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Vánoce jako projev Božího milosrdenství
oží milosrdná prozřetelnost
se navzdory lidskému nepochopení, vině a bídě rozhodla, že v plnosti času přijde světu na pomoc a zachrání všechny národy v Ježíši
Kristu – Spasiteli světa. Ježíš přišel a
přichází ke všem národům světa, i k Čechům a obyvatelům Moravy,…i Znojma
a také přímo i k tobě…
„Jak se to stane,
vždyť já neznám muže…“
ptala se Maria – nenápadné děvče z Nazaretu,
když ji anděl oznámil, že
Ježíš – Spasitel a Zachránce světa přijde přímo
hmatatelně do jejího prostého života.
Domnívám se, že
svatá sestra Faustina nad touto otázkou
taky přemýšlela. Ona nacházela Spasitele
ve „svém Nazaretě i Betlémě“. Necestovala 2200 km do Svaté Země ani do místa prvního betlému, postaveném svatým
Františkem z Assisi v Greccio v Itálii,
ale objevila ho v hloubce své duše poznáváním tajemství Božího Milosrden-
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ství. Proto ho už nehledala nikde jinde
nežli ve svém nitru.
Stejnou otázku si můžeme položit i
my: Jak se mi to stane? Jak ke mně přijde Ježíš – můj Zachránce?
Nechme v sobě rezonovat tuto otázku…
Bůh se člověku daruje až do té míry, že sám sebe činí člověkem, aby se mohl setkat s
každým člověkem v jeho
konkrétní životní situaci.
Tedy i se mnou. Bůh se mi
zjevuje v bezbrannosti a
slabosti betlémského miminka. Nikdo není bezbrannější jako miminko.
Zcela se mi dává, vztahuje
ke mně své malé ruce a touží, abych ho
přijal, abych ho vzal do náruče, a tak aby
mohl osvítit moje temnoty a přivádět
mně zpátky ke svému Otci. Nikdo z nás
mu není lhostejný. Má o nás zájem. Miluje nás zadarmo a štědře, bez toho, abychom si to zasloužili. Zachraňuje nás
svou láskou. Ježíš je odpovědí na víru i
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nevíru i na všechny otázky lidského života.
Každý si teď může říct: Ježíš skutečně přišel a přichází kvůli mně.
Ze života sv. Hieronyma víme, že
když se jednou o Vánocích modlil, v duchovním rozhovoru říkal Kristu: „Ježíši,
co ti mám dát k narozeninám? Dám ti
svůj majetek!“ A Ježíš mu vnitřním duchovním hlasem mluvil: „Já nepotřebuji
tvůj majetek.“ „Tak co ti mám dát? Dám
ti svoji moudrost, dám ti všechny mé
knihy, co jsem napsal!“ A Ježíš mu zase
na to: „Já jsem přece moudrost sama, já
nepotřebuji tvé knihy!“ „Tak co ti mám
dát?“ A Ježíš odpověděl: „Dej mi své
hříchy!“

Tak nepochopitelná, úžasná a zarážející je pravda o vtělení a narození Božího Syna! On se stal člověkem z lásky k
nám, aby nás zachránil od hříchu a všeho
zla. On má moc proměnit lidská srdce!
Toto je to podstatné poselství vánoční
noci, které chceme přijmout s radostí a
důvěrou dětí.
Prosme o přímluvu Pannu Marii,
která držela ve svém náručí Boží milosrdenství, které se stalo člověkem, abychom jsme se mu otevřeli a posíleni Jeho
láskou šli cestou Božího milosrdenství.
S. Josefa

MĚSÍČNÍ ÚVAHA
Co v životě dál?
Válcuje
strach

mě

obyčejný

směr, že nakonec i ty problematické záležitosti dopadnou dobře. U mě však důvěru válcuje obyčejný, lidský strach. Moc
prosím o povzbuzení…

lidský

Vím, že se v Bibli píše o obdarování, o hřivnách, které jsou každému svěřeny, ale tato slova mi zní jako prázdné
fráze. Je to smutné, ale je to tak. Po delším hledání jsem zjistila, že pro trh práce
jsem neupotřebitelná osoba, neumím se
prosazovat, neumím nikomu vnucovat
věci, o jejichž kvalitě či potřebnosti
nejsem přesvědčena. Když se náhodou
objeví nějaké pro mě vhodné pracovní
místo, tak se na něj hlásí 30 – 50 uchazečů, mezi kterými nemám šanci. Navíc
jsem sama a mám problémy v seznamování se.
Je pravda, že by křesťan měl mít
důvěru v Boha, že jeho život má správný

Vyjít k Bohu a k druhým, i když
je tu riziko
Milá …
Máte pravdu, že křesťan by měl mít
důvěru v Boha. Podle mě je to podstata
víry. Ne to, že věřím, že Bůh existuje,
ale že důvěřuji, že je dobrý, že to se
mnou dobře myslí… Ale důvěra se nedá
moc poručit. Je to dar a lze o něj jen
opravdově prosit a snažit se Boha poznávat – jaký je, jak působí v mém životě, jak působí v životě druhých…. Ale to
je potřeba trochu vyjít ze svého smutku,
samoty, uzavřenosti a strachu. Vyjít k
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Bohu a k druhým. A opravdu „pěstovat
vztahy“. Je to trochu riziko, protože druzí nás mohou zranit, zklamat, ale bez vykročení to nejde. Jinak zahořknete a budete mít stále méně a méně chuti něco
změnit. Změna je totiž vždycky krok odvahy.
Povzbuzuji Vás k tomu, abyste zkusila trochu pracovat se svým strachem a
trochu posilovala své sebevědomí. V tom
Vám může dobře pomoci psychoterapie.
Dobře si všímejte toho, co Vás v životě
těší a co Vás naopak trápí, zlobí, štve…
Také by bylo velmi dobré mluvit s jinými mladými křesťany. Naštěstí už je pryč
doba totality, takže nabídka programů je
opravdu široká. Některé akce pro mladé
najdete např. na www.signaly.cz nebo
www.chemin-neuf.cz... Určitě stojí za to
překonat strach a něco vyzkoušet. Potřebujete Boží lásku totiž zakusit na vlastní
kůži. Možná by Vám v tom mohla trochu
pomoci i kniha – W. P. Yong: Chatrč.
Když se objeví nějaké pro Vás
vhodné místo, i když se hlásí mnoho
uchazečů, moc Vás povzbuzuji, zkoušej-

