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Znojemské farnosti se setkaly v Louce
V mnoha farnostech je farní den již po
řadu let nedílnou součástí života farnosti, v jiných farnostech tradice farních
dnů teprve začíná. Farnost je vlastně
jedna velká rodina. A každá správná rodina se má jednou za čas sejít, pozvat
své příbuzné a radovat se z toho, že jsou
spolu.
Proto jsme v sobotu 21. května vyrazili na třetí společný farní den znojemských farností. Sraz byl v 10:45 před
vlakovým nádražím. Sešlo se nás tu asi
60, mladí, ale i starší a hlavně děti. Vlak
měl sice zpoždění, ale nakonec nás
všechny dopravil do Dyje, kde jsme navštívili poutní kostel Bičovaného Spasitele, kde momentálně probíhají opravy.
Už když jsme vešli do kostela, okouzlily
nás nádherné zrestaurované nástropní
fresky od F. A. Maulbertsche. V kostele
jsme měli krátkou prohlídku, průvodce
nám dělal místní pan farář, P. Tomasz
Wascinski. Po prohlídce jsme pokračovali dál přes Načeratický kopec do Nesachleb a Dobšic a poté proti proudu řeky Dyje směrem na Znojmo. Abychom se
neztratili, cestu jsme měli značenou barevnými fáborky.
Po 14. hodině jsme všichni postupně
dorazili splavení do cíle – kostela sv.
Václava v Louce, kde nás již čekal otec
Jindřich (Bartoš). Po mši svaté následoval zábavný program, na který dorazila
řada dalších farníků. K jídlu byly připraveny klobásky, na které se všichni během cesty těšili, a buchty od maminek
a babiček. K tomu točené pivo a limonáda.
Na farní zahradě byly pro děti nachystány různé atrakce – vyrábění větr-
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Farní den se tentokrát odehrával nejen na souši ale i na vodě | foto archiv red

níků a kytiček, houpání na laně, střílení
Navrkalových a pana Koláře. Pro děti
ze vzduchovky, kde si děti mohly vystřebyla nachystaná tradiční pohádka O
lit sladkou odměnu. Dále chození na
Červené Karkulce, která sklidila velký
chůdách, střílení míčků na terč, lovení
potlesk.
rybiček, hraní fotbalu a mnoho dalších
Letošní farní den se vydařil i proto,
zábavných her.
že bylo nádherné slunečné počasí. MysV programu byla i prohlídka Louclím, že si farní den všichni náramně užikého kláštera s výkladem.
li! Proto velký dík všem, kdo jste přišli
Ovšem dětem se nejvíce líbila protvořit jednu farní rodinu, a díky také
jížďka v nafukovacích člunech po řece
těm, kteří se o přípravu a zdárný průběh
Dyji. Někteří z nás sjeli i jez, což byl pro
celé akce zasloužili. Kdo zaváhal a nedonás velký zážitek.
razil, bude mít další příležitost až za rok.
Také jsme si mohli na farní zahradě
poslechnout živou hudbu v profesionálAN
ním podání Jarmily Ludvíkové, bratrů
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………

Nový pomocný biskup brněnský
V sobotu 21. května jmenoval papež
František nového pomocného biskupa
brněnské diecése. Stal se jím dosavadní
farář u katedrály sv. Petra a Pavla P. Pavel Konzbul (*1965), který ve Znojmě

v loňském roce vedl duchovní obnovu
pro muže.
Biskup Pavel bude pomáhat sídelnímu biskupovi Vojtěchovi při správě brněnské diecése.
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300 slov
otce Stanislava Váši
Milí znojemští farníci, dovolte mi
nabídnout vám malé zamyšlení
z poutního místa v Hlubokých Mašůvkách: „Co dělá Panna Maria,
když tady nejsme?“
Myslím si, že nebýt s Pannou
Marií znamená zároveň nebýt ani
s Ježíšem. Je to tehdy, když jsme od
Ježíše i Panny Marie daleko – můžeme říci ve hříchu. „A co Panna
Maria
v takové chvíli našeho života dělá?“
Prosí za nás u svého Syna a nás samotné volá do své blízkosti, aby nás
k Němu mohla přivést.
Maria, naše milovaná matka, je
nám velkou pomocí i proto, že se
věnuje i těm nejmenším detailům
našeho života.
Jedno arabské přísloví říká, že
zatímco muži vidí les, ženy vidí
stromy a listí. Jinými slovy, muži obvykle skrze svůj mužský rozměr vidí
věci jako celek, zatímco ženy zacházejí do detailů.
Například když se syn vrátí z dovolené nebo ze zahraničí, otec se ho
zeptá: „Synu, bylo všechno v pořádku?“ A on mu odvětí: „Ano“, načež
mu otec řekne: „Fajn.“ Zde jejich
rozhovor končí. Ale matka chce vědět všechno – co jedl, kde spal, kdo
mu pral šaty, zda měl dost peněz…
V duchu zmíněného arabského
přísloví je Maria ženou, která vstupuje do všech detailů našeho života.
Bůh je Otec i Matka, a proto se zajímá o každý vlas, který nám vypadne. To je ženský prvek Boha Otce.
Bůh vidí nejen les, ale i stromy a listí. Nyní je nám už jasné, co dělá Maria v nebi – jako matce jí záleží na
tom, abychom byli na správné cestě. Je Neposkvrněné početí a vstupuje do detailů našeho života. Maria
ví, kdy jsem vyčerpaný, kdy jsem
znechucený, kdy jsem veselý, kdy se
cítím provinile, kdy chci všechno
vzdát.
Když ji vzýváme, otvírá nás moci
Ducha Svatého, který nás vždy posiluje tím, že na nás vylévá svou sílu.
Svěřme se tedy s plnou důvěrou
Panně Marii.

