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Znojemská Svatá brána otevřená
Vskutku historický okamžik v životě
místní církve se odehrál v sobotu 19.
prosince 2015 v kostele Nalezení sv.
Kříže ve Znojmě. Při slavnostní bohoslužbě zde byla delegátem brněnského biskupa Mons. Václavem Sloukem
otevřena jedna ze Svatých bran mimořádného Svatého roku Milosrdenství,
který vyhlásil papež Františkem u
příležitosti 50. výročí od ukončení II.
vatikánského koncilu.
Svaté brány jsou symbolem milostivých roků vyhlašovaných papeži již
od roku 1300 v dnes ustáleném intervalu 25 let a dále mimořádně při
zvláštních příležitostech. Stalo se tak
vůbec poprvé, kdy jsou otvírány Svaté
brány mimo Řím. Papež František
opět překvapil, když umožnil, aby
Svaté
brány
byly
zřízeny
i
v katedrálách a dalších kostelích
v jednotlivých diecézích po celém
světě. V brněnské diecézi se této pocty
kromě katedrály na Petrově dostalo i
klášternímu kostelu ve Žďáru nad
Sázavou a poutním kostelům v Žarošicích, Kostelním Vydří a ve Znojmě.
Oživuje se tak tradice starého
poutního místa u znojemského dominikánského kostela, kde již od 13. st.
byly uctívány ostatky Kristova Kříže
(zničené během velkého požáru v roce
1555) a od 17. st. pak zázračný obraz
P. Marie Znojemské.
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Slavnost otevření Svaté
brány u Sv. Kříže ______ 4
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farnice ______________ 6

V kostele sv. Kříže
byla zřízena Svatá
brána (Porta sancta)
ze vstupu do bývalé
Lorety pod kúrem.
Vstup byl opraven a
opatřen novým mramorovým
prahem.
Bránou se vchází do
obnovené kaple, ve
které visí kříž tvořený
z reprodukcí obrázků
znojemské
malířky
Hany Dostálové. Na
kříži jsou zachyceny
výjevy z dějin spásy.
Znojemskou Svatou bránou bude možné projít až do 12.
listopadu 2016 a to
každý den od 7 do 19
hod. Jako poutní dny
byly ustanoveny pátky,
během nichž bude
probíhat
zvláštní
program.
Svatá brána je tedy
otevřena. Teď už jen
zbývá otevřít srdce a
odstartovat revoluci
něhy, ke které vyzval
papež při zahájení
Svatého roku v Římě.
(red) První znojemská Svatá brána v kostele Nalezení sv. Kříže |
Foto Radomír Muzikář

Život farností Znojma v novém
Časopis znojemských farností slaví 25
let od svého založení. Zároveň s tímto
jubileem se mění jeho formát, některé
rubriky i redakční rada. Na nové emailové adrese
farni.zpravodaj@outlook.cz
uvítáme jakékoli Vaše náměty, připo-

mínky a příspěvky z dění ve znojemských farnostech. Celý časopis si můžete přečíst i v barevném provedení v
elektronické verzi na
www.farnostznojmo.cz.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
(red)
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300 slov
otce Jindřicha Čoupka
Sliby. „Nebes Pán naplnil sliby své
zajisté“, zpívá se v jedné z vánočních koled. A právě to jsme o Vánocích prožili a stále prožíváme. Vánoce jsou časem, ve kterém si víc než
kdy jindy v liturgickém roce uvědomujeme skutečnost, že Bůh plní,
co slíbil. Krásně o tom zpívá Zachariáš ve svém chvalozpěvu: „Hospodin navštívil, vykoupil svůj lid, zachránil jej od nepřátel, jak slíbil ústy
svých proroků, rozpomenul se na
svou svatou smlouvu, na přísahu,
kterou se zavázal Abrahámovi.“
Když jsem tak přemýšlel, čím je
význačný měsíc leden, všiml jsem si,
že je to měsíc ohraničený dvěma
dny, které jsou v Církvi věnovány
obnově slibů. Na Svátek Svaté Rodiny obnovují své manželské sliby
manželé a 2.2. obnoví své řeholní
sliby řádoví bratři a sestry.
Existuje podobnost mezi oběma
formami slibů (zasvěcení): V manželství se jedna lidská osoba (muž)
zasvěcuje jiné (jediné) lidské sobě
(ženě). Řeholním slibem se jediná
lidská osoba (muž nebo žena) zasvěcuje jedinému Bohu. Slib je vnějším vyjádřením duchovní touhy
člověka odevzdat se (zasvětit se)
druhému. Právě k takovému duchovnímu pohybu jsme stvořeni,
neboť Bůh žije jako společenství
osob. Sliby zakládají životní stav a
jsou základními průvodci, hranicemi, ukazateli, oporou a ochranou
života v určitém stavu. Slib nás uvádí na cestu sjednocení se s druhou
osobou (s Bohem nebo s životním
partnerem). Když tuto nabídku ke
sjednocení se přijmeme za svou,
když ji chceme a žijeme, stává se
veškerá naše činnost „zasvěcenou“, i
když se jedná o nejvšednější a nejprostší věci. A to přesto, že své zasvěcení žijeme jako lidé ubozí, náladoví a zdržovaní tolika hříchy a
vášněmi, jejichž odhodlání však
přetrvává.
V jednom z žalmů se zpívá: „Své
sliby splním Hospodinu před veškerým jeho lidem“. Život podle slibu
se stává svědectvím víry. Ať jsme si
jedni druhým svědky věrnosti:
manželé řeholnicím, řeholníkům a
kněžím a tito zase manželům.