te to i mnohokrát. Nikdy nevíte a je to
dobrá zkušenost….
A na závěr: Není nejdůležitější, jak
jste na tom na trhu práce, ale pro co Vás
vybavil Bůh. Pokud se necháte od něj
vést, tak se můžete spolehnout, že to své
místo najdete. Možná Vám to může znít
jako fráze. Ale máme možnost se rozhodnout – buď je pravda vše, co říká
Písmo a tradice, a pak by se to mělo nějak dotknout našeho života nebo je to vše
jen pohádka, a pak je zbytečné o tom vůbec přemýšlet. Pokud stojíte jednou nohou na jedné straně a druhou na druhé, je
to ta nejtěžší pozice, kterou si vybíráte.
A pak je velmi obtížné se pohnout z místa.
Přeji Vám, abyste našla odvahu
udělat alespoň jeden krůček z toho, co
jsem Vám napsala.
Kéž Vás Bůh naplňuje svojí láskou,
kéž se dotýká Vašeho srdce tak, abyste
to opravdu zakusila.
Žehnám Vám a vyprošuji důvěru a
naději.
mak (www.vira.cz)

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k zahájení Svatého roku milosrdenství v brněnské diecézi.
Milé sestry a bratři,
v úterý 8. prosince 2015 bude v
Římě zahájen Svatý rok milosrdenství.
Papež František v tento den slavnostně
otevře Svatou bránu v Bazilice sv. Petra
ve Vatikánu. Jak sám říká: jde o „bránu
Milosrdenství, kde každý, kdo tudy
vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha,

který potěšuje, odpouští a dodává naději“
(bula Misericordiae vultus, čl. 3).
Mimořádný Svatý
rok milosrdenství se
má slavit nejen v Římě, ale i ve všech
místních církvích. Papežem je nabídnuta
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možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, a to především v katedrále a dalších významných svatyních.
V naší diecézi bude těchto bran celkem
pět.
Svatý rok milosrdenství v naší
diecézi zahájíme v neděli 13. prosince
2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s
převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin
vyjde ke katedrále slavnostní průvod a
po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše
svatá pokračovat obvyklým způsobem.
Méně slavnostním způsobem budou otevřeny i další čtyři brány v diecézi.

Znojmo, kostel sv. Kříže (Mons.
Václav Slouk):
sobota 19. 12. 2015 v 10.00 hodin
Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše
(Mons. Jiří Mikulášek)
neděle 20. 12. 2015 v 9.00 hodin
Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou. Po splnění podmínek je zde možné
získat plnomocné odpustky. Posílena bude i zpovědní služba. Proto vybízím k
poutím k těmto Svatým branám, protože
Svatý rok milosrdenství se může stát
velkou příležitostí pro každého z nás.
Všechny informace o Svatém roku
milosrdenství a o aktivitách papeže Františka najdete na vatikánských stránkách
www.im.va, informace v češtině hledejte
na stránkách Tiskového střediska ČBK
tisk.cirkev.cz. Všechny informace o aktivitách v rámci naší diecéze budou zveřejňovány na www.biskupstvi.cz/rokmilosrdenstvi
K požehanému prožití Svatého roku
milosrdenství Vám všem ze srdce žehná

Přehled Svatých bran v brněnské
diecézi, termíny jejich otevření (řazeno
chronologicky) a biskupští vyslanci:
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla
Neděle 13. 12. 2015 v 9.00 hodin
Žarošice, kostel sv. Anny (Mons.
Karel Orlita):
středa 16. 12. 2015 v 18.00 hodin
Kostelní Vydří, kostel Panny Marie
Karmelské (R.D. Mgr. Roman Kubín)
pátek 18. 12. 2015 v 18.00 hodin.

+ Vojtěch Cikrle

Na Petrově se otevře Svatá brána
Svatá brána do mimořádného Svatého roku milosrdenství vyhlášeného papežem Františkem bude v brněnské
diecézi slavnostně otevřena pontifikální
bohoslužbou v neděli 13. prosince 2015
v katedrále sv. Petra a Pavla a bude
spojena s převzetím Betlémského světla.
Po zahájení v Denisových sadech v 9.00
hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a

slavnostním vstupu do chrámu bude mše
svatá pokračovat obvyklým způsobem.
„Svatý rok milosrdenství, který se
před námi otevírá, je naší velkou šancí,“
říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
„Nebojme se prosit Boha a nebojme se
očekávat zázrak proměny našeho života. Zázrak, který z nás sejme okovy a
pouta, jimiž jsme drženi v otroctví zla.
4
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Zázrak, který zasype propasti mezi mnou
a Bohem, zboří zdi mezi mnou a druhými, a který mně umožní lépe přijímat a
naplňovat mé poslání, ať už je jakékoliv.
Nebojme se Bohu říct: Chci ti zcela patřit, všechno, co mám, je tvé, nalož s tím
podle své vůle. A on do našich nejistot,
obav a strachu vstoupí se svou láskou a
odpuštěním. Závislost na něm - na rozdíl od jakýchkoliv jiných závislostí, které
člověka dne zotročují, vede ke svobodě.
Ke svobodě Božích dětí. Vybízím vás
proto všechny k poutím ke Svatým branám a věřím, že se Svatý rok milosrdenství může stát velkou příležitostí a vel-

