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Charitní pouť s biskupem Posádem
V pátek 29. září kolem třetí hodiny odpoledne se začali ke kapli sv. Antonína
ve Znojmě - Hradišti scházet poutníci.
Celkem se nás sešlo asi šedesát včetně
našich přátel z Charity v Retzu. Po
úvodních slovech ředitele Charity Znojmo Evžena Adámka a otce Jindřicha
Čoupka, který celou pouť duchovně vedl, jsme se vydali Gránickým údolím
vstříc kostelu Nalezení sv. Kříže. „Pouť
se koná v rámci Dne Charity, který každý
rok pořádáme, abychom přiblížili naši
činnost veřejnosti, ale letos jsme se rozhodli jej pojmout trochu jinak, a proto
jsme uspořádali první Charitní pouť,“ informoval ředitel Evžen Adámek. Vysvětlil také, že Den Charity se pořádá ve
dnech okolo svátku sv. Vicence z Pauly,
který je vlastně zakladatelem Charity.
Zakládal charitativní spolky, staral se
o chudé, sirotky a vdovy.
Během cesty proběhlo šest zastavení, ve kterých jsme se přimlouvali za
každou oblast činnosti, ve které Oblastní
charita Znojmo působí. Také jsme se
trochu zapotili při výstupu do kopce, ale
všichni jsme to zvládli bez větších potíží,
a kdyby ne, tak by nám první pomoc rády poskytly zdravotní sestry z Charitní
ošetřovatelské služby.
Poté jsme prošli parkem a dorazili
do našeho cíle kostela Nalezení sv. Kříže, kde se uskutečnila mše sv., kterou
sloužil Mons. Pavel Posád. „Jsem moc ráda, že jsem se pouti zúčastnila a těším se,
že se stane tradicí,“ uvedla jedna
z účastnic poutě.
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Pomocný českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád (uprostřed) přebírá obětní dary od klientů
Oblastní Charity Znojmo | foto autorka

Kostel byl zaplněn do posledního
místa. Během mše byla pěkná atmosféra, ale jak říkal otec biskup Pavel ve
svém kázání: „Až přijdete dnes domů, neříkejte, že tu byla pěkná atmosféra, ale
řekněte, že tu byl Bůh.“ Tak přesně tak to
bylo po celou dobu mše a poutě cítit. Po
mši bylo pro všechny připraveno pohoštění, které připravili zaměstnanci a klienti našich služeb.
V průběhu pohoštění si účastníci
poutě a poté mše svaté sdělovali své dojmy. Paní Renate z Charity v rakouském
Retzu radostně sdělovala panu biskupovi Pavlovi, že sice kázání v češtině nerozuměla, ale jeho promluva naplnila její
srdce radostí a nadějí, protože hovořil

velmi vstřícně a to ona poznala z intonace hlasu. Otec biskup byl touto informací
mimořádně potěšen a bylo vidět, že mu
udělala radost.
Jsem ráda, že rok Božího milosrdenství vyhlášený Svatým otcem nejen přinesl Svatou bránu do „našeho“ kostela
ve Znojmě, do kterého putují poutníci
z širokého okolí, ale přispěl k aktivnímu
probuzení křesťanů. Tato atmosféra byla cítit na celém průběhu Charitní poutě.
Všichni zúčastnění si sdělovali pozitivní
prožitek z celé akce, na který se jen tak
nezapomíná.
Veronika Brandejs
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300 slov
otce Josefa Hudce O. Cr.
Apoštolové kdysi prosili Pána Ježíše: Dej
nám více víry. I my, po dvou tisíciletích,
cítíme, jak je tato prosba stále aktuální.
Co zbylo z kdysi křesťanské Evropy?
Neúspěch hlásání a předávání víry
prožil i sám Boží Syn. Ze zvědavosti se
k němu hrnuly velké zástupy. Když jim
ale chtěl zjevit jednu ze základních pravd
- tajemství eucharistie, poznámky, které
musel vyslechnout, byly až znechucující:
Tvrdá je to řeč. Kdo to má poslouchat!
A protože člověk je ve své podstatě
stále stejný, objevují se podobné tendence i mezi věřícími. Církev je, dle jejich
mínění, často konzervativní, předkládá
k věření mnoho skutečností, které jsou
zastaralé. Bylo by dobré mnohé opomenout a přizpůsobit modernímu člověku.
Raději věřit méně věcem, ale dobře. Kam
až může také přizpůsobení vést, osvětluje jeden kazatel příkladem: Vidí v duchu
kostel, na jeho prahu stojí kněz a zve lidi,
aby vstoupili k němu dovnitř. Ale ti nemohou, protože mezi nimi a kostelem je
hluboká jáma. Nedá se přeskočit. Co dělat? Kněz dostane nápad. Není důležité
mít v kostele tolik věcí, víra se bez nich
objede. Tak postupně v jámě skončí lavice, skříně ze sakristie, varhany a nakonec
i sochy.
Přichází úspěch, jáma se zaplnila. Lidé, kteří stáli venku, se radostně hrnou
do kostela. Ale jsou zklamáni. Kostel je
nepěkně vyprázdněný a není tam ani
svatostánek.
Příkladem pravé víry je starozákonní
Abrahám. Mnoho toho o Bohu, z pohledu dnešního katechismu, nevěděl. Ale
měl v Boha plnou důvěru. Byl za všech
okolností ochotný udělat, co po něm Bůh
žádal. Pravá víra tedy není jen obsah
pravd, ale především postoj důvěry.
Osobní důvěra, že Bůh chce pro mě jen
to nejlepší.
Apoštolové šli za Kristem, protože
mu plně důvěřovali. A On od nich postupně žádal, aby také přijali to, co říká.
Nebylo to snadné. I když mnozí odešli,
Kristus ze svých slov nic neslevil, aby zaplnil myšlenkovou jámu mezi ním a davem. Dokonce se přímo ptá i apoštolů,
zda také chtějí odejít. Odpověď sv. Petra
je příkladná i pro nás. Neříká, že chápe
to, co Pán Ježíš říká. Ale ví, že to musí
přijmout, protože má ke Kristu plnou důvěru. Ke komu jinému by měl jinak jít?
S tímto životním postojem, pokud si
ho alespoň trochu osvojíme, se nám může dařit i dnes předávat zděděný poklad
víry!