Stalo se
Znojemský advent
29.11. na první neděli adventní byl na
Horním nám. za účasti našeho pana
děkana zahájen znojemský advent.
Škoda jen, že otec Jindřich při tom
požehnal pouze adventní věnec. Do
následujícího rána totiž, jak známo,
spadl (nepožehnaný) vánoční strom.
……………………………………………………..

Roráty pro děti
První a druhou sobotu adventní se
ráno v 7 hodin sešli rodiče s dětmi a
další farníci v křížové chodbě dominikánského kláštera k ranním Rorátům.
Křížovou chodbou šli průvodem s
lampičkami do kaple sester dominikánek, kde se účastnili společně mše
svaté. Následně pro všechny bylo
připraveno občerstvení a děti dostaly
knižní i sladký dárek.
……………………………………………………..

Změny u sester spasitelek
Od listopadu 2015 byla pro komunitu
Dcer nejsvětějšího Spasitele ve Znojmě ustanovena nová představená –
sestra Tadea Popadičová, která
k nám přišla z Banské Bystrice. Sr.
Petra Valeková odešla do Bratislavy,
kde pečuje o staré a nemocné spolusestry. Za výjimečný příklad zájmu a
péče o druhé jí patří velký dík.
V prosinci se do Znojma vrátila sr.
Terezie Kohoutková. Komunita znojemských spasitelek aktuálně sečítá 3
sestry. Bůh jim pomáhej.
…………………………………………………..

z Pozořic a Brna-Židenic představili
v sále dominikánského kláštera přítomným průběh semináře a svoji
osobní zkušenost s přijetím Ducha
svatého. Cílem semináře je prohloubit
svůj osobní duchovní život a vztah k
Ježíši Kristu a učit se, jak žít křesťanský život v síle Ducha Svatého. Součástí semináře budou krátké přednášky,
skupinky s osobním sdílením, společná modlitba a účast na liturgii.
……………………………………………………..

Setkání farních rad od Sv. Mikuláše a Sv. Kříže
V pátek 11.12. po večerní mši svaté se
v sále dominikánského kláštera sešly
farní rady od Sv. Mikuláše a Sv. Kříže,
aby projednaly některá společná témata. Předmětem setkání bylo: seznámení se Svatou bránou ve Znojmě
a zajištění slavnosti jejího otevření a
průběhu Svatého roku, naplánování
akce přivítání Betlémského světla,
realizace Semináře obnovy v Duchu
svatém, zajištění přístupu na toaletu
během rekonstrukce sociálního zázemí u Sv. Kříže, seznámení
s přípravou na opravu krovu u kostela
sv.
Kříže,
který
se
nachází
v havarijním stavu.
……………………………………………………..

Otec Marek Coufal oslavil kulatiny
Přímětický kaplan a rodák z Bezkova
oslavil 11. prosince své čtyřicáté narozeniny. Otec Marek přijal kněžské
svěcení 27. 6. 2015. Všechno nejlepší!

Skupina Mosty na Radiu Proglas
18.12.2015 vystoupila znojemská
vokální skupina MOSTY v přímém
přenosu na rádiu Proglas v pořadu
„Jak se vám líbí“. (45 minut trvající
vystoupení si můžete poslechnout v
audioarchivu na www.proglas.cz.)
……………………………………………………..