kým darem pro každého z nás i pro celou naši diecézi.“
Další:
http://www.biskupstvi.cz/2015-11-02zpovedni-sluzba-u-svatych-bran-vbrnenske-diecezi
http://www.biskupstvi.cz/2015-05-28logo-jubilea-milosrdenstvi-v-cestine
http://www.biskupstvi.cz/2015-11-10milosrdenstvi-promenuje-svet
http://www.biskupstvi.cz/2015-10-29pallotini-ke-svatemu-roku-milosrdenstvi

M. Jandlová

Ve Znojmě
poprvé Otevření Svaté brány se uskuteční v kostele sv. Kříže na Dolní České
v sobotu 19. 12. 2015v 10 h a bude otevřena do 12. 11 2016.

Odpustky Svatého roku milosrdenství
Boží odpuštění se rozšiřuje na všechny oblasti života věřícího. Dospívá ke hříšníkovi, jemuž bylo odpuštěno ve svátosti, osvobozuje jej ze zbývajících důsledků a dopadů hříchu a negativních stop, které za ním zůstávají. Uzpůsobuje jej růstem v lásce
přemáhat sklon k opětovnému pádu do hříchu.
Příležitost odpustků ať je spojena především:
- s vykonáním krátké poutě ke Svaté bráně – (cesta z domu , od jiného kostela - podle svých sil )
- se svátostí smíření – (být v Boží milosti)
- se slavením Eucharistie – (účast na mši sv. se sv. přijímáním)
- se zamyšlením na téma milosrdenství – (vykonáním skutku milosrdenství)
- s vyznáním víry – (modlitba Věřím v Boha, obnova křestního vyznání)
- s modlitbou za papeže, na jeho úmysly pro dobro církve a celého světa.
Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který bere na ramena
člověka
Autorem loga sva- ho pastýře z prvních staletí křesťanství a
tého roku je slovinský znázorňuje Ježíše, který bere na ramena
umělec Marko Ivan ztraceného člověka. „Kresba je vytvořeRupnik SJ. Grafika na- ná tak, aby ukazovala, že Dobrý pastýř
vazuje na fresky Dobré- se dotýká těla člověka v jeho hloubce a
5
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činí to s takovou láskou, která mění život,“ uvedl Fisichella. Kristovy oči jsou
pak propojeny s očima člověka. „Kristus
vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk objeví v
Kristu své lidství a budoucnost, která na
něj čeká,“ vysvětlil neobvyklý prvek Fisichella.

Pozadí loga tvořené modrými ovály
různé barevné sytosti poukazují na pohyb, jímž Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu a smrti. Tmavě modrá barva
může také připomínat neproniknutelnost
Otcovy lásky.
Vedle kresby se nachází také motto
svatého roku: „Milosrdní jako Otec“.

SVATÍ VE ZNOJEMSKÝCH KOSTELÍCH
Florián
V minulém Zpravodaji jsme se seznámili v kostele sv. Michala s první
kaplí na pravé straně, kaplí sv. Olympia.
Nad oltářem je obraz sv. Floriána.

ním Rakousku je světcem Bavoráků i
Rakušanů, Čechů i Maďarů. Je bezpočet
kostelů jemu zasvěcených, jmenujme
aspoň slavné chrámy sv. Floriána v Linci, Weihenflorianu na Innu, Zieselmaueru u Vídně a Strassgangu u Stýrského
Hradce.
Kdo však byl tento lidový světec,
kde žil a kde trpěl? Mnohé legendy o
Floriánově životě mají toto pravdivé jádro: Florián přišel na svět v druhé polovině 3. století v Zieselmaueru u Vídně.
Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Po
několika letech činnosti důstojníka v
římském vojsku se stal vedoucím kanceláře císařského místodržícího v římském
Lauriaku, což je dnešní Lorch u Ennsu v
Horním Rakousku. Vládnoucí císař Dioklecián (od r. 284 do 305) jmenoval Lauriacum hlavním městem provincie Noricum a přisoudil mu tak velký význam.
Když vypuklo za císaře Diokleciána
na počátku 4. století kruté pronásledování křesťanů, bylo i v Noriaku zatčeno 40
křesťanů a uvrženo do žaláře. Florián,
praktický křesťan, chtěl pomoci nešťastným a plánoval jejich tajné osvobození.
Při pokusu dostat se do žaláře byl však