Před 700 roky se narodil
Karel IV., druhý zakladatel
chrámu sv. Mikuláše
"A. D. MCCCXXXVIII INCEPTUM EST HOC OPUS. Z."
"L. P. 1338 započato jest toto
dílo. Z."
(nápis na základním kameni
chrámu)
Jiří Kacetl
Letos si celá Evropa a obzvláště české
země připomínají 700 let od narození
jednoho z největších středověkých vladařů, moravského markraběte, později
krále českého a císaře římskoněmeckého, Karla IV. Lucemburského. Latinskou
zádušní mší u sv. Mikuláše v den narozenin 14. května a dvěma výstavami na
znojemském hradě si jej připomínáme
i u nás ve Znojmě. Pojďme si společně
připomenout alespoň zlomek stop jeho
působení v našem městě.

Vizualizace kostela sv. Mikuláše v podobě kolem
roku 1500 / autor Arch. Vratislav Zíka

Do Znojma zavítal prvorozený syn
krále Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny poprvé ve svých 18 letech,
roku 1334. Karel k tomu ve svém životopise uvádí: "V těch pak dobách dal
nám náš pan otec markrabství moravské

a toho titulu jsme užívali. ... Tehdy jsme
znovu nabyli s velikými náklady a úsilím
... na Moravě hrad znojemský... a mnoho
jiných statků, zastavených a zcizených od
koruny."
Již o rok později, v únoru 1335, Karel
organizuje ve Znojmě dvojitou panovnickou svatbu. V autobiografii později
napsal: "Toho času dali jsme svou mladší
sestru, jménem Annu, za manželku Otovi
(IV.), vévodovi rakouskému." Kromě toho
vstoupili ve Znojmě ve svazek manželský i Anežka Opavská, pravnučka Přemysla Otakara II., s Purkartem I., hrabětem z nedalekého Hardeka. Jejich syn
Purkart II. z Hardeka se později stane
Karlovým nejvyšším hofmistrem a proboštem vyšehradským, kancléřem krále
českého.
Manželství byla uzavřena v neděli
19. února k večeru, dva týdny před začátkem postního období (tzv. Sexagesima). Svatební veselí, rytířské turnaje
a hodování trvalo tři dny. Karel se musel
jménem svého otce krále o všechny
hosty dobře postarat; jen koní bylo
údajně šest tisíc! Kronikář se zmiňuje
o 3 biskupech, 5 vévodech a nespočetných hrabatech, pánech a jiných
urozených. Po této slavné dvojsvatbě
byly město i hrad Znojmo zastaveny
Habsburkům jako příslib Annina věna.
Svatba, konaná v předpostním
termínu, který již nebyl církevními
předpisy považován za vhodný, přinesla ale četná zlá znamení. Polovinu
města zachvátil při množství svatebních hostů a veselí velký požár; poškozen byl i hlavní městský chrám,
tehdy románsko-gotický farní kostel
sv. Mikuláše. Habsbursko-lucemburské sňatkové souznění vzalo za své již
za necelý rok, když se rozpoutal krátký, leč devastující boj o korutanské
dědictví. Mimochodem, vojenské vítězství krále Jana, bez Karlovy účasti,
znamenalo navrácení Znojma ke Koruně české.
Památným je v dějinách zdejšího
kraje ale rok 1338. Znesvěcení svaté
hostie, Těla Kristova, několika Židy v 25
km vzdáleném rakouském městečku
Pulkava a následné protižidovské pogromy v širokém okolí včetně Znojma
a Jemnice, vedly markraběte Karla
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k osobní návštěvě regionu. Odškodnil
znojemské měšťany za všechny prodělané újmy několika privilegii a zajel
osobně do Pulkavy. Jeho cesta byla doprovázena obrovským hejnem přemno-

Jak ale široko se prostíraly, jsme zjistit
nemohli. Jejich hlas byl podobný hřmotu,
jejich křídla byla jakoby popsána černými
písmeny a bylo jich tak hustě jako sněhu,
takže nebylo možno vidět pro ně slunce.
Vycházel z nich veliký zápach. Pak se rozdělily, některé směrem k Bavorsku,
jiné k Frankům, jiné do
Lombardie a jiné sem
i tam po vší zemi. Byly tak
plodné, že dvě za noc plodily dvacet mladých i více;
byly maličké, ale rychle
rostly. Vyskytovaly se ještě
třetí rok."
Ihned poté navštívil
svoji sestřičku Annu na
nedalekém hradě Seefeld
(jihovýchodně od Dyjákoviček). Viděl ji tehdy naposledy živou, v září 1338 totiž teprve 15letá rakouská
vévodkyně umírá.
Vizualizace kostela sv. Mikuláše v podobě kolem roku 1500 /
Požár Znojma včetně
autor Arch. Vratislav Zíka
hlavního farního kostela
žených kobylek, tedy biblickým úkazem
1335, krvavá válka s Rakousy 1336,
předcházejícím konci světa.
znesvěcená hostie, nálety kobylek, smrt
Karel o tom v autobiografii píše:
znojemské nevěsty, milované sestry An"Vzbudil nás při východu slunce jeden
ny v roce 1338: dostatek důvodů, aby
z rytířů ze spánku, řka: ´Pane, vstávejte,
hluboce věřící Karel zpytoval své svěnastává soudný den, neboť celý svět je
domí. A co by mohlo být lepším vyjádsamá kobylka.´ Tehdy vstavše jsme nasedřením Karlova pokání než – chrám. Noli na koně a rychle jeli, chtějíce vidět, kde
vý chrám pro Znojmo!
je jejich konec; dojeli jsme až do Pulkavy,
Jak potvrzuje datační nápis na zásedm mil daleko na délku, kam až sahaly.
kladním kameni ve zbořené jižní věži

