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Příprava katechumenů začíná u kávy či čaje
Drazí farníci, jistě už víte, že ve Znojmě
máme skupinu dospělých, kteří se připravují ke křtu. Stále jich přibývá. Kde
se ti lidé berou? To je různé. Každý
z nich má svůj příběh, proč jednoho dne
přišel na faru s žádostí o křest. Jistě vám
to rádi osobně řeknou.
Člověk se však nestane hned kandidátem křtu čili „katechumenem“. Teprve
po nějakém čase přípravy, kdy mají
možnost se s křesťanstvím více seznámit, čeká takové lidi oficiální „obřad přijetí do katechumenátu“.
V letošním roce jsme tento obřad ve
Znojmě konali už 4x:
Nejprve o Letnicích, 15. 5. 2016, byly
při odpoledním modlitebním setkání na
faře u sv. Kříže do katechumenátu přijaty Blanka Holcrová z Mašovic, Jarmila
Brabencová, Lenka Turková, Marcela
Štorkánová ze Znojma a Monika Mitanová z Pavlic, které už nějaký čas chodily na faru s těmi, kdo byli pokřtěni letos
o Velikonocích.

17. 6. byla na faře u sv. Mikuláše přijata do katechumenátu čtyřčlenná rodina Petra Brýny bydlící v Rakousku. Na
přípravu jezdí celá rodina každý pátek
za sestrou Jozefou Tomanovou.
Na 1. neděli adventní, 27. 11. 2016,
při ranní mši svaté u sv. Kříže byli pak
přijati další kandidáti, kteří se začali
připravovat o něco později: Jitka a Mirka
Komendovy (matka a dcera), Jitka Surá,
Klára Čechová a Roman Hrubý ze
Znojma a Petr Peřinka a jeho synové Michal, Petr a Jirka z Lesné.
O týden později při desáté zde byl
ještě přijat Ondřej Drozd ze Znojma,
který se neděli předtím nemohl zúčastnit.
V blízké době čeká obřad přijetí mezi
katechumeny ještě jednu paní z Mašovic, jednoho pána z Hlubokých Mašůvek
a dva mládežníky ze Znojma.
Samotná příprava probíhala v minulých letech vždy v rámci uzavřené skupiny, která se scházela na faře s knězem.

To ale nepomáhalo dostatečnému začlenění nových křesťanů do farního společenství. Proto jsme letos na podzim zavedli novou formu: setkáváme se každou neděli mezi bohoslužbami (od 9 do
10 h) v sále kláštera společně s farníky.
V 9 h je nejprve možnost popovídat si
u kávy či čaje, v 9,20 pak začíná přednáška o víře a v 9,30 se snažíme přednášku ukončit a utvořit diskusní skupinky. Skupinky mají své vedoucí a případně pomocné vedoucí z řad farníků.
Cílová skupina, pro kterou to všechno
děláme, jsou naši katechumeni a lidé, jejichž víra je v začátcích.
Na tato setkání jste ovšem srdečně
zváni opravdu všichni! Budu moc rád,
když se seznámíte s našimi katechumeny a oni s vámi. Tím mi s jejich přípravou velice pomůžete!
Těším se na vás a předem děkuji za
váš čas!
Váš o. Martin Hönig