Pěší pouť na Velehrad
Od roku 2001 se vždy v předposledním
nost. Každý kamínek připomínal, jak natýdnu letních prázdnin vydává ze
še hříchy nás tlačí v našich životech.
Znojma a Vranova nad Dyjí několik desíA tak jako podrážka, když jsme obuti,
tek poutníků na Velehrad. Tam se setkanás izoluje od země, aby nás nic netlačijí i s jinými poutníky, kteří tam doputují
lo, tak nám to mělo připomenout, že koi z jiných směrů naší země, takže se nalikrát pod tíhou našich výmluv, zaslepekonec dají počítat ne na desítky, ale na
nosti, omlouvání si vlastní hříšnosti, náš
stovky. Ne jinak tomu bylo i letos. Mnozí
hřích vlastně často ani nevidíme nebo si
se vydávali na pouť ne jenom s touhou
ho omlouváme.
dorazit po svých do kolébky
naší víry na Moravě, ale
mnohé vedla i touha dorazit
ke Svaté bráně, která je také
na Velehradě. Takže letošní
pouť byla tak trochu putováním od Svaté brány ke Svaté
bráně, s tím že po cestě je ještě vítala Svatá brána v Žarošicích.
Poutníci vyrazili brzy ráno od naší Svaté brány v kostele sv. Kříže a za zpěvu písní
a modliteb se vydali na cestu.
foto Radomír Muzikář / Člověk a Víra
Večer dorazili, posilněni dobrým jídlem, které jim připravili dobroPěší pouť byla v letošním Roce milodinci všude na místech, kterými prochásrdenství velikou milostí pro každého,
zeli, do Miroslavi, kam za nimi dorazili
kdo se jí aspoň malým dílem zúčastnil.
na večerní mši svatou ještě mnozí i auty
Nešlo ani o to, kolik kdo ujde kilometrů,
ze Znojma, aby tak aspoň mohli společjestli to někdo zvládne pěšky, či ho něně s nimi prožít zlomek jejich pěší poukdo potlačí celou cestu na vozíku, jestli
tě.
půjde jeden den nebo celou cestu, ale
Každý den poutníky čekalo ujít více
o hluboký vnitřní postoj srdce, touze
než 30 km. Další nocování bylo v Blučinapravit, co ještě potřebovalo Boží doně, Věteřově, Buchlovicích nebo Tupetknutí a celým svým srdcem se odevzdat
sích. V poslední den se spojil proud
do Božího milosrdenství. A pokud ta
poutníků z Vysočiny s naším z jihu, přitouha v člověku byla pravdivá, tak mohdalo se z Buchlovic a Tupes ještě několik
lo dojít ve Svaté bráně k hlubokému sepoutníků, kteří za nimi přijeli ráno auty,
tkání s Bohem. A pak se naplnilo, to, co
aby tak aspoň kousek mohli ujít pěšky
se naplnit mohlo.
a společně vyrazili směr Velehrad. Na
A nezapomeňme, že můžeme vyjít
Velehradě vedly letos jejich první kroky
Svatou bránou i ven, do světa a přinášet
a modlitby skrze Svatou bránu milosrmilosrdenství ke každému člověku a do
denství. Poslední úsek šli mnozí vyzuti,
všech míst, kam nás Bůh pošle.
bosí, aby se tak symbolicky oprostili od
Pouť vyvrcholila slavnostní mší svavšech těžkostí, na pokání za svoji hříštou, kterou celebroval P. Josef Pohanka,
který působí na poutním
místě v Žarošicích. Na závěr
poutního dne se poutníci
pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství, zvláště za
oběti zemětřesení v Itálii,
vyslechli si poutavé zamyšlení nad životem P. Cyrila
Stojana a pouť byla zakončena adorací a Svátostným
požehnáním.
Slavnostní
Tedeum vyzpívané Bohu
ukončilo nádherné dny prožité s Bohem.
převzato
Poutníci se Znojmem za zády | foto Radomír Muzikář / Člověk
z www.farnostznojmo.cz
a Víra
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Svatý Olympius – patron města Znojma
Mezi místními občany ani věřícími není příliš známo, že vedle
svatého Mikuláše je druhým
hlavním patronem města Znojma svatý Olympius, jehož
ostatky jsou uchovávány
na oltáři v boční kapli chrámu
sv. Michala (před kněžištěm
první vpravo). Jeho svátek byl
po několik staletí spojen s velkou oslavou, která se konala
vždy na konci srpna, v neděli po
svátku sv. Bartoloměje (24. 8.).
Pojďme si světce i někdejší znojemské slavnosti stručně připomenout.
Jiří Kacetl
Svatý Olympius byl v 1. polovině 3. století římským tribunem, který se z rozkazu římského císaře Valeriána podílel na
pronásledování křesťanů. Působením
křesťanského otroka svatého Symfronia
se však nakonec nechal obrátit. Spolu
s manželkou Exuperií a synem Theodulem byl pokřtěn svatým papežem Štěpánem. Pohanský císař Valerián jej ale
za to brzy nechal zatknout a v srpnových dnech roku 257 na silnici Via Latina u Říma upálit. Jeho ostatky byly posléze uloženy v kryptě římského kostela
sv. Františky Římské, odkud byly po necelých čtrnácti staletích, v čase třicetileté války, na příkaz papeže Urbana VIII.
vyzvednuty a znojemským jezuitou otcem Lancitiem v srpnu 1636 dopraveny
až do jihomoravského města.
Relikvie byly do města přivezeny
s velikou slávou ve zlaté schránce a na
červených nosítkách. Za zpěvu devíti
sborů, které svými odznaky znázorňovaly devět andělských kůrů, byly pak uloženy na hlavní oltář tehdy ještě gotického chrámu sv. Michala u jezuitů. Slavnou
mši svatou sloužil loucký opat Benedikt
Lacher.
V roce 1680, kdy se město těžce
vzpamatovávalo z nejhorší morové epidemie své historie a kdy nechalo na
Dolním náměstí vztyčit mariánský