kostela, dnes druhotně vezděném do
jižního pilíře naproti faře, byla novostavba farního chrámu sv. Mikuláše
započata v roce 1338. Fond na stavbu
kostela, zmiňovaný v roce 1354, byl sice
spravován
měšťany
znojemskými,
z pamětních zápisů patronů kostela, tj.
louckých opatů, z 16. století však jasně
vyplývá, že zakladatelem a hlavním fundátorem chrámu byli "předkové Jeho
Veličenstva krále". Když k tomu přidáme zcela nově zjištěnou informaci o pobytu markraběcího páru ve Znojmě
o Vánocích 1338, vytane nám na mysli
jistě působivá scéna 22letého kralevice
Karla s milovanou chotí Blankou z Valois, jak pokládají o svátku Narození Páně
u vyhořelého svatomikulášského kostela základní kámen nového "domu Božího".
Karel se nicméně nedožil dokončení
svého díla. Stavba velkolepého gotického chrámu po způsobu klášterních či
biskupských kostelů s původně dvěma
věžemi, dlouhým chórem a úchvatným
halovým trojlodím včetně dělící přepážky, tzv. letneru (lektoria), trvala s drobnými přestávkami sto let (1338–1442).
Dodnes zůstává, i s veškerými barokními nánosy, zajisté působivým svědectvím o upřímném pokání milovaného
"Otce vlasti".
(Z výstavy "Karel IV. a jihozápadní
Morava", která na znojemském hradě
poběží do 7. 9. 2016.)

……………………………………………………..………………………………………………..………………………………………………………………………

Ze Znojma na misie do Angoly
Angola je země poznamenaná desetiletími občanských válek, kde
většina lidí trpí zničující chudobou.
A právě do této země se chystá vyrazit jedna z našich farnic. Co tam
bude dělat a jak spolu s ní můžeme pomáhat?
Marta Ochmanová
Někteří z Vás mě znáte dobře, někteří
méně, v místní farnosti jsem vyrostla
a stále se sem velmi ráda vracím. Po léta
jsem členkou neziskové organizace
InitiativAngola, která pod vedením salesiána pátera Hanzeje Rosenzopfa podporuje vzdělávací projekty sester Salesiánek ve vzdělávacích centrech v Angole. Projekty sester jsou různorodé od zajištění každodenního chodu škol a knihoven až po nákup svačin žákům (chodívají do školy často hladové).

Druhý týden v červenci odlétám spolu s dalšími dobrovolnicemi na měsíční
misi do jihoafrické Angoly. V tomto čase
budeme v rámci výuky ručních prací kutit a tvořit. Proto teď shromažďujeme
materiál, zkrátka vše, co bude potřeba.
Angola je totiž země paradoxů, vše je
tam velmi drahé, mnohokrát dražší než
u nás. Takže moje zavazadla plánuji zaplnit až po okraj materiálem na
workshopy.
Jestli se chcete zapojit, tak
můžete do zákristie kostela sv.
Kříže nebo sv. Mikuláše do 19.6.
2016 přinést pastelky, voskovky, nůžky, lepidla, pravítka, izolepy, bavlnky, špejle, tvrdé papíry, krepový papír a barevné
papíry. V případě, že by někdo
chtěl podpořit projekty finančně, budu taky moc ráda, 100% z
každého daru putuje přímo sestrám. Finanční dar se dá případně odepsat z daní.

Provázejte mě prosím také modlitbou, proste za mír a pokoj v zemi, za sestry a všechny potřebné v Angole.
Děkuji.
Pro všechny případy kontakt na mě:
marta.ochmanova@gmail.com,
+420739787056. Web organizace:
www.iniciativangola.at

Vzdělávací projekty v Angole / archiv IniciativAngola
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Mějte lásku, chraňte pokoru, zachovejte
dobrovolnou chudobu!
U příležitosti 800. výročí existence dominikánského řádu
jsme oslovili některé jeho členy,
kteří mají vztah k našemu městu.
Sr. Terezie Marie Dvořáková OP se
narodila v roce 1955 ve Znojmě. Po studiu gymnázia a střední ekonomické
školy pracovala ve Spořitelně. V roce
1980 vstoupila do České kongregace
sester dominikánek a následně působila v Kadani, Střelicích a Bojkovicích.
Sr. M. Anežka Suchánková OP pochází z Uherského Brodu. Narodila se
jako třetí z devíti dětí a vystudovala
střední ekonomickou školu v Uherském
Hradišti. V roce 1990 vstoupila k dominikánkám mniškám.
Marie Zdislava Lazárková se narodila
v roce 1955 ve Znojmě. Pochází z šesti
dětí. Pracovala jako zdravotní sestra a
učitelka odborných předmětů na SZŠ a
VZŠ ve Znojmě. Vychovala čtyři děti.
Od roku 1970 je členkou laického sdružení sv. Dominika (tzv. Terciářů).

1. Jaká byla vaše cesta k dominikánům?
Sr. Terezie: Cestu započali mojí rodičové, tím, že navštěvovali v 50. letech bohoslužby u dominikánů – u sv. Kříže. Tatínek ministroval, maminka chodila do
náboženství, které vyučovali dominikáni. Potom měli svatbu u sv. Kříže, 7. října
na svátek P. Marie Růžencové jsem se
narodila já a byla jsem pokřtěna také
u dominikánů. V padesátých letech, kdy
byly „zrušeny řády“ a řeholníky odvezli
do internace, tatínek ukrýval dominikánský habit.
Návrat dominikánů v roce 1968 do
mého města, probudil v nás mladých zájem. Modlili jsme se společně s nimi
breviář, pořádali různé soutěže, výlety
apod. A dokonce nás jeden otec zavezl
i k sestrám dominikánkám do Střelic
a později i do Broumova. Dominikánská
charizmata mne natolik oslovila, že jsem
se stala v totalitě tajnou řeholní sestrou
OP.