Setkání v rámci přípravy na seminář obnovy v Duchu sv.

Jubilant | foto Radomír Muzikář / Člověk a víra

Začátkem roku 2016 se u Sv. Kříže
uskuteční Seminář obnovy v Duchu
svatém a to formou deseti setkání. Ve
dvou nedělních odpoledních farníci

Chybějící informace

……………………………………………………..
Chyběla vám zde nějaká důležitá informace o proběhlé akci? Budeme
rádi, když nám o ní příště napíšete.
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Farní zpravodaj slaví 25. narozeniny!
Je to skoro k nevíře, ale zpravodaj
Časopis od jeho dětských let až do
Kania poukaz, který ho na příštích 25
našich farností vychází už čtvrt století.
dospělosti jako redaktor vedl jediný
let opravňuje k bezplatnému odběru
První číslo spatřilo světlo světa
člověk, pan Jindřich Kania. Za všechfarního zpravodaje. Do dalších let
v lednu 1991. Jedná se tak pravděpony čtenáře mu patří VELKÉ DÍKY!. A
přejeme hodně radosti, zdraví, vesedobně o nejdéle nepřetržitě vycházejíprotože takový výkon nestačí odbýt
lou mysl a pěkné počtení v našem
cí farní zpravodaj v brněnské diecézi.
jen prostým poděkováním, získal pan
časopise.
(red)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Měl jsem radost, že je o to zájem
K 25. narozeninám zpravodaje
jsme pro vás připravili rozhovor s člověkem, bez jehož vytrvalé práce a ochoty ke službě
farnostem by se zpravodaj
čtvrtstoletí určitě nedožil.
Jak to celé začalo? Kde se zrodila
myšlenka vydávat farní zpravodaj?
Za otce Kryštofa Nečase byla farní
rada, na které se rozhodlo, že se bude
vydávat farní časopis. V té době v řadě
farností začaly farní zpravodaje vycházet. Z řad členů farní rady jsem byl
navržen já. Obešel jsem správce znojemských farností, zda by se chtěli
rovněž zapojit a tak vznikl společný
farní zpravodaj. První číslo vyšlo v

lednu 1991. Psal jsem ho nejdříve na
stroji, pak se to celé muselo zmenšit a
u otce Jindřicha jsme zpravodaje v
Příměticích na faře tiskli. Bylo to tehdy 200 kusů.

Jak vám zpravodaj změnil život?
Musel jsem se naučit řadu věcí například práci na počítači. První číslo,
které vyšlo na počítači, bylo v prosinci
1995.

Máte schované první číslo?
(Bez zaváhání šahá do poličky nad
pracovním stolem, vytahuje sešité výtisky prvního ročníku zpravodaje a
začíná v nich listovat.) Nejdříve byly
na titulní straně razítka jednotlivých
farností. Na začátku měl časopis 8
stran.

Kolik bylo celkem přispěvatelů?
To bych musel dlouho počítat.

Kolik čísel zpravodaje už vlastně
vyšlo?
Každý rok 10 čísel. Dohromady tedy
250 čísel.
Co bylo na celé práci s farním zpravodajem nejtěžší?
To se těžko napíše... Termíny!
Dodržení termínů, shánění
článků, aby mohl zpravodaj
poslední neděli v měsíci už být
v kostelích. Ze začátku bylo
více přispěvatelů. Největším
dopisovatelem byl pan doktor
Fila (napsal více jak 150 příspěvků
–
pozn.
red).
Kdo Vám nejvíce pomáhal?
(Mlčí a ukazuje prstem směrem
na
nebe.)
Co Vás těšilo na celé té práci
pro farnosti Znojemska?
Nikdy jsem to nedělal s nechutí. Měl jsem radost, že o zpravodaj byl zájem. Sem tam se
objevila i nějaká ta pochvala.
Kde jste čerpal sílu pro tuto
vytrvalou službu?
V kostele, kde jinde.

