hory ve 14 h.
18. – 22. 8. - XV. pěší pouť ze
Znojma na Velehrad.
22. 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.
23. 8. v 9,00 slavnost výročí posvěcení kostela v Mašovicích
30. 8. v 8 h v Louce žehnání aktovek požehnání dětem do školy.

SRPEN
1. 8. 18 h v Hl. Mašůvkách měsíční pouť, autobus ze Znojma v 17 h.
2. 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.
6. 8. ve 20 h u sv. Mikuláše adorace před l. pátkem.
7. 8. první pátek, slavnost Porciunkule v kostele sv. Jana Kř.; mše sv.
v 8 a v 18 h, celý den výstav Nejsvětější
svátosti; sv. zpověď od 9 do 12 h, od 15
do 18 h; (u sv. Kříže mše sv. nebude)
9. 8. diecézní adorační den farnosti sv. Kříže; adorace po ranní mši sv.
od 9 do 10 h, v 11 h svátostné požehnání.
9. 8. při mši sv. v 9 h u sv. Mikuláše oslaví šedesátiny Dr. Karel Simandl

POUTĚ V MĚSÍCÍCH ČERVEN AŽ SRPEN V ROCE 2015
5. 7.
Hl.Mašůvky

14. 6.
sv.Antonín -.Hr.

21. 6.
Mašovice

26. 7.
Konice

2. 8.
N.Hrádek

16. 8
sv.Hippolyt

22. 8.
Velehrad
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