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

Loucký betlém z roku 1911 od Franze de
Janese Schmalze z dílny v Sankt-Ulrichu
u Grödenu v Tyrolsku. Jedná se o velmi pěknou profesionální polychromovanou dřevořezbu, která se skládá z 16 velkých figur
a 7 oveček. Je nainstalována v levé boční lodi kostela, kde je celoročně vystavena. Betlém je možné si prohlédnout během tradiční
výstavy betlémů. | foto archiv redakce
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300 slov
Mons. Josefa Navrkala
(1912 – 2003)
V nás, v nás narodil se
Od nedožitých narozenin se říkává.
Ale u Pána Ježíše to nejsou nedožité narozeniny. On se sice narodil
kdysi, ale to není jen historické datum, to je stálá skutečnost. Chce se
znovu a znovu rodit v našich duších, tím, že ho přijmeme. A to nejen ve svatém přijímání (i když to
určitě také), ale hlavně musíme ten
jeho život přijmout, musíme ho mít
v sobě a zase ho ze sebe vydávat,
aby se z nás na lidi díval Kristus,
aby z nás k lidem mluvil Kristus,
aby z nás miloval Ježíš Kristus ty lidi
kolem nás. To je vlastní smysl Vánoc.
Přiběhl na faru jeden strejda.
Hádal se s manželkou doma, ona
nechtěla stromek, že už to pro staré lidi není a on chtěl stromek, tak
přiletěl: „Pane faráři, domluvte té
mé, domluvte jí, ať udělá stromek na
Vánoce, já chcu přece prožít křesťanské Vánoce.“ Ale ty křesťanské Vánoce nespočívají v tom stromku,
v tom kapru, v té hostině, v těch
dárkách. I když je to krásná součást
vánoční oslavy, když vzpomínáme,
že nám Bůh tolik daroval, svého
Syna, sám sebe nám Bůh daroval,
že mi lidé to taky děláme. Samozřejmě, že to k Vánocům patří, ale
to není všechno, to není to hlavní.
Bůh se narodil jako člověk, kvůli
nám, aby nám na sobě ukázal, jak
má vypadat člověk, abychom ho
přijali a z nás aby se narodil Kristus.
To jeho život si musíme zamilovat.
To neznamená, že si zamilujeme
Pána Ježíše jenom tak jako nějakého hodného, ale že si zamilujeme
ten jeho život a že chceme alespoň
trošku, aby ten jeho život byl v nás.
To je to zrození Krista v našich duších. Jedině tak oslavíme svátky
vánoční.
Tak ať můžeme to „nám, nám
narodil se“ zazpívat jako „v nás,
v nás narodil se“.
(z vánoční promluvy, Lechovice 2000)

Záhadná smrt znojemského kněze
16. srpna 2016 uplynulo 120 let od
narození P. Ferdinanda Nesrovnala, který zahynul za nevyjasněných
okolností ve vyšetřovací vazbě.
Zřejmě byl ubit příslušníky státní
bezpečnosti, kteří následně zinscenovali jeho sebevraždu. O tomto mučedníkovi komunismu jsme
v našem časopise již psali (ŽFZ
č. 6/2010 a 7/2012), přesto považujeme za důležité si jeho oběť znovu připomenout.

U člověka, jenž prožil výslechy na gestapu a aktivně pracoval v odboji, je verze
o krkolomné sebevraždě více než podivná. Při revizi případu v roce 1968 se
samozřejmě nepodařilo zjistit příslušné
odpovědné vyšetřovatele a případ byl
uzavřen jako sebevražda.
Vojtěch Vlček (zdroj: teologicketexty.cz)

Foto Archiv bezpečnostních složek ČR

P. ThDr. Ferdinand Nesrovnal (*16.8.
1896) byl profesor teologie a uznávaný
exercitátor. Narodil se v Brně. Gymnázium studoval v rodném městě, ale po
vstupu do jezuitského řádu je dokončil
v Rakousku v Linci. Filosofická a teologická studia absolvoval v Innsbrucku,
kde byl také vysvěcen na kněze. Po návratu do vlasti vystoupil z řádu a působil
jako diecézní kněz v Biskupicích, Brně
a od roku 1950 ve Znojmě u sv. Kříže.
/Zde byl ustanoven farářem po přepadení
zdejšího dominikánského kláštera a internaci řeholníků – poznámka redakce./
Byl velmi oblíben mezi mládeží, protože
finančně podporoval sociálně slabší studenty, hlavně bohoslovce. Už za druhé
světové války působil v protinacistické
odbojové organizaci Obrana národa. Po
únoru 1948 zprostředkoval několika
mladým vysokoškolákům vyloučeným
ze studií odchod za hranice a udržoval
na jižní Moravě kontakty s kněžími aktivně projevujícími nesouhlas s komunistickým útlakem církve. 26. května
1952 byl P. Nesrovnal zatčen pro údajné
kontakty s protikomunistickými odbojovými organizacemi.
30. května 1952 byl po výslechu nalezen na své cele údajně oběšen. Dle
verze jeho vyšetřovatelů se oběsil vsedě
na obinadle na kohoutku umyvadla (!).
V pitevním protokolu se uvádí, že u mrtvého byly nalezeny zlomeniny dvou žeber, ale záhy se energicky vylučuje cizí
zavinění. Zlomení žeber je odůvodňováno zmítáním v křečích při oběšení a nárazy těla sebevraha na tvrdé okolí (!).