Dlouholetý redaktor farního zpravodaje u pracovního
stolu | foto red

Co budete dělat s časem, který jste
dříve věnoval zpravodaji?
Nudit se určitě nebudu. Ještě teď mám
na emailu mnoho zpráv, co se týkají
zpravodaje. Zahrádka taky zabere
dost
času.
Co byste popřál zpravodaji k jeho
25. narozeninám?
Všechno nejlepší. Hodně elánu a hodně dopisovatelů. A abyste měli víc
spolupracovníků, než já.
Co byste vzkázal čtenářům zpravodaje?
Především bych chtěl poděkovat
všem, co přispívali a pomáhali a manželce, že to vydržela.
(red)
Ing. Jindřich Kania se narodil v roce
1930 v Ostravě. Pochází z devíti
sourozenců. S rodiči se hodně stěhovali po celé republice. Svá klukovská
léta prožil v Praze, kde chodil do
skautu a ministroval u jezuitů v kostele sv. Ignáce. Vystudoval Vysokou
školu chemicko-technologickou v
Praze obor Chemie silikátů. Po studiích začal pracovat v keramických
závodech ve Znojmě, kde zůstal až
do důchodu. V roce 1960 se oženil s
Ludmilou Klimešovou. Za čtyři roky
po svatbě se narodil syn Marek a za
další čtyři roky dcera Jindra. Jeho
velkým koníčkem se stala zahrada,
ke které se jako kluk z města postavil
s velkým nadšením a láskou.
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Zahájení Svatého roku u Sv. Kříže
Výjimečná slavnost, kterou naše
město nepamatuje, se odehrála
v sobotu 19. prosince od 10 hod.
v kostele Nalezení sv. Kříže. Stovky
věřících poutníků z celého okolí se
tísnily v zaplněném kostele a čekaly
na otevření první znojemské Svaté
brány (Porta sancta). Šlo o událost,
kterou téměř nikdo z účastníků ještě
nezažil. Celý obřad začal v zadní části
kostela, kde za účasti asi dvacítky
kněží byla slavnostně vyzdobená Svatá brána nejdříve požehnána a následně otevřena pro všechny poutníky. Jejich zástup byl tak veliký, že trvalo celých čtyřicet minut, než všichni
prošli a vrátili se na svá místa
v kostele. Poté následovala slavnostní
bohoslužba, při které z úst brněnského kanovníka Mons. Slouka mimo jiné
zaznělo, že: „Svatá brána může být
zavřena, ale brána Božího milosrden-

ství je otevřena stále.“
O tom, jak celá událost
byla brána vážně, svědčila i
neubývající fronta kajícníků
čekajících na svátost smíření.
Během bohoslužby jsme se
mohli zaposlouchat do zpěvu
chrámového sboru od Sv.
Kříže, schóly od Sv. Mikuláše
a skupiny mladých s nástroji.
Celý obřad trval dvě hodiny
a skončil v pravé poledne.
Vyhládlé poutníky nakonec
pozval znojemský děkan
Mons. Jindřich Bartoš do
dominikánského
kláštera,
kde pro ně bylo připraveno
pohoštění.
Velké díky patří všem,
kdo se podíleli na přípravě a
zajištění této mimořádné
události.
(red)

Mons. Slouk otvírá Svatou bránu | foto red

„Tento mimořádný rok milosrdenství je darem milosti. Projít onou
branou znamená objevit hloubku
milosrdenství Otce, který objímá
všechny a každému jde osobně v
ústrety. On nás hledá a vychází
nám vstříc. V tomto Roce poroste
přesvědčení o milosrdenství. Velká
křivda se činí Bohu a Jeho milosti,
když se nejprve tvrdí, že hříchy
jsou trestány Jeho soudem, aniž by
se předeslalo, že jsou odpouštěny
Jeho milosrdenstvím! Ano, je tomu
právě tak. Musíme klást milosrdenství před soud a v každém případě bude Boží soud vynesen
vždycky ve světle Jeho milosrdenství. Ať nám tedy průchod Svatou
branou dá účast na tomto tajemství lásky a něhy. Odložme každou
formu strachu a bázně, která nepřísluší tomu, kdo je milován; prožívejme spíše radost ze setkání s
milostí, která všechno proměňuje.“