V málokteré bavorské
selské
jizbě, v málokterém katolickém kostele v Bavorsku nebo Rakousku chybí
obraz
mučedníka Floriána, patrona
proti nebezpečí vody, ale i nebezpečí
ohně. Co je historek a legend o tomto
světci, kolik průpo
vídek obsahuje jeho jméno, kolik
patronátů je připisováno tomuto mučedníku! Florián je vzýván jako patron Horního Rakouska a měst Bologně a Krakova. Kominíci a kováři ho prosí stejně tak
o pomoc jako rolníci při suchu a neúrodě, a hasiči se nazývají Floriánovými
učedníky... Mučedník z Lorchu v Hor6
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rovněž zatčen a předveden před místodržícího Akvilina, svého přímého představeného. Když Florián odmítl obětovat
bohům a ani nebyl ochoten odpřisáhnout
zapření víry, byl krutě mučen a musel
podstoupit nejhroznější muka. Nakonec
mu pověsili na krk mlýnský kámen a
svrhli do Ennsu.
Legenda k tomu říká, že Floriánovo
mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam
ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané
zhanobit. Vdova jménem Valerie schovala Floriánovo tělo a pochovala ho na
svém statku. V 8. století postavili pasovští biskupové nad hrobem mučedníka
Floriána kanovnický klášter sv. Floriána
u Lince, ještě dnes slavný, a kostel. Deska v kryptě kláštera říká, že Floriánovy
ostatky byly nalezeny ve 13. století. Před
a po druhé světové válce byly provedeny
v Lorchu podrobné vykopávky, při nichž
se našly ostatky ostatních 40 mučedníků,
za něž obětoval Florián svůj život.
Ostatky byly uloženy na hlavním oltáři
loršské baziliky. V 11. století byly prý

Floriánovy ostatky přeneseny do Říma;
odtud je prý přenesl polský královský
syn Kazimír do Krakova.
Floriánův patronát proti nebezpečí
ohně není příliš starý; až do 15. století
byli patrony proti ohni sv. Vavřinec a
Agáta. Pravděpodobně pak se stal Florián patronem, protože byl usmrcen ve vodě a vodou se hasí oheň. V dnešní době
je Florián hlavním patronem proti nebezpečí ohně. (Pořekadlo [ volně přeloženo ], ovšem trochu egoistické: "Svatý
Florián, s vědrem vody pán, nám k
ochraně dán; ušetři můj dům, zapal jiný
krám.") Florián je navíc vzýván jako patron mnoha jinými skupinami, nepatří
však ke klasickým 14 pomocníkům. Florián je vzýván i při nebezpečí požáru ve
světě i v přeneseném slova smyslu, což
ukazuje další pořekadlo (volný překlad):
"Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, svatý Florián."
(Z knihy Schauber – Schindler:
Rok se svatými)

CHARITA
Pozvánka na koncerty Květinky
Srdečně vás zveme na koncerty skupiny KVĚTINKA, které se uskuteční
6. prosince 2015 v 18:00 hod. v kostele sv. Prokopa v Kuchařovicích
13. prosince 2015 v 18:00 hod. v kostele sv. Markéty v Příměticích
20. prosince 2015 v 16:00 hod. v kostele sv. Ducha v Šumné
20. prosince 2015 v 17:30 hod. na Vánočním jarmarku ve Vranově nad Dyjí
21. prosince 2015 v 19:00 hod. v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě
Výtěžky koncertů budou věnovány pro potřeby Denního stacionáře sv. Damiána. Přijďte a podpořte dobrou věc!
Veronika Brandejs
Oblastní charita Znojmo
7
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DOPIS NEMOCNÝM – NEJEN NEMOCNÝM
Aktivování živé naděje
Naděje znamená doufat, když jsou
věci beznadějné – nebo to vůbec není
ctnost. (G. K. Chesterton)

vůbec něco dělat, je-li to božská ctnost,
tedy dar od Boha? Proč nám ji Bůh nedává, když ji tolik potřebujeme?

Možná znáte příhodu o klukovi,
který si k Vánocům přál fotbalový míč.
S velkým očekáváním přišel po zazvonění k ozářenému stromku a očima hledal, který balíček by mohl skrývat kopací
míč, ale ouha! Samé placaté dárky, takzvané „měkkýše“, které věstily novou
šálu, košili nebo pyžamo, zkrátka věci,
co kluci za dárky vůbec nepovažují…
Chlapec své zklamání nedokázal potlačit
a propukl v srdceryvný pláč. Marně ho
rodiče povzbuzovali, ať začne rozbalovat; už ho nic nezajímalo. Někdo
z rodiny se tedy chopil rozbalování za
něj, a ejhle – hned v druhém balíčku byl
vytoužený míč! Nešlo ho poznat, protože
byl ještě vyfouklý…

Zdá se, že na tyto otázky dává odpověď právě příhoda chlapce s kopacím
míčem. Pochopitelně měl-li si míče užívat, musel nejdřív objevit, že jej opravdu
dostal. Potom jej musel nahustit, ale ani
to nestačilo: bylo třeba naučit se s ním
zacházet. Kdo sleduje fotbal vždycky
jenom s pivkem z gauče, může mít dojem, že udávat míči nohama v běhu
správný směr není až takový problém.
Fotbalisté však vědí, kolik hodin tréninku je třeba, aby souhra nohou s míčem
byla přirozená a zdánlivě bezproblémová.
Trochu podobně je to i s ctností naděje: nejdřív po ní člověk musí vůbec
zatoužit, uvědomit si, že mu chybí a že
to není dobře. Potom ji potřebuje „nahustit“, což se neděje vzduchem, ale Duchem svatým: on je ten, kdo nám připomíná a oživuje Boží zaslíbení, na nichž
naděje spočívá, on je ten, jehož prostřednictvím dnes žijeme ve spojení s Bohem,
s Kristem.