sloup, byl sv. Olympius prohlášen
zvláštním ochráncem Znojma proti moru a nemocem.
Zajímavý je popis svatoolympijské
slavnosti v deníku louckého kláštera ze
srpna 1736, kdy město slavilo 100 let od
uložení světcových ostatků ve Znojmě.
V sobotu v předvečer svátku byly relikvie jezuity od sv. Michala přeneseny
do Louky. Procesí místního lidu a studentů v čele s louckým opatem Antonem
Nolbekem je přivítalo u božích muk na
znojemsko-loucké hranici (dnes Loucká
ulice, u křižovatky s Pražákovou). Odtud
byly odneseny na hlavní oltář klášterní
baziliky v Louce, kde pro ně byla zřízena
zvláštní výstavní schránka a slouženo
slavnostní Te Deum. V neděli sloužil
u ostatků v loucké bazilice ranní mši
opat Mikuláš Zandt z premonstrátského
kláštera Jeruš / Geras (nedaleko Vranova nad Dyjí), načež se před chrámem
shromáždilo veliké procesí, vedené
slavnostně oděnými louckými premonstráty a pěti preláty. Loucký opat Nolbek
měl pluviál a infuli (mitru), zbylí čtyři
preláti byli oděni v dalmatikách: jerušský opat Zandt, novoříšský opat Augustin Jan Nepomuk Vymínko, hradišťský
probošt Jiří Fassmann a odstoupivší
prelát Karel Mayersberg. Na výše vzpomenuté znojemské hranici procesí přiví-

tali znojemští studenti z jezuitského
gymnázia, přidali se také znojemští kapucíni a františkáni. U Dolní brány (dnes
v Kollárově ulici) čekali znojemští dominikáni a nosítka s relikviemi zde na
svá bedra převzali čtyři znojemští radní
Augenhoffer, Kaiser, Umrath a Schaumburger. Před radnicí na Obrokové ulici
promluvil městský syndik Ignác Brunner a nosítka byla odevzdána jezuitům
v čele s rektorem jezuitské koleje Florianem Weidingerem, který pronesl další
proslov před portálem chrámu sv. Michala. Slavnostní mši svatou u sv. Michala sloužil loucký opat Nolbek, kázání při
ní měl znojemský děkan od sv. Mikuláše,
premonstrát Šebestián Felsenecker.
Staletou silnou úctu k sv. Olympiovi
odnesly až neblahé události 20. století.
Ač vzpomínka vybledla, určitě je záhodno si připomenout v českém překladu
text znojemské modlitby k tomuto světci. Je totiž stále navýsost aktuální:
Všemocný věčný Bože, vroucně Tě
prosíme, abys nás na přímluvu svého
svatého mučedníka Olympia chránil
před vším zlým a očistil v duši ode všech
špatných myšlenek. Skrze Krista, našeho
Pána, amen.