Poutníci čekající na průchod Svatou branou | foto red

z projevu papeže Františka při zahájení Svatého roku
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Tříkrálová sbírka 2016
Od 1. do 14. ledna 2016 se v mnoha
obcích a městech na znojemském
okrese koná již další ročník Tříkrálové sbírky. Do Tříkrálové sbírky se po
celém našem okrese zapojuje přes
1300 koledníků, asistentů a dobrovolníků. „Nesmírně si vážím všech, kteří
se jakkoliv podílí na organizaci a realizaci této celostátní sbírky. Chci poděkovat všem dárcům, koledníkům,
asistentům, znojemským skautům,
studentům a všem kdo se na pořádání
tříkrálové sbírky podílí. Dále děkuji
všem starostům obcí a měst Znojemska, kteří se odhodlali do sbírky zapojit, i všem kněžím a duchovním, kteří
se jakkoliv svojí pomocí na sbírce
podílejí. Tříkrálová sbírka je nedílnou
součástí vánoční tradice a poselství

dobré vůle, radosti a solidarity, která
umožňuje veřejnosti podílet se účinně
na pomoci prostřednictvím Charity.
Tato sbírka je spojená s vánoční
dobou, kdyby si každý z nás měl uvědomit, že jsou mezi námi lidé, kteří
potřebují naši pomoc a sami si pomoci
nemohou, lidé kteří jsou vážně nemocní, osoby s tělesným a mentálním
postižením, umírající, opuštěné děti aj.
Proto otevřete prosím své dveře těmto koledníkům, kteří jsou vyslanci
radostné Boží zvěsti, a pomozte svým
štědrým darem.
Pomoci můžete také prostřednictvím dárcovské SMS zprávy ve tvaru:
DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena
jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů, Charita obdrží z každé

DMS částku 28,50 Kč), nebo můžete
přispět přímo na tříkrálový účet:
66008822/0800 (SS: 6700 a VS: 777).
Svůj příspěvek můžete také předat
osobně v sídle Oblastní charity Znojmo na Dolní České 1 ve Znojmě. Podporu této sbírky můžete také vyjádřit
sledováním Tříkrálového koncertu,
který se bude vysílat v přímém přenosu v neděli 10. ledna 2016 od 18:00
hodin na ČT 1.
Mgr. Ludvík Mihola
koordinátor Tříkrálové sbírky

Poutní dny u znojemské
Svaté brány u Sv. Kříže
Každý pátek:8 h mše sv. | 15 – 17 h
adorace, růženec a požehnání |
17 h mše sv. | 15 – 18 h sv. zpověď |
(příležitostně program v sále kláštera)
5.2.

Pouť zasvěcených osob a
za duchovní povolání
10.2. Křížová cesta městem ke
Svaté bráně
každý postní pátek Křížové cesty
1.4. Pouť Božího Milosrdenství
8.4. Pouť rozvedených
15.4. Pouť nemocných se svátostí
pomazání
22.4. Pouť zemědělců a vinařů
29.4. Pouť pracujících
6.5. Pouť hasičů, vojáků, policie
13.5. Pouť matek
15.5. První sv. přijímání dětí
21.5. Znojemský farní den
27.5. Oslava Božího Těla
3.6. Pouť dětí
10.6. Noc kostelů
17.6. Pouť otců
24.6. Pouť mládeže
2.9. Pouť učitelů, vychovatelů a
katechetů
9.9. Pouť mariánská
16.9. Děkovná pouť
23.9. Pouť Charity, soc. služeb,
bezdomovců
30.9. Pouť lékařů, lékárníků a
zdravotních sester
7.10. Pouť dominikánské rodiny
14.10. Pouť seniorů
21.10. Pouť za pronásledované
křesťany a uprchlíky
28.10. Pouť za národ
4.11. Pouť za zemřelé
12.11. Zavření Svaté brány
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V zemi nikoho na pouti do země zaslíbené

O uprchlících většina z nás jen
mluví, ač žádného neviděla.
Jedna z našich farnic se vypravila jim pomáhat přímo do
míst, kudy prochází za svoji,
jak věří, lepší budoucností.
MARTA OCHMANOVÁ
Na konci listopadu jsem spolu s týmem 6 dobrovolníků brněnské charity
pomáhala v uprchlickém táboře na
slovinsko-rakouské hranici ve slovinském Šentilju. Uprchlíci se v táboře
moc nezdržovali, spěchali dál, jak jen
to bylo možné.
Tábory byly tvořeny z obrovských
vytápěných stanů, kde mohli přenocovat, jídelních stanů, skladů, stanů lékařské pomoci a sociálního zařízení.
Pořádek a technické záležitosti
zabezpečovali policisté, hasiči a vojáci.
Práci s uprchlíky měly na starost
humanitární organizace. Uprchlíci se
nesmějí pohybovat po táboře bez
doprovodu některého z dobrovolníků,
ani k lékaři nesmějí jít sami. Ač někteří z nich mají peníze, nemají příležitost si něco koupit, bez doprovodu si
nesmějí zajít ani na kafe na benzinku.