Nevím, jestli se to skutečně takhle
stalo, ale mnohým už tato příhoda pomohla něco pochopit ohledně Božích
darů. Nám může trochu osvětlit, jak je
tomu s křesťanskou nadějí.
Všichni asi víme, že naděje je
ctnost poněkud zvláštní kategorie. Spolu
s vírou a láskou patří mezi takzvané teologální neboli božské ctnosti, které údajně člověk obdrží darem od Boha už při
křtu. Prostě jsou v základním „balíčku“,
jak se dnes říká. Hmm…, napadne nás
asi, kde se potom stala chyba? Proč tedy
všichni křesťané nepřekypují nadějí,
když ji přece od Boha obdrželi? A jestli
ji ve svém životě postrádáme, můžeme

A konečně potřebujeme se naučit
s ctností naděje zacházet, aktivovat ji,
kdykoli je třeba. Cílem je umět ji úplně
přirozeně používat v každodenním životě.
Z knihy K. Lachmanové:
Kotva naděje
8
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ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
KONGREGACE SESTER SV. HEDVIKY
Duchovní život Kongregace sester
sv. Hedviky je formován spiritualitou
řehole svatého Augustina a vlastními
Konstitucemi. Po vzoru sv. Hedviky mají
sestry milosrdnou láskou, vycházející z
důvěrného spojení s Bohem, zpřítomňovat Boží lásku lidem.
Mariánská úcta patří z vůle zakladatele k podstatným prvkům zbožnosti
sester sv. Hedviky. Ke cti Panny Marie
nosí sestry modrý závoj.
Hlavní patronkou Kongregace je
svatá Hedvika Slezská. Kromě toho se
Kongregace zvláštním způsobem zasvěcuje Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jako
svoji ochránkyni uctívá Nejsvětější, bez
poskvrny počatou Pannu a Matku Boží
Marii, jejího snoubence svatého Josefa,
svatého Augustina a svatého Františka
Saleského.

Kongregace sester sv. Hedviky se
dostala na Znojemsko v r. 1926, kdy pro
rostoucí počet sester koupila Česká provincie zámek od barona Wamboldta
v Břežanech u Znojma. Sem bylo přeloženo sídlo provincie a noviciát. Také zde
sestry brzy zahájily svou činnost: vedly
domov pro osoby se zdravotním postižením, mateřskou školu, vyučovaly ručním
pracím a hudbě, v domě také probíhaly
exercicie. Po válečných a poválečných
peripetiích se do Břežan kongregace vrátila a v r. 1991 byl kongregaci vrácen
provinční dům.
Charisma a spiritualita
Na společné cestě k Bohu je podle
vůle zakladatele zaměřením Kongregace
křesťanská výchova a vzdělávání dětí
a mládeže podle zásad a nauky Církve.
Zvláště se ujímá dětí se zdravotním a
sociálním znevýhodněním, postižením,
pečuje o nemocné a staré lidi, pomáhá
Církvi v jejích potřebách a slouží jakkoli
potřebným.

Bližší podrobné
www.hedvicky.cz

informace

na:

INFORMACE – bude vás zajímat
Součástí adventního programu je
též poslech mešních adventních písní
tzv. rorátních zpěvů a seznámení s tradicemi a zvyky tohoto období. Sami žáci si
pak budou moci vyrobit andělíčka z kukuřičného šustí, kterého si každý účastník odnese jako vánoční poselství do
svých domovů.

Diecézní muzeum se sídlem v Brně na Petrově připravilo
na adventní období program s názvem Advent - Připravujeme se na Vánoce. V tomto programu budou mít děti
od 30. listopadu do 23. prosince 2015
možnost seznámit se s obdobím adventu,
jeho významem a specifiky.
9
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Průvod světla 2015
Průvod světla vyjde v úterý 8. prosince 2015 - letos výjimečně později - v
18.50 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. (Sraz je
v Denisových sadech v 18.40)

Betlémské světlo 2015
Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve
Vídni se uskuteční v sobotu 12. prosince
2015 v katolickém kostele ve farnosti
Neusimmering na náměstí Enkplatz. Pro
Betlémské světlo se z Brna vydají skauti,
kteří jej dopraví do České republiky.

VÁCLAV PROKOP DIVIŠ ZNÁMÝ, NEZNÁMÝ
gický stroj“, hudební nástroj „denisdor“ i
události z Divišova života popsal Pelclovi loucký kanovník Ambrož Janko a
pravděpodobně i další pamětníci z
loucké kanonie.
Životopisná data mohl Pelc získat i
z údajů, které o století později uspořádal
I. Müller do katalogu premonstrátských
kanovníků. Uvádí datum Divišova narození 1.8.1696, zatímco zmíněný katalog
datum o rok pozdější – 1.8.1697. Došlo
asi k chybě v přepisu a tak v závěru životopisu se konstatuje, že Diviš zemřel
v době během vyjednávání o prodeji
„denisdoru“ pruskému princi Jindřichovi
– 21. prosince 1765 v 69 letech svého
věku. Den a rok narození stanovil spolehlivě až r. 1897 významný lékař a
žamberský rodák Prof. Dr. Eduard Albert, který spolu s děkanem P. K. Chotovským dle záznamu farnosti Žamberk
Prokopa Diviše ztotožnil s Václavem
Divíškem, narozeným dne 28. března
1698 na gruntu v Helvíkovicích, patřícímu městečku Žamberku.
Písemný údaj o úmrtí v druhém dílu
mortuaria premonstrátského kláštera
v Praze na Strahově (Mortuarium ecclesiae Sion Pragensis vulgo Strahov, Pars
II – Iulius-December) sděluje, že zemřel
25. prosince 1765 v 68 roku věku. Zápi-