Sv. Olympius, Stará spisovna Státního okresního archivu Znojmo
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Dobře odtančit svůj život
Letos v září oslavil významné
životní jubileum kněz Marek
Orko Vácha, který působí mnoho let v lechovické farnosti.
Jsme rádi, že si i přes svůj nabitý program udělal čas na rozhovor pro náš časopis a můžeme
vám tak přinést některé z jeho
zajímavých myšlenek a postřehů.

Otec Marek | foto převzato z www.orko.cz

Zajímala vás příroda od mala? Čím
jste chtěl být jako dítě?
Biologem a cestovatelem. Od čtyř let.
Který světec Vás v životě nejvíce inspiruje a proč?
Inspirují mě především ti světci, kteří
nikdy nikoho nenapodobovali a prošlapávali si svou vlastní, originální cestu ke
svatosti. Po jejich příkladu se snažím ani
já nikoho nenapodobovat.
Ve které z Vašich životních rolí (kněz,
pedagog, spisovatel, vědec) se cítíte
nejlépe?
Jsem jeden, celistvý, mám jednu tvář, jeden život, jednu spiritualitu.
Pokud byste měl porovnat Vaše farnosti v Lechovicích a v Praze, v čem
se liší a v čem jsou si podobné?
Jsou to odlišné vesmíry. Praha a akademická farnost Nejsv. Salvátora zejména,
je intelektuální, jiskřivá, nervózní, vše
musí být promyšleno, vše zdůvodněno,
vše probráno, vše prodiskutováno. Jižní
Morava a Lechovice mají víru intuitivní,
instinktivní, spojenou se zemí. Napadá
mě přirovnání, Praha, to je spíše spiritualita Josefa Ratzingera, jižní Morava spíše Karola Wojtyly.

Jste téměř dennodenně v kontaktu
s mladými lidmi. Jaký je jejich největší potenciál a kde je naopak největší
slabina?
Potenciál je mimo fantazii. František,
Dominik, Terezie z Avily, Ignác a ti
všichni měli kdysi taky těch sedmnáct
let, chodili do kostela a četli tento farní
zpravodaj. No a pak zvedli výzvu. Takoví
svatí byli tehdy, a není důvod si nemyslet, že nejsou dnes. Jsou.
Slabina je věcí nejen mladých, nýbrž
nás všech. Všude kolem je spousta časopisů, které nestojí za to, aby byly čteny,
spousta seriálů, které nestojí za to, aby byly sledovány, spousta knih
a filmů, které ne že by
byly super hříšné, ale
jsou jen zbytečné. Navíc
je všechno na dosah tak
jako nikdy. Stačí milimetrový pohyb myší.
Jaký etický problém
dnešní doby považujete za nejpalčivější?
Otázku „kdo je člověk“
a abychom trochu paradoxně začali brát vážně
sama sebe. Moje zadání zde není nic
menšího než být obrazem Božím. Z odpovědi na otázku po člověku pak totiž
vychází odpovědnost za život jako takový, za život člověka na obou jeho koncích, to je ta klasická katolická agenda
potraty -eutanázie, za životy marginalizovaných, nemocných, trpících, v dalším
plánu za životy všech organismů, za přírodu, Zemi a vesmír jako celek.
J e známo, že rád trávíte čas v přírodě. Máte i na Znojemsku nějaký oblíbený kout přírody? Čím Vás zaujal?
Kaňon Dyje mezi
Vranovem a Znojmem. S tou spoustou
skal, o kterých vlastně nikdo pořádně neví, spoustou skrytých
výhledů, plošin a zákoutí, orchidejí a motýlů.

Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
(14. 9. 1966, Brno), katolický kněz, vědec, pedagog, spisovatel, cestovatel
Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně
vystudoval obor molekulární biologie a
genetika a v Olomouci a v Bruselu vystudoval teologii. V letech 1997 a 2000
se účastnil dvou výprav na Antarktidu a
v roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na
Biskupském gymnáziu v Brně učil biologii a náboženství. Nyní je přednostou
Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity, farním vikářem Římskokatolické akademické farnosti při
kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze
a administrátorem ve farnosti Lechovice u Znojma. Na Fakultě sociálních studií v Brně vede seminář zaměřený na
vztah křesťanství a ekologie. Publikuje
v řadě odborných i populárních periodik, spolupracuje s Českou televizí a
Českým rozhlasem, zabývá se tématy
evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky, je autorem řady knih,
např. Místo, na němž stojíš, je posvátná
země, Neumělcům života, Poslední
země, Modlitba argentinských nocí,
Příběhy z jiného vesmíru. Více informací se můžete dozvědět z webových
stránek www.orko.cz.
valo? Kam byste se chtěl ještě vrátit
a které země byste ještě rád navštívil?
Antarktida, samozřejmě, a díky ní dnes
Jižní Amerika, konkrétně Andy. Je to jako se slečnami. Všechny jsou krásné, ale
ta jedna je zkrátka jedinečná. Proč, to se
nedá říct racionálně.