Čas trávený uprchlíky na slovinsko-rakouské hranici. | Foto archiv autorky

Spolu se zástupci slovinské charity
jsme měli na starost rozdávání jídla,
mezi výdejem jídla a přípravou jsme
dělili oblečení nebo odváděli nemocné
k lékaři.
Uprchlíci přicházejí v sandálech a
svetřících. Problémem zůstává zabezpečit pro ně dostatek teplých bund,
rukavic, čepic, bot a spodního prádla.
Na útěku jsou jednotlivci, ale hlavně
také celé rodiny, jak miminka, tak i
staří lidé. Mnozí z nich mají zkreslené
představy, jeden nemocný chlapec,
kterého jsem doprovázela k lékaři, mi
jedním dechem řekl, že je tady hrozná
zima a že jeho cílovou destinací je
Norsko.

Na snímku autorka článku nabízející pomocnou ruku malé uprchlici. | Foto archiv autorky

Často jsem s ostatními dobrovolníky chodila do "Země nikoho", to je
území mezi hranicemi Slovinska a
Rakouska, kde uprchlíci hodiny čekají,
až je rakouská strana přijme, nikdo se
tam o ně víc nezajímá. Jednoho mrazivého večera si krátili dlouhé čekání
zpěvem národních písní a jedna z
písní byla patrně chvalozpěvem na
Německo. Tehdy jsem pochopila, že
země západní Evropy jsou pro ně něco
jako země zaslíbené. V “Zemi nikoho”
bylo vždycky co dělat, povídali jsme si
s anglicky mluvícími uprchlíky a věnovali jsme se dětem. Velký úspěch
slavil plyšový maňásek dráčka, tak
zvaný KROKOUŠ.
Prosili nás, ať jim doneseme oblečení, všichni zoufale sháněli boty, ale
ty už jsme pro ně ve skladu žádné
neměli.
Vyhledávali nás a vyptávali se,
zkrátka jsou zmatení a nemají jasnou
představu o tom, kde jsou a co je čeká.
Častou otázkou bylo: Kam máme jít?
Moc ráda bych jim poradila, ráda
bych je pozvala do Čech, ale ...
Velmi silným zážitkem pro mě bylo potkat mladý manželský pár ze
Sýrie. Mladá paní se mi svěřila, že jsou
křesťané a že by chtěli v Evropě zůstat
a pokračovat ve studiu farmacie.
Těžká rada. Trošku nesměle jsem
je pozvala do Čech a pak jsem je vybídla k modlitbě za správné rozhodnutí. Pán je přece na jejich cestě neopustil.
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Smrt v kostele svatého Kříže
úvahy o umírání nehodí, to, že pozůodbornou pomoc nevyléčitelně nestalí často neví, co s emocemi, které se
mocným a jejich rodinám. Povídání
v nich nastřádají po odchodu bližního,
paní doktorky bylo natolik zajímavé a
V pátek 20. listopadu proběhla v kosto, že smutek v sobě dusíme a snažíme
přínosné, že v některém z dalších čísel
tele Nalezení sv. Kříže již čtrnáctá
se ho vytěsnit, to, že umírající v obanašeho časopisu s Hanou Miličkovou
Pecha Kucha Night. Jedná se o předvách ze ztráty důstojnosti chtějí raději
uveřejníme rozhovor.
náškový cyklus, jehož model pochází z
volit rychlá a zkratkovitá řešení, to vše
Ačkoli téma celého večera může
Japonska. Na pódiu se střídají jednotzaznívalo z úst ředitele Centra paliavyznívat velmi depresivně, opak byl
liví přednášející, kteří mají připraveno
tivní péče Martina Loučky, ředitele
pravdou. Z mnoha kazuistik předve20 snímků a o každém mohou mluvit
hospice Cesty domů Marka Uhlíře či
dených v prezentacích vyplynulo, jak
maximálně 20 vteřin. Celý koncept
Libora Vaňka, který pro hospicové
jsou poslední dny našeho života důleproto vyžaduje důkladnou přípravu
centrum Cesty domů vypracoval wežité a jak mohou být krásné a obohapřednášejících a zároveň zajišťuje
bový projekt Mojesmrt.cz podpořený
cující pro umírajícího i pro jeho příspád celého přednáškového pásma a
mnoha
známými
osobnosti
(namátkou
buzné. Povzbudivé bylo to, že v těchto
stálou pozornost posluchačů.
jmenujme např. Marka Orko Váchu,
těžkých situacích nemusíme být nutně
Tato Pecha Kucha Night byla věJiřinu Šiklovou, Josefa Pazderku či
sami, k dispozici se nabízí stále více
nována tématu smrti. Představila
Pavla Lišku).
ochotných odborníků, spolků i dobrocelkem 10 přednášejících - malíře,
Velkým a velmi příjemným převolníků. Skvělé je, že tyto možnosti se
designéry a architekty, které toto
kvapením večera byla znojemská lédíky MUDr. Haně Miličkové otvírají i
téma oslovuje, ale také psychology a
kařka Hana Miličková, zakladatelka
pro celý znojemský region.
lékaře pracující v hospicové péči. Cespolku Konipaska, který usiluje o
Zajímavé odkazy najdete zde:
lým večerem se jako nit provlékala
rozvoj domácí paliativní péče na Znowww.umirani.cz
myšlenka o tom, že neumíráme, jak
jemsku. Hana Miličková ve spolupráci
www.cestadomu.cz
bychom si přáli a zároveň se ostýchás Charitou vede lékařský tým Domácí
www.mojesmrt.cz
me o našich posledních přáních mluhospicové péče a nabízí tolik žádanou
www.konipaska.cz
vit. To, že se do naší moderní doby
…………………………………………………..…………………………..………………………..…………..…………………………………………………..
PETRA BLÁHOVÁ