Bývalý znojemský varhaník Vlastimil
Nešetřil (1931 – 2007) na P. Nesrovnala vzpomíná takto:
V roce 1948 jsme měli u nás v malé
vesničce Kutříně primici a v ní byl jako
primiční kazatel. Jel jsem pro něho s koníkem a bryčkou na nádraží a po primici
zase odvážel. Bylo mi sedmnáct let a on
se mě ptal, jaké mám záliby. Když jsem
mu řekl, že mám rád hudbu, tak řekl: „To
já tě přihlásím do školy pro varhaníky
v Brně.“
Bydlel jsem u něho, až byl poslán
panem biskupem na faru do Znojma. Do
té doby jsem zažil příhody veselé.
Když byl P. Nesrovnal ve Znojmě na
faře, tak jsem se skoro každou sobotu
stavoval. Zase jsem viděl, jak pomáhá
chlapcům, aby mohli studovat, jak doma,
tak i v Římě. To ovšem mu bylo osudným a koncem května 1952 byl sebrán
a odvezen na Cejl do Brna. Mě učil pan
profesor Příhoda na varhany a jednoho
dne mi říkal: „Tys kdysi bydlel u P. Nesrovnala, tak zemřel a zítra má pohřeb
na Centrálce, ale nikdo o tom nesmí vědět
a být přítomen, jenom rodina.“
Mamince to ani neřekli, a tak byla
přítomna jen jeho sestra. Mluvil jsem
s ní druhý den po pohřbu. Řekla mi:
„Pečlivě jsem si prohlídla jeho krk, zdali
nemá oděrky nebo modřiny, protože mi
řekli, že se oběsil. To nebyla pravda, protože neměl ani nejmenší známku toho na
krku. Oni ho umlátili, vím, že mu lékař říkal, jenom si dávejte pozor, ať se neuhodíte do nohou, měl bércáky.“
Ještě vám napíšu jednu větu, co mě
řekl: „Kdyby mě chtěl někdo udělat svatým, tak mu to rozmluv“ – to byl on, celý
se doslova rozdal, jeho krédem bylo
Kristovo: Cokoli jste učinili jednomu z
mých nejmenších bratří – mně jste učinili.
(Zdroj: Kamínky 3, str. 49-50)
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25 let znojemského farního zpravodaje
V roce 2016
jsme si připomněli
čtvrtstoletí
od založení
znojemského
farního zpravodaje. Jeho
historii nám přibližuje jeho zakladatel a dlouholetý redaktor.
Ing. Jindřich Kania
Psal se rok 1990 a i ve Znojmě se děly
věci. Ke sv. Kříži se vraceli dominikáni,
otec Kryštof již potřetí. Koncem roku
svolal o. Kryštof farní radu, na které se
probíraly důležité věci farnosti. Jedna
z nich byla otázka, zda vydávat farní časopis, a když ano, tak kdo se toho ujme.
Bylo vysloveno moje jméno, a protože
jsem neměl připravené žádné výmluvy,
tak jsem byl požádán, abych do příští
farní rady předložil určité představy. Po
diskusi bylo doporučeno, aby to nebyl
zpravodaj pouze farnosti sv. Kříže, ale
zpravodaj znojemských farností.
Do příští farní rady bylo tedy nutno
projednat se zbývajícími farnostmi –
farností sv. Mikuláše (s o. P. Kopeckým),
farností v Louce (s o. F. Kubašem) a farností Přímětice (s o. J. Bartošem) - zda
budou mít zájem a zapojí se. Pak přišel
čas na všechny podrobnosti s tím související. Farnost sv. Hyppolita byla přizvána později (prostřednictvím sester boromejek). Na této farní radě byl odsouhlasen název zpravodaje Život farností
Znojma s tím, že znaky jednotlivých farností na titulní straně byly vybrány
a upraveny z jejich oficiálních razítek.
Na základě těchto rozhodnutí byl připraven na leden 1991 první výtisk zpravodaje. Domluvili jsme se na farní radě,
že zpravodaj bude vycházet 10 x do roka
ve formátu A5. O prázdninových měsících nevycházel. Začínali jsme s 200 výtisky, které měli 8 stránek a nakonec po
25 letech se tisklo 630 ks se šestnácti
stránkami.
První ročníky zpravodaje jsem připravoval pouze pomocí psacího stroje,
lepidla, nůžek a kopírky. Získané články
jsem musel přepisovat do formátu A4
a poté stříhat a slepovat na stránky.
Takto slepený zpravodaj se překopíroval na formát A5. S touto kopií jsem šel
do tiskárny. Prvních asi 8 měsíců jsme