Hodně cestujete po
světě a poznal jste
jak drsnou severskou přírodu, tak
i horké podnebí Afriky. Které místo
Vám nejvíce učaro- Kaňon řeky Dyje | foto převzato z www.orko.cz
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Předpokládáme, že vás potěšilo vydání encykliky Laudato si’ zabývající
se ochranou životního prostředí. Je
něco konkrétního, co by mohla farní
společenství pro ochranu stvoření
dělat?
No to tedy je, tak asi tisíc věcí. Zajímat se
o své okolí a jeho čistotu. Znovuobnovit
poutě (jak se chodí například k Popické
kapličce) a vnímat přírodu jako místo
epifanie, jako chrám Boží, místo Boží
přítomnosti. Šetřit se vším, i s tím, čeho
je dostatek, s čistou vodou, s jídlem,
s energiemi.
Letos byl papežem Františkem vyhlášen Svatý rok, ve Znojmě máme otevřenou Svatou bránu. Jak pohlížíte na
potřebu Svatého otce zpřístupnit Boží milosrdenství co nejširšímu okruhu lidí?
Kéž bychom otevřeli okna církve svaté
směrem ven, k lidem, kteří nejsou pravidelní farníci. Církev není politická
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strana, která mluví
něco o něčem, která
má program a shání
co největší počet
abonentů. Mluvíme
k někomu o někom.
Církev vnímám jako
společenství lidí určitým
způsobem
zraněných, stigmatizovaných, kteří nevěří v něco, nýbrž
v někoho, kteří jsou
nějak v doteku s tím
něčím, co dnes moderní
teologové Z cesty do Tanzánie 2016 | foto převzato z www.orko.cz
označují jako (…)
nebo †… jen aby se
Máte ještě nějaký nesplněný sen?
vyhnuli zprofanovanému slovu „Bůh“.
Nepromarnit ani vteřinu, dobře zde odV to, že základem tohoto vesmíru je lástančit svůj tanec.
ka, ve které žijeme, pohybujeme se
a jsme.
ptali se členové redakce

…………………………………………………………………….....................................................……………………………………………..................
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Výstava Duchovní putování po Znojemsku
zahájena!
Letošní vinobraní přineslo i malé duchovní
zastavení pro ty, kteří už se mohli cítit
všudepřítomným bujarým veselím trochu
unavení. V pátek 16. září byla v kapli sv.

Výstavní panel věnovaný lechovickému kostelu.

Václava otevřena dlouho očekávaná výstava „Duchovní putování po Znojemsku“.
Projekt, který vznikal několik let, byl realizován Nadací pro obnovu církevních památek děkanství znojemského za
výrazné finanční podpory města
Znojma. Autoři samotné výstavy
jsou děkan Jindřich Bartoš a Pavel
Vlk.
Celá výstava mapuje významné
sakrální památky ve Znojmě a jeho
okolí, zahrnuje Vranovsko i Lechovice, zároveň dává velký prostor
i poutním cestám, a to jak tradičním,
tak i těm novodobým.
Instalace se skládá z celkem
dvaceti panelů. Každý panel se věnuje jednomu duchovnímu zastavení. Je opatřen tříjazyčným logem
a podrobnějším českým textem znojemského historika Jiřího Kacetla,
dále obsahuje několik fotografií
různých velikostí a mapku se zaměřením konkrétní památky. Pojítkem
všech panelů jsou tzv. Symboly
v kruhu, které ve většině případů
znázorňují konkrétního světce vztahujícího se k danému místu.
Na prvních třech panelech se
návštěvníci seznámí s poutními cestami ke Třem dubům, na Velehrad
a do blízkých Popic a na zbylých
17 panelech už je prostor věnován
sakrálním památkám ve Znojmě,
Příměticích, Hlubokých Mašůvkách,