Milí farníci,
vítáme Vás na našem fařišti – farním hřišti! Dnes Vás
zveme na návštěvu ke krtkovi, který dřímá ve svém
pelíšku pod brankou. Pokud projdete jeho bludištěm
správně, poskládáte z písmenek na cestě jméno jubilanta, který oslaví příští měsíc své padesátiny. Ať víte, kam
zamířit s případným darem a blahopřáním :o)

(připravili Květa a Pavel Lukešovi)
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Kalendář – leden 2016
27.12. svátek Svaté Rodiny – při mších sv. obnova manželNe
ských slibů
DĚTI JEŽÍŠKOVI – tradiční koledování dětí u jesliček
u Sv. Kříže (následně tvořivá dílna na faře)
31.12. sv. Silvestra - mše sv. na ukončení roku: v 15 h u Sv.
Čt
Mikuláše, v 16 h v Louce a Citonicích, v 17 h u Sv. Kříže, v 17.30 h v Příměticích; adorace - v 15.30 h v Kuchařovicích, v 16.30 v Mramoticích, ve23:30 h v Příměticích
1.1.
Pá

slavnost MATKY BOŽÍ – mše sv. jako v neděli

2.1.
So

pouť v Hl. Mašůvkách - mše sv. v 17 h (autobus ze
Znojma jede v 16 h )

3.1.
Ne

duchovní setkání za pokoj a mír v naší zemi v 16 h u
mariánského sloupu na Masarykově nám. ve Znojmě
(pořádá Mariánské kněžské hnutí a Mariánská legie)

4.1.
Po

vánoční koncert v Hnanicích v kostele sv. Wolfganga
v 18 h. (znojemský komorní orchestr + chrámový sbor
od Sv. Kříže + sólisté)

6.1.
St

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů) – mše sv.: v 8 h u
Sv. Jana Křtitele, v 16 a 18 h u Sv. Kříže, v 18 h v Louce (vždy s žehnáním vody, křídy a kadidla a náboženských předmětů, které je možné si přinést)

7.1.
Čt

setkání KLASu (Klubu aktivních seniorů) v 9 h na faře u
Sv. Kříže - téma ZAKOPANÝ PES - kvíz úsloví a rčení

8.1.
Pá

mše sv. pro děti v 17 h u Sv. Kříže

9.1.
So

mše sv. pro tříkrálové koledníky. v 9 h v Příměticích
(následovat bude koledování v Příměticích, Mramoticích, Kuchařovicích, Kravsku a Kasárnách)

10.1.
Ne

svátek Křtu Páně (končí doba vánoční a také výstava
betlémů v Louce)

13.1
St

EURABIA - přednáška o islamizaci Evropy od 17 do
19 h ve znojemské Besedě, přednáší Lukáš Lhoťan
(pořádá znojemská KDU-ČSL)

17.1.
Ne

koncert v rámci JazzFestu v 10 h v kostele v Louce vystoupí skupina MINIMA
modlitba v Popické kapli v 15 h