Sr. Anežka: "Ne vy jste si vyvolili mne,
ale já jsem vyvolil vás." (Jan 15,16) Tím
začíná asi každé povolání ke kněžství a k
zasvěcenému životu.
Moje cesta k dominikánským mniškám začala návratem bratří dominikánů
do kláštera v Uherském Brodě. V únoru
1990 přišel otec Česlav a potom otec
Angelik, Patrik a také dvě kongregační
sestry. Především otec Angelik nás mladé vybízel, abychom naslouchali Božímu
hlasu, který je tichý a jen nabízí cestu
k následování. Pocházím z početné věřící rodiny, kde zvláště maminka pro nás
byla vzorem hluboké víry a pravidelně
se nás dětí ptala, zda bychom nechtěly
jít do kláštera. Když mi tuto otázku opět
položila o Vánocích 1989, řekla jsem, že
ani jedním procentem. Myslela jsem si,
že mě Bůh volá do manželství. Modlila
jsem se a prosila Pannu Marii za svého
budoucího manžela a zvláště, abych jasně poznala Boží vůli. V dubnu 1990 navštívil Svatý Otec Jan Pavel II. naši zemi.
Byla jsem vybrána, abych na Velehradě
při mši svaté přijala Nejsvětější Svátost
z jeho rukou. V této nezasloužené milosti jsem začala vstupovat do „tajemství
Božího volání“. Přišel květen, měsíc
Panny Marie, lásky čas… pomalu mi začalo svítat… více jsem si uvědomovala tu
šířku i délku, výšku i hloubku Boží lásky
ke mně a uvěřila jsem v ni. Přišla jsem
na faru za otcem Angelikem a řekla mu,
že bych ráda šla do kláštera, ale nevím
do kterého, jen k dominikánkám určitě
ne (byla jsem slabá na studium). Řekl
mi, že není tak důležité, v kterém řádě
budu, ale abych se snažila poznat, zda to
má být řád činný nebo kontemplativní.
Velmi mě přitahovala přímluvná modlitba, touha po obrácení hříšníků, a protože jsem poznala karmelitky, které
jsem s mládeží v době totality 2x navštívila, řekla jsem mu, že bych ráda šla ke
karmelitkám. On mi řekl, že i dominikáni mají takové kontemplativní sestry, že
jsou na Moravci. To mě velmi překvapilo, ale chtěla jsem jít k těm karmelitkám.
Ale co se nestalo, vyvrtla jsem si kotník
a měla tak více času na modlitbu, četbu,
uvažování… začala jsem si uvědomovat
malá znamení během mého dosavadního života a v nich jsem poznávala, jak si
mě svatý Dominik namlouvá do svého
řádu. Nemohla jsem odolat. V sobotu 1.
září 1990 jsem nastoupila do školy LÁSKY u dominikánských mnišek.

Marie L.: Dominikány jsem poznala už
v dětství v naší rodině. Moji rodiče se
s mnohými otci a bratry dominikány
dobře znali. Některé z nich znám jen
z jejich vyprávění, některé jsem zažila
osobně během jejich působení v naší
dominikánské farnosti. V patnácti letech
jsem měla možnost s některými dalšími
děvčaty strávit část prázdnin ve starém
benediktinském klášteře v Broumově,
kde v 70. létech pobývaly nuceně sestry
dominikánky a ještě některé další řeholnice. V té době můj vstup do Třetího
řádu sv. Dominika ovlivnilo právě přátelství s některými sestrami a také mě
více začala přitahovat dominikánská
spiritualita.

2. Co z odkazu sv. Dominika vás nejvíce oslovuje?
Sr. Terezie: Pravda: v životě, v modlitbě, ve vztazích. Láska a soucit k chudým,
když prodává knihy, aby je nasytil. Viz
poslední slova sv. Otce Dominika – jsou
burcující: „Zde je mé dědictví: Mějte lásku, chraňte pokoru, zachovejte dobrovolnou chudobu!“
Sr. Anežka: Nejvíce mě oslovuje jeho
soucit s hříšníky, ubohými a zarmoucenými, které stále nosil ve vnitřní svatyni
soucitu a často volal: „Pane, co se stane
s hříšníky?“ Jeho horlivost a touha po
spáse duší. „Byl přesvědčen, že teprve
tehdy bude opravdu Kristovým údem, až
vydá všechny své síly pro získání duší.“
Marie L.: Modlitba, rozjímání nad slovem Božím, adorace, jeho láska k Bohu
a k lidem.
3. Jak konkrétně se ve vašem životě
projevuje, že patříte k dominikánské
rodině?
Sr. Terezie: V roce 1980 jsem složila
první sliby v České kongregaci sester
dominikánek a v současné době sloužím
v Charitním domově pro řeholnice ve
Střelicích starším a nemocným sestrám
jako sestra dominikánka. Pracuji jako
hospodářka a ošetřovatelka.
Sr. Anežka: Jednak se to projevuje viditelně – hábitem a přebýváním v posvát-
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ných zdech kláštera a potom duchovně –
povoláním ke kontemplativnímu životu.
Neděláme nic zvlášť užitečného. Jsme tu
jen pro Boha. Naši bratři, kongregační
sestry, laici hlásají po světě jméno našeho Pána Ježíše Krista a my ho hledáme,
uvažujeme o něm a vzýváme ho ve skrytosti, tak aby se slovo, které vyšlo z Božích úst, nevrátilo bez účinku, ale neslo
ovoce u těch, kterým bylo posláno.
Marie L.: Mnozí otcové dominikáni a sestry ovlivnili můj duchovní život. Povzbuzuje mě vědomí a síla modlící se celé dominikánské rodiny. Také je pro mě
důležitá účast na pravidelných setkáních
dominikánských laiků.
Zpětně vidím, že to, že patřím
k dominikánské rodině, byla od Boha
nabídka a já jsem za ní vděčná. Jsem také vděčná za veškerou pomoc, které se

mi od řádu dostalo i za mnohé, co jsem
s jeho členy prožila.
4. Váš řád dal církvi a světu velké
množství světců a osobností. Kdo
z nich je vám blízký?
Sr. Terezie: Sv. Dominik – pravdou, pokorou, láskou a soucitem. Sv. Zdislava
(naše patronka) péčí o nemocné a strádající, soucitem. Sv. Martin de Porres –
péčí o nemocné, láskou, pokorou, soucitem.
Sr. Anežka: Nejbližší mému srdci po
Matce Boží, po sv. Otci Dominiku a po
mé řeholní patronce sv. Anežce z Montepulciana je Jan Tauler, německý mystik a kazatel počátku 14. století. Velmi
ráda se pravidelně vracím k jeho kázáním, která měl pro dominikánské mniš-