L

etos vzpomeneme 250.
výročí úmrtí premonstrátského
kněze, experimentátora a vynálezce Václava Prokopa Diviše, jehož jméno je vytesáno spolu se jmény dvaasedmdesáti
osobností českých dějin na fasádě Národního muzea v Praze. Jeho životní odkaz zaujal historiky již od 18. stol. a
později spisovatele beletrie a literatury
faktu, přesto zůstávají nejasnosti
o datu úmrtí a
místě jeho posledního odpočinku.
Historik
František Martin
Pelcl v německy
psaných „ Podobiznách českých a
moravských učenců a umělců“ vydaných r. 1777 čerpal
údaje k Divišovu životopisu z prostředí
pražské Učené společnosti, jejímž členem byl i Divišův spolupracovník profesor lékařské fakulty Jan A. Scrinci a z
okruhu Divišových spolubratří.
Nejistota o budoucnost řádu v době
josefinských reforem byla patrně jedním
z důvodů, aby premonstráti pečlivě
uchovávali Divišovu pozůstalost až do
zrušení kláštera v r. 1784. „Meteorolo10
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sy byly do strahovského mortuaria systematicky prováděny přibližně od poloviny 18. stol. a později doplňovány. Obsahují záznamy o úmrtí nejen kanovníků
strahovských, ale premonstrátů z jiných
klášterů, případně i far. Na stránce s datem 25. prosince je zápis o skonu P. Diviše uveden jako čtvrtý v pořadí. F. M.
Pelcl převzal datum asi z jiného, neznámého zdroje. Považujeme-li údaje E. Alberta a zápis z mortuaria za spolehlivé,
zemřel P. Diviš na slavnost Narození Páně r. 1765.
Pohřeb mohl být vykonán některý
den vánočního oktávu, neboť od r. 1756
bylo Dvorským reskriptem nařízeno, že
tělo zesnulého nesmí být pohřbeno před
uplynutím 48 hodin od nastalé smrti a
jejího konstatování lékařem.
Místo úmrtí P. Diviše bývalo udáváno v literatuře rozdílně – fara
v Příměticích nebo klášter v Louce. O
nemocné a staré spolubratry se premonstráti pečlivě starali též v klášterní nemocnici v Dyji (Milfrónu). I když zůstával stále formálně farářem v Příměticích,
nejspíš zemřel asi v klášteře, i zde bývaly oddělené místnosti pro nemocné řeholníky. Na sklonku života dopisoval
pojednání o výsledcích svých pokusů a
dokončoval druhý „denisdor“, měl zde
svého písaře a opatem byl od jara r.
1764, příznivě mu nakloněný, Řehoř
Lambeck.
Pohřben mohl být buď na louckém
hřbitově, který byl v polovině 19. stol.
zrušen (ostatky zesnulých přeneseny na
nový hřbitov u silnice směrem na Brno),
nebo v kryptě baziliky, příp. v podzemí s
ní souvisejícím. Zákaz pohřbívání v kostelích a kryptách se začal uplatňovat většinou až od pozdního 18. stol.
Dne 29. července 1784 byl nařízením císaře Josefa II. klášter zrušen. Bu-

dovy byly předány vojákům jako kasárna, stará prelatura a kastel u Dyje sloužily jako obydlí pro hospodářský úřad
Louka. Bazilika Nanebevzetí P. Marie a
sv. Václava se stala farním kostelem a v
té době došlo patrně k zazdění jižního
vchodu z ambitu do prostoru před sakristií a ke stavebním úpravám uvnitř i pod
bazilikou. Vzniklo několik uzavřených
míst v bazilice a v jejím podzemí, které
unikají poznání. Krypta byla po náhodném objevení r. 1897 již prázdná. Chodba za původním vchodem směřující nahoru do baziliky a pravděpodobně do
přilehlého podzemí byla přepažena zdí,
proto byl vybudován vchod nový.
Podle popisu historika Antona Vrbky (Gedenkbuch der Stadt Znaim 12261926, Mikulov 1927, s. 53) za původním
vchodem na levé straně zaujal pozornost
kamenný blok ve stěně se znamením šestipaprskovitého kola a písmeny D M.
Naproti tomuto se nacházel zazděný přístup z baziliky a proti severní straně
čtyřhranný obezděný prostor bez zjevného určení. Písmena D M mohou být
zkratkou některé z variant náhrobní formule ( D/eo/ M/agno/, D/eo M/aximo),
která spolu s šestipaprskovitým kolem
(Kristův monogram v jednoduché formě,
symbol slunce „Christus sol invictus“)
odkazují na hrob. Interpretaci jen dle textu A. Vrbky bez odborného vyhodnocení
je třeba považovat pouze za orientační
informaci. Spisovatel literatury faktu
PhDr. Miroslav Ivanov se na základě některých indicií domníval, že v prostorách
přilehlých ke kryptě by se mohlo nacházet i místo posledního odpočinku V. P.
Diviše. Námět byl ponechán k posouzení
do časů příznivějších, snad budoucí generace bude mít víc štěstí.
Libor Slovák
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MAMINKY I V PONDĚLÍ,
Ano je to tak, maminky na mateřské
dovolené s dětmi se setkávají kromě
středy také v pondělí. Program zůstává
stejný, tak jak jsem již o něm informovala v říjnovém zpravodaji. Chápu, že dojít
s dětmi někam na čas je někdy nad lidské
síly, proto připomínám, že je otevřeno
celé dopoledne a přijít nebo odejít může-

te kdykoli. A pokud máte obavy, že je
vaše dítě je zlobivé, nebojte se a přijďte
se k nám přesvědčit, že ostatní děti dávají o sobě stejně vědět). Už se na vás moc
těšíme, v pondělí nebo ve středu od 9 do
12hod!
Maminky z Rozhledny