Lechovicích, Tasovicích, Dyji, Hnanicích,
Vranově a Bítově. Sympatické je, že autoři
výstavy neopomíjejí ani drobnější sakrální
památky, a tak se zasloužené pozornosti
dostává i např. barokní soše sv. Václava na
Václavském náměstí, sv. Anně Samotřetí
z ulice Jana Palacha, Mariánskému morovému sloupu či pokloně se sochou sv. Jana
Nepomuckého na Jezuitském náměstí. Významným památkám (např. kostelu sv.
Mikuláše či chrámu Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Václava v Louce) je dokonce
věnován dvojpanel.
Celá instalace obsahuje asi 180 fotografií. Jsou mezi nimi fotografie historické
(většinou z archivu Jihomoravského muzea) i současné, jejichž autory jsou jak znojemští fotografové, tak farníci z řad našich
farností.
Výstava, se kterou se v kapli sv. Václava počítá na několik let, si klade za cíl ukázat Znojmo a jeho široké okolí jako krajinu, která je ovlivněna hlubokým duchovním životem, což značí právě četné církevní památky. Je určena nejen turistům, kteří
do Znojma zavítají, ale i místním, kterým
pohledy na známá místa z jiné perspektivy
třeba pomohou nalézt dávno ztracené.
Nápomocno k tomu může být i zrcadlo
umístěné v oltáři kaple sv. Václava. Snad
při pohledu do něj dopřeje samotnému
návštěvníkovi zahlédnout i kousek vlastního duchovního života.
Petra Bláhová

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

Výuka náboženství – školní rok 2016/17
ZŠ nám. Republiky (sr. Josefa)

pondělí 13 h

ZŠ Slovenská (P. Miroslav)

pondělí 14 h

ZŠ Pražská (P. Martin)

pondělí 14 h

ZŠ Jubilejní park (sr. Josefa)

úterý 13.15 h

ZŠ Václavské nám. (P. Martin)

čtvrtek 14.45 h

ZŠ Mládeže (sr. Josefa)

čtvrtek 14 h

fara u sv. Mikuláše:
o 1.-2. tř. (A. Vodáková)
o příprava na 1. sv. přijímání (M. Muzikářová)
o 4.-6. tř. (M. Findová)
o 7.-9. tř. (P. Martin)

pátek 15.30 h
(všechny skupiny)

fara Louka

středa 17 h

ZŠ Vídeňská

termín bude upřesněn

ZŠ Šatov

středa 12.45 h

V základních školách se děti přihlásí u třídních učitelů, vyučování začne v týdnu od
3.10. Na 1. sv. přijímání se připravují děti, které chodí 2. rokem na vyučování.

Rozdělení a peníze jsou
hlavními zbraněmi ďábla
na zničení církve
Rozdělení je zbraň, kterou má ďábel
nejblíže po ruce, aby rozbil církev zevnitř. Má dvě zbraně, ale tou hlavní je
rozdělení. Druhou jsou peníze. Ďábel
vstupuje skrze peněženku a ničí jazykem a řečmi, které rozdělují. Sklon ke
klevetění je sklonem k »terorismu«.
Klevetník je terorista, který odpaluje
výbušninu – pomluvu – aby ničil. Prosím vás, bojujte proti rozdělením, protože je to jedna ze zbraní, kterými ďábel ničí místní i všeobecnou církev.
z promluvy papeže Františka 9.9.2016
(radiovaticana.cz)
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Stalo se – krátce
Přímětické brambory
Farnost Přímětice děkuje všem, kteří
pomohli při sběru brambor na farní zahradě, i těm kteří tuto akci podpořili odběrem farních brambor.

byla slavnost Narození Panny Marie. Zde
přednesl projev organizátor pochodů ve
Znojmě Marek Venuta a poslanec Jiří
Mihola.

……………………………..………….…………..

Den modliteb za přírodu
1. září není jen prvním školním dnem,
ale i Dnem modliteb za péči o stvoření.
Naši kněží přijali výzvu papeže Františka k modlitbám v přírodě a u kaple Samaritánky blízko Hradiště odsloužili
v tento den mši svatou. Ke slavení mše
svaté se přidali farníci, kteří došli pěšky
nebo dojeli na kole. Kaple Samaritánka,
po odchodu sestřiček z Hradiště, se opět
stala místem modliteb a díků za krásnou
přírodu, kterou pro nás Bůh stvořil. (red)

text i foto Marek Venuta

……………………………..………….…………..

Pouť u P. Marie Chlebové
a znojemské vinobraní
Jako každý rok tak i letos proběhla
v době znojemského vinobraní děkovná
pouť za úrodu spojená s poutí u P. Marie
Chlebové. 17.9. ve 12 hod. byla celebrována slavnostní mše sv. v kostele sv. Mikuláše, při níž bylo možné i osobně uctít
sochu P. Marie Chlebové. Ve slavnostně
vyzdobeném kostele byla umístěna i výstava velkoformátových fotografií autorů ze společenství Člověk a Víra, do kterého se řadí i Radomír Muzikář, jehož
fotografie v našem časopise často uveřejňujeme. Snímky fotografů tohoto společenství je možné si prohlížet na
www.clovekavira.cz. (red)

pohřební rubáš. Práce na kopii pohřebního roucha trvaly desítce odborníků,
pracovníků univerzit a textilních firem
asi pět let. Expozice je obohacena ikonografickými kresbami a archeologickými
fotografiemi. Ke zhlédnutí jsou i kopie
relikvií souvisejících s ukřižováním. Výstava je jedinečnou příležitostí, která
nám přiblíží více událost ukřižování
a zasáhne naše srdce.
Odpoledne jsme zavítali do poutního
chrámu Narození Panny Marie ve Štípě,
kde jsme slavili mši svatou. Ve věži tohoto kostela se nachází zvon Jan ulitý
r. 1846 ve Znojmě. Podnět ke stavbě tohoto kostela s klášterem dala urozená
Lukrécie Nekešová za účelem šíření
„mariánské úcty“, skrze niž by lidé nacházeli cestu zpět do katolické církve –
ať se tedy tak stane. (ml)

……………………………..………….…………..