ky, kterým byl duchovním vůdcem na
cestě spojení duše s Bohem.
Marie L.: Dominikánské nebe zahrnuje
velký počet známých i neznámých světců. K mým oblíbeným světcům patří vedle svatého Dominika především paní
Zdislava z Lemberka, Kateřina Sienská
a Martin de Porres. Paní Zdislava je mi
blízká jako manželka, matka a ošetřovatelka nemocných, Kateřina Sienská jako
obhájkyně Pravdy a autorka mystického
díla Dialogu s Boží prozřetelností, Martin de Porres jako obhájce sociální spravedlnosti a ošetřovatel chudých. U těchto svatých dominikánského řádu nacházím velký lidský i duchovní rozměr. Oni
své poslání plnili se vší odhodlaností,
oddaností, vírou a lidskostí.
ptal se Ondřej Lazárek

…………………………………………………………………….....................................................……………………………………………..................

Milí fařišťáci,
tentokrát jsme si pro Vás připravili nácvik na Noc kostelů.
Pro získání tajenky vepište do políček písmenka, která najdete v obrázku u patřičné části kostela.
Vaši PaKLíci

Dva faráři si povídají: „Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti. Jsou totiž zvyklí…“

Život farností Znojma vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Kříže, Znojmo (Dolní Česká 312/3, 669 02 Znojmo, IČ: 49440594). Registrováno Ministerstvem kultury pod č. E 11690. Adresa redakce: farni.zpravodaj@outlook.cz. Redakční rada: Eliška Juráková, Marie Ochmanová, Petra Bláhová, Ondřej Lazárek. Vychází každý měsíc mimo letní prázdniny. Uzávěrka 20. předcházejícího měsíce. Za obsah článku odpovídá autor. V elektronické podobě časopis dostupný na www.farnostznojmo.cz. Číslo 6/2016 vyšlo 27/05/2016 ve Znojmě v nákladu 630 výtisků. Vytiskla Tiskárna Koutecký – Kuchařovice.
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Výročí
17. června uplyne 10 let od jáhenského svěcení trvalého jáhna od Sv. Mikuláše PhDr.
Mgr. Williho Türka. Narodil se 7.1.1971
v Boskovicích. Po studiu na Konzervatoři
Brno absolvoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci v oboru Křesťanská výchova (1999) a rigorózní řízení obhájením doktorské práce se specializací na liturgiku (2004). Je vedoucí scholy u sv. Mikuláše ve Znojmě, pedagogicky působí na Pedagogické fakultě MU v Brně, Základní
umělecké škole ve Znojmě, vzdělávacích
kurzech jednoty Musica sacra a Katedrálním
středisku liturgické hudby a zpěvu v Olomouci. Od roku 2010 pověřen vedením Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě
Musica sacra. Je ženatý, otec tří dětí.
24. června uplyne 630 od narození sv. Jana
Kapistrána, apoštola Evropy. Tento italský
právník a politik v roce 1416 vstoupit do
nejpřísnější reformní větve řádu sv. Františka. Při své misijní cestě střední Evropou se
se svými spolubratry zastavil i ve Znojmě,
kde koncem září 1451 kázal. Zemřel
23.10.1456 krátce poté, co se významně zasloužil o vítězství křesťanských vojsk nad
Turky u Bělehradu.

Primice P. Miholy u Sv. Kříže / foto archiv rodiny

Před 50 roky (26.6.) přijal v Litoměřicích
kněžské svěcení znojemský rodák P. Bohumil Mihola. Narodil se 13.9.1941. Jeho
otec byl sklenář a matka švadlena a dělnice.
Měl další dva sourozence (Ludvíka a Josefa).
Působil v duchovní správě v Ivančicích, Loděnicích, Medlově, Bratčicích Malešovicích,
Myslibořicích, Radkovicích u Hrotovic a Bis-

kupicích. Svá poslední léta strávil na odpočinku v Grešlovém Mýtě jako výpomocný
kněz a zpovědník. Zemřel 9. října 2009
v Grešlovém Mýtě.
Biskup Mons. Vojtěch Cikrle, který v letech
1977-79 působil jako kaplan u Sv. Kříže,
oslaví 27. června 40. výročí kněžského svěcení a 20. srpna 70. narozeniny.
Mons. Jindřich Bartoš (správce farností sv.
Mikuláše a sv. Kříže a děkan znojemský
a vranovský) a P. Pavel Kopecký (farář
v Čebíně) si 28.6. připomenou 35 let od
kněžského svěcení. P. Jindřich spravoval od
roku 1983 farnost Přímětice; od 1993 je
správcem farnosti sv. Mikuláše a od 2014
i farnosti sv. Kříže ve Znojmě. P. Pavel působil ve Znojmě v letech 1983-84 jako kaplan u Sv. Kříže a v letech 1988-93 jak správce
farnosti sv. Mikuláše.
P. Alvarez Petr Kodeda OP oslaví 30. června 55. narozeniny. V letech 2008–2014 působil jako správce farnosti Sv. Kříže a jako
poslední převor znojemského dominikánského kláštera. V současnosti působí v klášteře v Plzni.
5. července uplyne 80 let od kněžského
svěcení P. Ambrože Bohumila Svatoše OP,
dlouholetého provinciála dominikánského
řádu. Do Znojma přišel v roce 1990 a působil
zde jako kooperátor u Sv. Kříže a duchovní
správce sester dominikánek. Zemřel 12.7.
2007, pochován je v Jablonném v Podještědí
v blízkosti hrobu sv. Zdislavy, o jejíž svatořečení se významně zasloužil.
Před 70 roky (5.7.) byl na kněze vysvěcen
P. Bohumír Obruča. Narodil se v roce 1918.
Téměř 30 let nemohl vykonávat své kněžské
povolání, v důchodovém věku pracoval také
jako průvodce ve znojemském podzemí a na
radniční věži. Po roce 1989 působil jako výpomocný kněz ve Znojmě. Zemřel 25.3.
1998.
19. července oslaví 40. narozeniny P. Stanislav Váša. Pochází z farnosti Netín od Velkého Meziříčí. Vyučil se soustružníkem
a v tomto oboru také pracoval. Po dokonče-