Betlémy – jejich původ a historie
Dodnes jsou betlémy součástí křesťanské vánoční tradice a přinášejí radost dětem i dospělým. V brněnských kostelech můžeme vidět rozmanité betlémy – od těch,
které jsou složeny z figurek darovaných jednotlivými farníky, až po díla vytvořená
mistry řezbáři. Betlémy se stavějí na konci doby adventní, při vigilii Narození Páně
(24. prosince) ukládáme do jesliček figurku Jezulátka. Od slavnosti Zjevení Páně (6.
ledna) se k zástupu směřujícímu do Betléma, připojují také figury Tří králů. V kostele
pak bývají betlémy do svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února).
V blízkosti betléma bývá umístěna pokladnička nebo dětmi oblíbená figurka
černouška, který po vhození mince zakývá na poděkování hlavou. Touto cestou můžete podpořit náročnou údržbu betlémů.
Historie tradice betlémů
Ve 4. stolení po Kristu přinesl papež Liberius do Říma pět prkének z Kristových
jesliček a uložil je v chrámu, který podle nich dostal jméno Ad praesepe (U Jesliček)
– dnes římská bazilika Santa Maria Maggiore.
Roku 1223, po návratu z Betléma, připravil František z Assissi pro účastníky
půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem, a tak založil tradici stavění jesliček.
Vůbec první doložený betlém v českých zemích byl v roce 1560 v jezuitském
kostele v Praze. Jezuitský řád se zasloužil o další šíření – ještě z 16. století máme
zprávy o betlémech i v jiných českých městech. Betlémy měly své místo v pastorační
činnosti jezuitů jako emocionálně působivý prostředek. Jejich betlémy se proto držely
biblického příběhu.
V barokní době kostelní betlémy procházely velkým rozvojem. Tvořily je figury
v životní velikosti, ať už malované na dřevěných deskách anebo vyřezané ze dřeva.
Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění betlémů a předvádění vánočních her v
kostelech a Josef II. vydal tento zákaz znovu, označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Zákaz se týkal i soukromých domů. Tam se dal ovšem hůře kontrolovat, a tak
se zvyk stavět jesličky přenesl do domácností.
Lidové betlemářství se pak rozvíjelo v průběhu 19. století a svého vrcholu dosáhlo počátkem 20. století. Dařilo se mu především v podhůřích a tam, kde byla soustředěna podomácká výroba. Figury se zmenšovaly a objevily se nové materiály pro
12
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jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína, těsto. Inspirací pro betlémskou krajinu se
stávalo okolí bydliště tvůrců.
Specifickým typem z této doby jsou skříňkové betlémy – figurky ve zdobené a
prosklené skříňce. S přenosnými skříňkovými betlémy také někdy koledníci obcházeli domácnosti a hrávali před nimi vánoční hry.
Po druhé světové válce byla tradice přerušena ideologizací vánočního tématu po
nástupu komunistické strany k moci. Přesto i v tomto období vznikaly v Brně betlémy, zvláště zásluhou sochaře Jaroslava Vaňka či v dílně bratří Kotrbů.

FARNÍ ŽIVOT
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.

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.
Každé pondělí a 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.

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 pátek v 17 h mše sv..

Pensionu na Vančurově ul.
Každou sobotu v 9 h ve společenské
místnosti mše sv.

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.

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 v 13.30 h mše
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malý živý Betlém u kostela sv. Jana Kř.
Vzít s sebou lampičky a zvonky.
23. 12. večerní mše sv. v kostele
sv. Kříže už v 17 h.
27. 12. Svátek sv. Rodiny, obnova manželských slibů při každé mši sv.
ve Znojmě.

PŘIPRAVUJE SE
28. 11. v 17 h v Louce první adventní koncert a zároveň bude zahájena
tradiční výstava betlémů.
29. 11. 1. adventní neděle – svěcení adventních věnců; v 16,30 h zahájení Znojemského Adventu na náměstí
TGM.
3. 12. ve 20 h adorace u sv. Mikuláše.
4. 12. první pátek - od 15 h adorace a sv. zpověď v kostele sv. Kříže; mše
sv. v 17 h.
5. 12. První sobota, v 17 h měsíční
pouť v Hl. Mašůvkách; autobus ze
Znojma v 16 h, mši sv. bude mít novokněz.
6. 12. sv. Mikuláše, hlavního patrona města - mše sv. u sv. Mikuláše v 9
h.
6. 12. ve 14,30 h ve Svatováclavské kapli instalace nového faráře Českobratrské církve evangelické ve Znojmě
Pavla Kašpara.
6. 12. v 15 hod měsíční pouť za
víru v příhraničí v popické kapli (místo
13. 12.)
8. 12. Slavnost Neposkvrněného
početí P. Marie, mše sv. v 8 h v kostele
sv. Jana Kř. a v 18 h u sv. Kříže.
11. 12. v 17 h mše sv. pro děti u
sv. Kříže.
13. 12. v 16 h v sále dominik.
kláštera II. představení Semináře obnovy v Duchu svatém z farnosti Brno –
Židenice.
19. 12. v 10 h Slavnost Otevření
Svaté brány Milostivého roku v kostele
sv. Kříže.
23. 12. v 18 h přivítání Betlémského světla ve Znojmě na Horním náměstí, pak průvod na náměstí TGM a