21.1.
Čt

setkání KLASu (Klubu aktivních seniorů) v 9 h na faře u
Sv. Kříže – téma SVATBA V KÁNI GALILEJSKÉ - svatební
tradice a zvyklosti

23.1.
So

autobusová POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN, kde je také
otevřena Svatá brána – zváni jsou zvláště rodiče a
prarodiče s dětmi, poutníci se mohou hlásit na telefonu 731 402 652 (pořádá farní tým Přímětice)

2.2.
Út

svátek Uvedení Páně do Chrámu (Hromnice) – mše
sv. v 8 h u Sv. Jana Křtitele, v 16 h a 18 h u Sv. Kříže
(vždy s žehnáním svící)

3.2.
St

Sv. Blažeje – mše sv. v 8 h u sv. Jana Kř., v 18 h u sv.
Kříže se svatoblažejským požehnáním

4.2.
Čt

setkání KLASu (Klubu aktivních seniorů) v 9 h na faře u
Sv. Kříže – téma PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

5.2.
Pá

13. FARNÍ PLES od 19.30 h v novém Kulturním domě
v Kuchařovicích (pořádá farnost Přímětice, více uvnitř
zpravodaje)

6.2.
So

pouť v Hl. Mašůvkách - mše sv. v 17 h se svatoblažejským požehnáním (autobus ze Znojma jede v 16 h )

VÝSTAVA BETLÉMŮ do 10.1. v kostele v Louce (soboty: 14 –
16.30 h, neděle a svátky: 9.30 – 11-30 h a 14 – 16.30 h, 28.12. až
30.12.: 14 – 16.30 h), mimo uvedenou dobu je možné si prohlídku domluvit s p. A. Valenou (tel. 732 838 875)
POUTNÍ DNY U SVATÉ BRÁNY U SV. KŘÍŽE
Každý pátek:8 h mše sv. | 15 – 17 h adorace, růženec a požehnání | 17 h mše sv. | 15 – 18 h sv. zpověď | příležitostně
program v sále kláštera
SEMINÁŘ OBNOVY V DUCHU SVATÉM - zahájení plánováno od poloviny ledna
Pozor od ledna změna v programu bohoslužeb ve Znojmě!
U Sv. Jana Křtitele budou v roce 2016 mše sv. ve všední dny
pouze v pondělí až čtvrtek v 8 h. Ve Svatém roce milosrdenství
bude každý pátek u Svaté brány v kostele sv. Kříže poutní den,
proto i ranní mše sv. bude v 8 h u Sv. Kříže. Ranní sobotní mše
sv. v 8 h u Sv. Jana Křtitele nebude. (Ostatní mše sv. v sobotu
budou jako obvykle v 7 h u sester dominikánek, v 9 h v penzionu na Vančurové, ve 14.30 h v nové nemocnici a v 18 h u Sv.
Kříže.)

Pravidelný program:
Mše sv. s programem pro děti – každou neděli v 9 h u Sv. Mikuláše a v 10 h u Sv. Kříže | Setkání dětiček a jejich maminek –
každé pondělí a středu od 9 do 12 h na faře u Sv. Mikuláše | Modlitby maminek – každé pondělí v 18 h na faře v Louce | Setkání
Mariiny legie - každé pondělí v 15.45 h na faře u Sv. Kříže |
Zkoušky chrámového sboru - každé úterý v 19 h na faře u Sv.
Kříže | Setkání mládeže - každý pátek v 19.30 h na faře u Sv.
Mikuláše; jednou za 14 dní v pátek večer na faře v Příměticích |
Vzdělávací setkání nejen pro mládež - jednou za 14 dní v pátek
na faře v Louce (po mši sv. v 18.30 h) | Zkoušky schóly - každý
pátek v 18 h na faře u Sv. Mikuláše | Setkání ministrantů - každý
pátek v 18 h na faře u Sv. Mikuláše, každou neděli v 9 h na faře u
Sv. Kříže | Mše sv. pro seniory a nemocné – každou středu ve
13.30 h v novém domově pro seniory U Lesíka, každou sobotu v 9
h v penzionu na Vančurově, každou sobotu ve 14.30 h v Nové
nemocnici odd. 130 (možnost přinést sv. přijímání na pokoj - tel.:
736 523 600)

Všem našim čtenářům přejeme
milostivý Svatý rok 2016.
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