Biskupství zřídilo fond PULS
14. září 2016 v den svátku Povýšení svatého Kříže zřídil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle Fond na podporu
pastorace a kněží brněnské diecéze
(fond PULS). Výdaje fondu jsou určeny
na konkrétní pastorační aktivity diecéze
a jednotlivých farností: např. výuka náboženství, služba nemocným, vzdělávací
aktivity, bohoslužby atd. Příjmy fondu
tvoří dary fyzických a právnických osob,
příspěvky jednotlivých farností a duchovních správ v brněnské diecézi. Jedním z příjmů fondu PULS bude také
sbírka konaná v neděli 25. září 2016.

……………………………..………….…………..
foto Radomír Muzikář / Člověk a Víra

Ad Otázky z farnosti sv. Kříže

……………………………..………….…………..

Na základě opakujících se dotazů k článku uveřejněném v předchozím čísle
zpravodaje pod názvem „Otázky z farnosti sv. Kříže“ doplňujeme, že otázky
uvedené v tomto článku nebyly kladeny
ze strany redakce ani jejím prostřednictvím. Otázky spolu s odpověďmi sestavil
otec Jindřich Bartoš na základě dotazů,
se kterými se setkal. U rozhovorů, které
za redakci vedeme, uvádíme vždy, kdo je
autorem otázek. (redakce)

Pochod pro život ve Znojmě
Ve čtvrtek 8. září prošel Znojmem v pořadí již 4. ročník Pochodu pro život.
V horkém odpoledni se ho zúčastnilo
přes 50 účastníků. Záštitu nad letošním
pochodem převzal poslanec EP Mgr.
Tomáš Zdechovský a osobně se ho také
zúčastnil poslanec a místopředseda
KDU-ČSL Mgr. Jiří Mihola Ph.D. Pochod
podpořil také znojemský kaplan P. Martin Hönig. Poklidný průvod vyšel z náměstí TGM, prošel ulicemi Kollárova,
Čermákova přes Mariánské náměstí,
Pontasievskou, Dolní a Horní Českou,
Velkou Michalskou, přes Divišovo náměstí a zakončen byl na náměstí Horním. Účastníci pochodu letos průvodem
nesli mimo balonků bílých a červených
(znamení duší potracených dětí), transparentů, také velký obraz Matky Boží
Panny Marie, neboť právě v tento den

foto Radomír Muzikář / Člověk a Víra

……………………………..………….…………..

Výročí

Pouť k Turínskému plátnu

P. Rudolf Zbožínek se 9. října dožívá
60. narozenin. Na kněze byl vysvěcen
v roce 1983. V letech 1986 – 1987 působil jako kaplan u Sv. Kříže ve Znojmě.
V současnosti spravuje farnosti u Klobouků u Brna – Boleradice, Brumovice
a Diváky.

V sobotu 24.9. se skupina 37 poutníků
ze Znojemska pod vedením otce Stanislava Váši z Hl. Mašůvek vydala do Kroměříže, aby zde shlédla v Arcibiskupském paláci kopii Turínského plátna.
Jedná se o jedinou kopii na světě, která
je utkána stejnou metodou jako původní
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Kalendář – říjen 2016
1.10.
So

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

3.10.
(Po)

přednáška Charitní pečovatelská služba od 9 do 10 h
(přednášková místnost Charity Znojmo, Dolní Česká 1) – zve
Charita Znojmo v rámci Týdne sociálních služeb

4.10.
(Út)

Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi v Osobní asistenci
od 15 do 16:30 h (Horní Česká 6)
beseda Zaměstnávání osob s duševním onemocněním
od 13:30 do 14:30 h (Dílna sv. Kláry, Mikulášské nám. 12) –
zve Charita Znojmo v rámci Týdne sociálních služeb

30.10. POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. WOLFGANGA v 10 h
Ne
v Hnanicích (mše. sv v Konicích, Šatově ani Havraníkách nebude, všichni jsou zváni do Hnanic)
1.11.
Út

slavnost VŠECH SVATÝCH – mše sv. v 8 h u Sv. Jana Kř.,
v 16 h a v 18 h u Sv. Kříže