zpravodaj tiskli v Příměticích na faře u o.
Jindřicha. Mezi tím
vznikly firemní tiskárny. Po prvních pěti
letech jsem si koupil
z druhé ruky svůj
první počítač a začal
jsem tak připravovat
zpravodaj na počítači.
Vzpomínáte? Titulní list prvních ročníků farních zpravodajů.
Po počátečních peripetiích to bylo výrazné usnadnění práce.
do které byly vybírány články z dostupZ počátku jsme předávali tiskárně zprané literatury k povzbuzení.
vodaj tištěný na papíře a později pak byV rubrice Informace – co vás bude
lo možno jej posílat elektronicky. Z tiszajímat, jak naznačuje název, byly inkárny jsme přinášeli nebo přiváželi saformace z diecéze a děkanství většinou
mostatné listy a na faře u dominikánů
o tom, co se bude kde konat. Farní život
jsme se skupinkou věrných skládali
byla informační rubrika krátkých zpráv
a sešívali zpravodaje do konečné podoo aktuálním dění v jednotlivých farnosby. Takto byl zpravodaj připravován
tech.
technicky celých 25 let.
Dík patří autorům, kteří psali „temaObsah zpravodaje měl samozřejmě
tické seriály“ – v prvních ročnících to byl
svůj vlastní vývoj. Prakticky od začátku
Dr. Široký, který nás seznamoval se sekbyl tvořen pravidelnými rubrikami: Mětami církve a náboženskými hnutími;
síční úvaha, Trochu znojemské historie,
o. Savio OP přibližoval čtenářům jednotCharita, Dopis nemocným, Výročí – Výlivé knihy Bible; Ing. Z. Simek nejdříve
znamná výročí, Informace a Farní život.
čtenáře seznamoval s publikací M. P.
Postupně byly rubriky rozšířeny o seGallaghera Čestně o víře a poté s enznámení se se zasvěcením příslušného
cyklikou papeže Benedikta XVI. SPE
roku.
SALVI.
Zpravodaj pokaždé začínal úvodním
Nelze opomenout příspěvky dopisočlánkem, který většinou napsal některý
vatelů, kteří informovali čtenáře o uskuz duchovních otců našich farností. Mětečněných akcích v jednotlivých farnossíční úvaha byla zaměřená na téma zatech nebo o akcích pořádaných na vyšší
svěcení příslušného roku. Např. v prvúrovni, jako např. plenární sněm.
ních letech se jednalo o Desetiletí duNezanedbatelnou součástí zpravodachovní obnovy, pak příprava na plenární
je byly též články s duchovní tématikou
sněm, příprava na jubilejní rok 2000,
od různých autorů, které měli za účel
Rok svaté rodiny, Rok svatého Pavla, Juzamyslet se nad tématy roku nebo ročbilejní rok sv. Cyrila a Metoděje, rok roního církevního období. Rovněž byla
diny, rok zasvěceného života apod.
snaha seznámit se s autory či jejich díly.
Významná rubrika byla Něco znoZávěrem bych chtěl poděkovat celé
jemské historie, rubrika spravovaná od
mé rodině za aktivní pomoc a všem doroku 1991 do roku 2007 Dr. K. Filou,
pisovatelům, i když jich mohlo být víc.
který za tu dobu uveřejnil 156 článků.
Díky patří též také těm, co se starali
Seznámil nás s historií znojemských
o výpočetní techniku a zaučovali mne do
kostelů i klášterů, zvláště ve výročí
stále přicházejících novinek. Také do900let chrámu sv. Mikuláše. Byl největminikánům za obnovu používané techším dopisovatelem Života farností
niky. Nakonec nesmím zapomenout na
Znojma a patří mu za to velký dík.
pomoc a rady z biskupství, dnes Ing.
Další pravidelnou rubrikou byly žiMartině Jandlové, kde se redaktoři farvotopisy svatých. V první řadě to byli
ních zpravodajů pravidelně scházeli cca
Učitelé církve. Poté se čtenáři seznamojedenkrát za dva roky.
vali se svatými, kteří jsou zobrazeni ve
Hlavní dík však patří Duchu svatému
znojemských kostelích. Jako s posledza vedení po celých pětadvacet let činním jsme se seznámili se sv. Floriánem
nosti. Modleme se za současné zpracov kostele sv. Michala.
vatele farního zpravodaje, aby je Duch
Charita nás ve své rubrice pravidelsvatý vedl a pomáhal jim.
ně seznamovala s tím, co připravuje a co
P.S. Článek vychází z informací, které
se podařilo vykonat. Následovala rubrijsem přednesl na setkání KLASu 24.11.
ka Dopis nemocným – nejen nemocným,
2016.
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Kdo nese do betléma jiřiny?
K louckému kostelu již řadu let
neodmyslitelně patří adventní
a vánoční výstava betlémů, za
kterou stojí zdejší kostelník pan
Antonín Valena.
Jak to vlastně celé začalo?
Celé to začalo v roce 2000 úvahou
o uspořádání výstavy jiřin, která se
uskutečnila v srpnu téhož roku. Výstavu
jsme pořádali s Ing. Simkem a pěstitelem mečíků panem Houštěm. Později při
náhodném setkání s Ing. Simkem a jeho
ženou jsem navrhl ještě pořádat výstavu
betlémů – původně o Vánocích, ale po
dohodě s otcem Petrem – Pradědem –
jsme usoudili, že bude lepší doba adventní, kdy farníci z celého Znojma budou ochotni nám své betlémy zapůjčit.
První výstava čítala 30 betlémů a o rok
později jsme přidali výstavu vánočních
pohlednic. Zároveň se tohoto roku uskutečnil první adventní koncert.