ní středoškolského vzdělání nastoupil do
přípravného ročníku kněžského konviktu
v Litoměřicích (2001). Po ukončení studia na
teologické fakultě v Olomouci a jáhenské
službě v Pohořelicích byl 28.6.2008 vysvěcen na kněze. Jako kaplan pak působil 4 roky ve farnosti Telč. Od srpna 2012 je administrátorem farností Hl. Mašůvky a Únanov.
P. Pavel Sobotka oslaví 20. července 40.
narozeniny. Pochází z pěti sourozenců
z Měřína na Vysočině. Po absolvování gymnázia ve Žďáru nad Sázavou, nastoupil do
teologického konviktu v Litoměřicích a poté
na teologickou fakultu v Olomouci. Během
studia absolvoval základní roční vojenskou
službu v Hodoníně a v Jihlavě. Zde se stal
psovodem. Po ukončení studia teologie působil jako jáhen ve farním týmu Přímětice.
Na kněze byl vysvěcen 29.6.2002. Následně
působil jako kaplan a farář v Příměticích, od
2009 navíc ustanoven administrátorem
v Hrádku, Dyjákovicích a Valtrovicích a od
2015 pak farářem v Hrádku a administrátorem v Dyjákovicích, Valtrovicích, Strachoticích, Jaroslavicích a Slupi.
Před 40 roky (31.7.) se narodil znojemský
rodák P. Jindřich Martin Poláček OP. Na
kněze byl vysvěcen 2.7.2011 v Olomouci.
V současnosti působí jako převor olomouckého kláštera a socius dominikánského provinciála.
3. srpna oslaví 50. narozeniny P. Cyril František Molnár OP. Pochází z Nitry (SK) a na
kněze byl vysvěcen 20.6.1998 v Olomouci.
V letech 2008-2011 sloužil jako duchovní
u Sv. Kříže. V současnosti působí v dominikánském klášteře v Praze.
Před 220 roky (8.8.) zemřel vídeňský dvorní
malíř Franz Anton Maulbertsch, který se
nesmazatelně zapsal do uměleckých dějin
Znojma a jeho okolí. Připomeňme jen fresky
v kostele sv. Hypolita na Hradišti nebo v Dyji
a oltářní obraz u Sv. Kříže.
Živým oslavencům vše nejlepší!
Zemřelí ať odpočívají v pokoji!

Informace o programu
v jednotlivých kostelech na:
www.nockostelu.cz
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Stalo se
Postní almužna 2016

Duchovní obnova v Břežanech

Chceme ještě jednou poděkovat všem,
kteří jste se zapojili do Postní almužny
2016. Celkový letošní výtěžek činí
144 545,- Kč. Tato částka bude použita
na financování operací a léčebných výdajů vážně nemocných chudých dětí na
Ukrajině. Přinášíme Vám v tabulce výsledky Postní almužny 2016, kde můžete nalézt přehled zapojených farností.
Srdečně Vám za vše děkujeme!!
Mgr. Ludvík Mihola
koordinátor Postní almužny

Již tradičně se jednu z květnových sobot
koná v Břežanech u Znojma u sester sv.
Hedviky duchovní obnova pro manželské páry. Letos proběhla za krásného
jarního počasí v sobotu 7.5. a jejím tématem bylo Boží milosrdenství. V plném
sále jsme naslouchali spolu s mnoha
dalšími páry slovům Písma a promluvám otce Strogana z Hané. Program
sestával ze tří přednášek, mše svaté
s obnovou manželského slibu, adorace
a příležitosti přistoupit ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru. Výborné
pohoštění pro všechny účastníky zajistily perfektně sestřičky se svými pomocníky, programu pro děti se báječně ujala
parta mladých od sv. Mikuláše pod vedením otce Martina.
Otec Strogan se v přednáškách zamýšlel nad obrazem Boha milosrdného
a odpouštějícího ve Starém i Novém zákoně. Povzbuzoval nás ke společné
modlitbě manželů, vzájemnému odpuštění v rodině i širším společenství, k novému pohledu na lidi kolem sebe. Vše
prokládal konkrétními příklady ze života rodin a farností, čímž nás nejen dovedl rozesmát, ale hlavně přivedl k přemýšlení o našich vlastních skutcích
a postojích. Bez nadsázky můžeme říci,
že z jeho jednodenní duchovní obnovy
čerpáme podněty vždy mnoho měsíců
a každý rok se s celou rodinou do Břežan znovu moc těšíme.
Chtěli bychom povzbudit k účasti na
této akci i ostatní manželské páry, překvapivě je nás ze Znojma vždy nejméně.
Také bychom touto cestou chtěli poděkovat všem výše zmíněným za to, že
nám umožnili věnovat jeden den především Bohu a svému partnerovi, načerpat
sílu a získat podněty k rozjímání do dalších všedních dní. Upřímné Bohu díky!
manželé Věra a Martin Kosíkovi

Farnost/Obec
kusů
Běhařovice
11
Dílna sv. Kláry
1
Dyjákovičky+Chvalovice+
Vrbovec+Načeratice
11
Dobřínsko
1
FATYM Přímětice
FATYM Vranov nad Dyjí
69
Hluboké Mašůvky
4
Horní Břečkov
1
Horní Dubňany
7
Horní Dunajovice
3
Horní Kounice
5
Hostěradice + Trstěnice
92
Hrádek
1
Jiřice u Miroslavi
3
Kadov
5
Miroslav
9
Mor. Krumlov
26
Oleksovice
Olbramovice
8
Pavlice + Hostim
2
Petrovice
14
Plaveč
3
Rybníky
11
Štítary
1
Tavíkovice
2
Troskotovice
5
Únanov
20
Vémyslice
8
Znojmo - Louka, sv. Václav
2
Znojmo – Nalezení sv. Kříže
24
Znojmo – sv. Mikuláš
31
Žerotice
1
Ostatní (Vranov, Jevišovice,
sv. Mikuláš)
14

částka Kč
2 007
83
6 015
1 058
13 093
17 352
461
500
1 769
504
4 093
21 448
11 579
959
2 218
2 200
7 317
653
2 588
6 923
4 157
439
3 682
1 060
490
1 022
3 532
1 758
647
10 431
10 403
365
3 436

……………………………..………….…………..