2.11.
St

PAMÁTKA ZEMŘELÝCH – mše sv. v 8 h u Sv. Jana Kř.
a v 18 h u Sv. Kříže

4.11.
Pá

POUŤ ZA ZEMŘELÉ u Svaté brány u Sv. Kříže v 17 h

5.11.
So

měsíční pouť v Hl. Mašůvkách už v 17 h

6.10.
Čt

mše sv. při kněžské rekolekci v 9 h u Sv. Kříže (v 8 h mše sv.
u Sv. Jana Kř. nebude)

7.10.
Pá

SVĚTLO MINULOSTI V PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI
– Varhanní koncert s doprovodnými slovy přeživší Holocaustu paní Erikou Bezdíčkovou z Brna, u Sv. Mikuláše v 19 h

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 doprovodný program v sále kláštera

Den otevřených dveří v Domově pro matky a otce v tísni
na Hradišti od 10 do 16 h (zve Charita Znojmo)

ŘÍJNOVÉ RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

POUŤ DOMINIKÁNSKÉ RODINY u Svaté brány u sv. Kříže
v 17 h
8.10.
So

odpoledne pro kluky na faře u sv. Kříže od 14 h
noční adorace v kostele sv. Kříže od 20,30 (pořádá mládež)

13.10. setkání seniorů KLAS – výlet na Nový Hrádek, průvodce
Čt
Petr Badošek (odjezd linkovým autobusem č. 817 v 9 h od
nádraží a následně z nám. Svobody a Pražské, při nepříznivém počasí náhradní program na faře u Sv. Kříže) – na pravidelná setkání jsou zváni i noví účastníci, dotazy nebo informace na tel. 608 949 970 - M. Pazderková
14.10. DÝŇOVÁ STEZKA od 18.30 do 20.30 h vstup do parku
Pá
z Komenském nám. (u lékárny) – zábava pro děti i dospělé:
ohňová šou, dýňové speciality, malý dárek pro děti ad.
(zve Charita Znojmo)
POUŤ SENIORŮ u Svaté brány u Sv. Kříže v 17 h
16.10. POSVÍCENÍ V PŘÍMĚTICÍCH – mše sv. s chasou v 8 h
Ne
Posvícenská mše sv. na Lesné ve 14.30 h
slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ zámecké kaple SV. HIPPOLYTA na Hradišti – 250 let, mše sv. v 10.30 h
měsíční modlitba v Popické kapli v 15 h
21.10. POUŤ ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY A UPRCHLÍKY
Pá
u Svaté brány u Sv. Kříže v 17 h
23.10. při bohoslužbách sbírka na misie
Ne

DRAKIÁDA na Kraví hoře u vysílače od 14.30 h

24.10. podzimní pouť v kapli P. Marie za hřbitovem na Hradišti –
–
denně v 16.30 h růženec, v 17 h mše sv. a mariánská pobož29.10. nost
27.10. setkání seniorů KLAS v 9 h na faře sv. Kříže – téma: Krypty
Čt
znojemských kostelů (provede - P. J. Bartoš)
velký koncert u sv. Mikuláše v 19 h – Dvořák: Oratorium
sv. Ludmila
28.10. POUŤ ZA NÁROD u Svaté brány u Sv. Kříže v 17 h – biskup
Pá
Vojtěch Cikrle
29.10. svatohubertská mše sv. v Hnanicích ve 12 h
So
30.10. mše sv. za zemřelé v obřadní síni na hřbitově v 15 h
Ne

Sv. Jan Křtitel – každý všední den v 7.30 h růženec s písní
Sv. Kříž – každý všední den v 17.30 h (v pátek v 16,30 h) růženec
Oblekovice-Bohumilice (kostelík Nejsv. Trojice) – každý čtvrtek
v 17 h společná modlitba růžence
Hradiště – kaple P. Marie za hřbitovem – denně od 24. do 29.10.
v 16.30 h modlitba růžence, v 17 h mše sv. a mariánská pobožnost

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Mládež – každý sudý pátek v 19.30 h na faře u Sv. Mikuláše
Dospělí – každý čtvrtek od 6.10. na faře u Sv. Mikuláše v 17 h (možnost přihlásit se v sakristii)
Příprava probíhá společně pro farnosti ze Znojma a okolí.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Rozpis najdete uvnitř zpravodaje.

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 | Setkání pro kluky
každou (v pořadí) druhou sobotu v měsíci | Modlitby matek – 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 19.30 h): v říjnu
7.10. a 21.10. | Zkoušky schóly – každý pátek v 18 h na faře u Sv. Mikuláše | Setkání ministrantů – každý pátek v 18 h na faře u Sv. Mikuláše | Setkání dominikánských terciářů – každý poslední čtvrtek
v měsíci po večerní mši sv. na faře u Sv. Kříže | Mše sv. pro seniory
a nemocné – každou sudou 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), ve Staré nemocnici
možnost návštěvy nedělní mše sv. u sv. Alžběty v 11 h po domluvě
s doprovodem dobrovolnice p. Bauerové (tel. 737 802 498)
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