Roráty pro děti ráno v 7 h
adventní sobotu – 5. 12. a 12. 12. v kapli
sester dominikánek, začínají průvodem
s lampičkami v křížové chodbě.
Dětské koledování
Srdečně zveme děti a rodiče ke zpívání koled u jesliček. Koná se v sobotu
26. 12. na svátek svatého Štěpána ve 14
hodin v kapli v Kuchařovicích, v 15:30
hodin v kostele v Příměticích a v 17 hodin v kostele v Citonicích. Děti si s sebou mohou vzít hudební nástroje a nějakou koledu předem doma nacvičit.
ROK 2016
2. 1. první sobota v 17 h měsíční
pouť v Hl. Mašůvkách; autobus ze
Znojma v 16 h.
6. 1. Zjevení Páně mše sv. v 8 h u
sv. Jana Kř., v 16 h a v 18 h u sv. Kříže,
vždy s žehnáním vody, křídy, kadidla.
9. 1. v 9 h bude v Příměticích v
kostele mše svatá pro tříkrálové koledníky. Po mši svaté se koledníci rozejdou po Příměticích, Mramoticích, Kuchařovicích a kasárnách a Kravsku.
Zveme dětské koledníky i dospělé průvodce ku pomoci
10. 1. Křtu Páně – mše sv. jako
v neděli, končí vánoční doba.
23. 1. 2016 přímětická farnost
chystá Vánoční pouť na svatý Hostýn;
zveme zvlášť děti s rodiči a prarodiči.
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VÝSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH POHLEDNIC
V době adventní i vánoční 29. 11. 2015 – 10. 1. 2016 se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Václava v Louce koná výstava betlémů a vánočních pohlednic.
Uvidíte betlémy slaměné, papírové, keramické, skleněné, dřevěné, perníkové,
puzzlové, miniaturní, vyřezávané a další. Výstava je přístupná v těchto dnech:
soboty: 14 – 16.30 h; neděle a svátky: 9.30 – 11.30 h a 14 – 16.30 h;
24. 12. a 31. 12.; 14 – 16 h;
28. 12. až 30. 12.; 14 – 16.30 h;
Mimo pravidelnou otvírací dobu je prohlídka možná po dohodě s p. Antonínem
Valenou (tel. 732 838 875). Kdo by měl zájem vystavovat betlémy, kontaktujte také
p. Valenu.

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

sv. Michala
sv. Alžběta
sv. Václav v Louce
sv. Markéta – Přímětice
Kuchařovice

24.12.
15.oo
pro děti
24.oo
16.oo
Pro děti
22.oo

21.oo
22.30

Mramotice

16.oo
dětská
-

Citonice
sv. Hippolyt - Hradiště
Popice

20.30
22.oo
20.oo

25.12.
9.oo

8.oo
10.oo

26.12.
9.oo

31.12.
15.oo

8.oo
10.oo

1.1.
9.oo

8.oo
10.oo
17.oo

18.oo
11.oo
8.oo
9.30

18.oo
11.oo
8.oo
9.30

8.oo

8.oo

11.oo

11.oo

11.oo
10.30

11.oo
10.30

16.oo
17.3o
23.3o
adorace
14.30
adorace
15.15
adorace
16.oo
10.30

18.oo
11.oo
8.oo
9.30

8.oo
11.oo
11.oo
10.30

Farnosti, spravované z Louky:
24.12. na Štědrý den: mše sv.: Hnanice - 20 h, Konice - 21.30 h, Havraníky 23 h, Šatov - 24 h. V další dny pak bude program jako obvykle: 25. 12., 26. 12. a 1.
1. - jako v neděli.
Penzion:
19.12. Mše sv. v penzionu nebude. V 9,15 h pojede autobus z Vančurové od
penzionu ke sv. Kříži a po skončení zase zpět.
24. 12. v 9 h mše sv.
15
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MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
U sv. Kříže: pátek 18. 12. – 16 - 18 h; sobota 19. 12. – 9 - 11 h; pondělí 21. 12. a
úterý 22. 12. – 16 - 19 h;
U sv. Václava v Louce: středa 18. 12. od 17 h
U sv. Hippolyta na Hradišti: neděle 22. 12. od 17 h do 18 h
U sv. Markéty v Příměticích: neděle 20. 12. 18.30 – 20.oo h a ve všední den
přede mší svatou
ADVENTNÍ KONCERTY
Louka – Kostel sv. Václava:
5. 12. v 17 h Varhanní koncert Víta
Aschenbrennera
12. 12. v 17 h Adventní koncert - Klarinetový soubor, V. Pacíková (zpěv), S.
Kružíková (varhany)
19. 12. v 17 h Adventní koncert Smíšeného sboru z Retzu
Kuchařovice
6. 12. v 18 h v kostele sv. Floriána KVĚTINKA
Citonice
13. 12. ve 14 h v kostele – Znojemské
žestě

Přímětice
13. 12. v 18 h v kostele sv. Markéty –
KVĚTINKA
Znojmo
10. 12. v 17 h v kostele sv. Alžběty –
Adventní školní koncert
21. 12. v 19 h v kostele sv. Mikuláše –
KVĚTINKA
26. 12. v 15.30 h v kostele sv. Kříže –
Komorní orchestr, sólisté a sbor od sv. Kříže
26. 12. v 18 h v kostele sv. Mikuláše –
Cimbálové koledy

Farní ples v Příměticích
Přímětická farnost si vás dovoluje pozvat na 13. Farní ples, který se uskuteční v pátek
5. února 2016 od 19:30 v novém obecním Kulturním domě v Kuchařovicích (ulice 8. května, u kaple). K tanci a poslechu bude hrát skupina Víkend Hostěradice.
TÉMATA KLASu - Klubu aktivních seniorů - PROSINEC 2015
3.12.2015 - CHARITA - její poslání a služby
17.12.2015 - PŘEDVÁNOČNÍ ČAS - koledy, zvyky
LEDEN 2016
7.1.2016 - ZAKOPANÝ PES - kvíz úsloví a rčení
21.1.2016 - SVATBA V KÁNI GALILEJSKÉ - svatební tradice

Mnoho radostí z narození Ježíše Krista a hodně Božího požehnání do
Nové roku 2016
Vám přeje Redakce
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Tisk Tiskárna Wega, Znojmo
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