Nová posila u sester Spasitelek
Od 5.4.2016 přibyla do znojemské komunity Sester Nejsvětějšího Spasitele
sestra Monika Šlapková. Pochází ze Slovenska z Kysúc a před příchodem do
Znojma působila v Bratislavě a v Banské
Bystrici. V současnosti pracuje v domě
pro matky a otce v tísni na Hradišti a zároveň studuje vysokou školu, obor sociální práce. Sestře Monice přejeme, ať se
jí ve Znojmě líbí.

stále se svojí maminkou a sourozenci
a jeho nynějším úkolem po škole je sbírání ořechů. Andrewovo vysvědčení je
téměř vynikají, v matematice má sice
ještě nějaké rezervy, ale v ostatních
předmětech, především v literatuře a
náboženství, dosahuje nadprůměrných
výsledků. Vám všem, kteří na Andrewův
lepší život přispíváte, mnohokrát děkujeme. Tato pro nás možná zanedbatelná
částka může totiž změnit Andrewovu
budoucnost.

……………………………..………….…………..

Květnové poutě u Svaté brány
V pátek 6.5. se konala pouť u Svaté bráně u Sv. Kříže pro hasiče, vojáky a policisty. Mši svatou sloužil vojenský kaplan Jan Pacner z Brna. Po mši sv. následovalo setkání v sále kláštera, přípitek
a diskuze s vojenským kaplanem i zástupci hasičů, dobrovolných hasičů, vojáků a policistů.
Dne 13.5. se za hojné účasti maminek, ba i manželů nebo celých rodin konala u Svaté brány pouť matek. Mši
svatou celebroval otec Pavel Sobotka.
Během následné adorace proběhla modlitba matek podle vzoru oficiálního hnutí Modlitby matek, které bylo založeno
v Anglii a rozšířilo se do celého světa.
V našich farnostech působí více takových skupinek modlících se matek. Celou mši sv. doprovázela svým zpěvem
vokální skupina Minima. Do Svaté brány
na závěr adorace odnesly maminky
v srdcích, ale i na připravených lístečcích, své děti a rodiny.

……………………………..………….…………..

První svaté přijímání
O Letnicích 15.5. přistoupilo u Sv. Mikuláše k 1. svatému přijímání 14 dětí.

……………………………..………….…………..

Andrew Mukasa
Milí čtenáři našeho farního zpravodaje!
V únorovém čísle jsme vás informovali
o tom, že koupí časopisu přispíváte
v rámci projektu Adopce na dálku na
vzdělání ugandského chlapce Andrewa
Mukasy. Díky zpětné vazbě, kterou tento
projekt umožňuje, do naší redakce doputoval od Andrewa první dopis a dokonce i Andrewovo vysvědčení ze školy.
V anglicky vlastnoručně psaném dopise
nám všem Andrew děkuje za finanční
pomoc, kterou mu poskytujeme, a dál se
zmiňuje o tom, že sice každý den musí
do školy, ale chodí tam moc rád. Bydlí

foto Radomír Muzikář / Člověk a víra

……………………………..………….…………..

Malý přírůstek do redakční rady
Naší redaktorce Elišce Jurákové se 17.
května 2016 narodila dcerka Miriam. Jí
i celé rodině srdečně gratulujeme a malé
Miriamce vyprošujeme hojnost Božího
požehnání! Ať je hodná, aby její mamince zbýval čas na práci pro náš zpravodaj.
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Kalendář – červen, červenec, srpen 2016
3.6.
Pá

slavnost SRDCE JEŽÍŠOVA – POUŤ DĚTÍ u Svaté brány
u Sv. Kříže v 17 h

4.6.
So

mše sv. při oslavě 800 let obce v Plavči v 10.30 h
první sobota – měsíční pouť v Hl. Mašůvkách v 18 h
(P. Antonín Krasucki OP), autobus ze Znojma v 17 h
The Tap Tap hraje pro Konipasku v 18 h v Camping Country
v Hl. Mašůvkách (koncert na podporu domácího hospice)

5.6.
Ne

1. sv. přijímání v Louce při mši sv. v 8 h
tradiční DĚTSKÝ DEN na faře v Louce od 15 h, táborák v 17 h
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ pro všechny v kostele sv. Kříže v 17 h

6.6.
Po

svátek sv. Norberta – mše sv. v kapli sv. Norberta v louckém
kostele v 18 h

9.6.
Čt

pouť u Svaté brány u Sv. Kříže farnosti Dolní Němčí v 8 h
setkání seniorů (KLAS) – v 9 h na faře u sv. Kříže (KAREL IV. A
ZNOJMO, animátor PhDr. Jiří Kacetl)

9. – kostel sv. Antonína na Hradišti – v 18 h sv. růženec, v 18.30 h
11.6. mše sv. a pobožnost ke sv. Antonínovi
10.6. NOC KOSTELŮ – mše sv. u Sv. Kříže v 17 h se zpěvem chráPá
mového sboru; program ve znojemských kostelech od 18 do
23 h, v Hl. Mašůvkách od 18 do 22 h; více na www.nockostelu.cz
program pro děti: PO STOPÁCH MILOSRDENSTVÍ v kostelech v centru města a v Louce od 18 do 22 h
11.6. pouť u Svaté brány u Sv. Kříže farnosti Lipovec, Ostrov a SyroSo
vice v 10 h
setkání pro kluky na faře u Sv. Kříže ve 14 h
12.6. německá mše sv. u Sv. Mikuláše v 10.15 h
Ne
POUŤ U SV. ANTONÍNA NA HRADIŠTI, v 15.30 h růženec,
v 16 h mše sv. (opat Marian R. Kosík OPraem)

3.7.
Ne

POUŤ V LECHOVICÍCH – kostel Navštívení P. Marie, mše sv.
v 10 h
poutní mše sv. v Havraníkách ke cti sv. Cyrila a Metoděj v 10 h
(v Konicích, Hnanicích a Šatově mše sv. nebudou)

5.7.
Út

slavnost SV. CYRILA A METODĚJE, mše sv. v 8 a 18 h u Sv.
Kříže, v 9 h u Sv. Mikuláše

6.– KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE na výstavišti
10.7. v Brně (více na: konference.cho.cz)
10.7. děkovná mše sv. novokněze Jaroslava Laštovičky u Sv. MiNe
kuláše v 9 h
17.7. měsíční modlitba za víru v příhraničí v Popické kapli v 15 h; pěší
Ne
odcházejí ve 14 h z Kraví hory
poutní mše sv. v kapli sv. Eliáše a sv. Josefa na Hradišti
v 10.30 h
25. – SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KRAKOVĚ, (předprogram
31.7. v diecézi Tarnow od 20. do 25.7.), přihlašování pouze elektronicky na www.krakov2016.signaly.cz
24.7. POUŤ V KONICÍCH – kostel sv. Jakuba, mše sv. v 15 h
Ne
2.8.
Út

SLAVNOST PORCIUNKULE v kostele sv. Jana Křtitele ve
Znojmě, mše sv. v 8 a v 18 h, celý den výstav Nejsvětější svátosti, sv. zpověď 7 - 12 h, 15 - 18 h (u Sv. Kříže mše sv. nebude)

6.8.
So

měsíční pouť v Hl. Mašůvkách v 18 h, autobus ze Znojma
v 17 h

7.8.
Ne

mše sv. na Novém Hrádku u Lukova v Národním parku. v 18 h
(parkování nejblíže u bunkru mezi Podmolím a Lukovem)

14.8. POUŤ u sv. Hippolyta NA HRADIŠTI, mše sv. v 10.30 h
Ne
poutní mše sv. na hradě Bítově v 11 h; v 10.45 h průvod od
studánky

13.6. kostel sv. Antonína na Hradišti – v 18 h sv. růženec, v 18.30 h
Po
mše sv. a pobožnost ke sv. Antonínovi

měsíční modlitba v Popické kapli v 15 h, pěší odchází z Kraví
hory ve 14 h

17.6. POUŤ OTCŮ u Svaté brány u Sv. Kříže v 17 h
Pá

výroční mše sv. v kapli P. M. Bolestné v Čížově v 17 h

19.6. pouť u Svaté brány u Sv. Kříže farnosti Třebíč v 11.15 h
Ne
měsíční modlitba v Popické kapli v 15 h, pěší odchází ve 14 h
z Kraví hory
22.6. modlitební setkání s rakouskými věřícími u Svatého Kamene
St
u Hnanic (Hl. Stein) v 19 h (autobus nepojede)
23.6. setkání seniorů (KLAS) – v 9 h na faře u Sv. Kříže
Čt
24.6. Narození sv. Jana Křtitele – POUŤ MLÁDEŽE u Svaté brány
Pá
u Sv. Kříže v 17 h
25.6. KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ v Brně na Petrově v 9 h – jáhen od Sv. MiSo
kuláše Jaroslav Laštovička
29.6. slavnost SV. PETRA A PAVLA – BISKUPSKÉ SVĚCENÍ novéSt
ho pomocného biskupa Pavla Konzbula v brněnské katedrále
ve 14 h
2.7.
So

3.7.
Ne

PRIMICE novokněze Jar. Laštovičky ve 14 h v Jimramově
hlavní pouť v Hl. Mašůvkách – mše sv. v 18 h (P. Václav
Slouk), průvod na Kalvárii, autobus ze Znojma v 17 h, (večerní
mše sv. u Sv. Kříže nebude)
HLAVNÍ POUŤ V HL. MAŠŮVKÁCH – mše sv. v 6; 7.30; 9 a
10.30 h, ve 13 h Křížová cesta na Kalvárii

15.8. slavnost NANEBEVZETÍ P. MARIE, mše sv. v 8 h u Sv. Jana
Po
Kř. a v 18 h u Sv. Kříže, poutní mše sv. v Louce v 18 h
německá mše sv. rodáků u sv. Mikuláše v 17.30 h
20. – výstava jiřin a mečíků v louckém kostele: 9-11.30 a 14-18 h,
21.8. (v pátek 19.8. workshop aranžování květin od 16 h)
23. – XVI. PĚŠÍ POUŤ ZE ZNOJMA NA VELEHRAD, závěrečná
27.8. poutní mše sv. na Velehradě 27.8. v 11.30 h
POUTNÍ DNY U SVATÉ BRÁNY U SV. KŘÍŽE
Každý pátek: 15 – 17 h adorace, růženec a požehnání | 17 h mše sv.,
průvod do Svaté brány a svátostné požehnání | 15 – 18 h sv. zpověď
TÁBOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ v přírodě na indiánském tábořišti
v Hodově na téma Pán prstenů. 1. turnus pro 6.-9. třídu a SŠ: 30.7.6.8.; 2. turnus pro 2.-5. třídu: 6.-13.8. Přihlášky u kněží přímětického
týmu. (Foto na www.farnostprimetice.cz.)
MINISTRANTSKÝ TÁBOR od 6. do 12.8. v Lipůvce. Přihlášky a informace u P. Martina Höniga (tel.: 731 402 647) nebo Mikuláše Maška
(tel.: 603 821 523). Cena 700 Kč.
POUTNÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA, FLORENCIE A BENÁTEK (25.9. - 1.10.)
pro všechny poutědořímachtivé pořádá FATYM Přímětice, cena
6.000 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování v kempu a vstupy, nezahrnuje
stravování, možnost vaření v kempu), hlaste se u P. Jindřicha Čoupka
(731 402 652)