Kde jsou betlémy uloženy po zbytek
roku?
Vystavovatelé, kteří betlémy zapůjčují,
si je zas po skončení výstavy odvezou.
Většina exponátů zůstává v kostele
v depozitáři, některé betlémy a pohlednice zůstanou celoročně vystaveny
v kostele na emporách.
Kolikátý ročník se letos koná a kolik
betlémů vystavujete?
Letos pořádáme již 17. ročník a vystavujeme 650 betlémů, 2200 pohlednic a asi
70 druhů puzzle s betlémskou a sakrální
tematikou (katedrály, poutní místa, kostely, významní představitelé církve)
Který z betlémů je Váš nejoblíbenější
a proč?
Jednoznačně se jedná o loucký kostelní
betlém, který pochází z r. 1911. A to pro
jeho precizní vypracování.
Která postava v betlémě je Vám nejsympatičtější?
Tady není o čem přemýšlet – svatá Rodina!
Před časem jste se i Vy objevil v jednom z betlémů. Potěšilo Vás to?
Většina postav z našeho louckého papírového betlému je z naší farnosti! Už
v době, kdy autor p. Škopek betlém vytvářel, se mě dotazoval na některé detaily, které se týkaly mé osoby. Tušil jsem,
že tam budu ztvárněn, což mne potěšilo.
/Pan Valena je vyobrazen jako zahradník
nesoucí kytici jiřin – pozn. redakce./

Dobrá duše louckého kostela pan Antonín Valena | foto archiv redakce

Výstavy Vám zabírají hodně času pomáhá Vám někdo?
Nejvíc pomohl p. Vrána s výrobou nástěnek. S přípravou prostor a stolů pro
výstavu exponátů pomáhá p. Jebáček. Se
samotnou instalací betlémů pak ostatní
členové mé rodiny. Samozřejmě pomáhají i další vystavovatelé, kteří se na výstavě podílejí: Ing. Simek, Mgr. Bílek,
Mgr. Jiřička, p. Hadroušek, p. Šalomounová, řezbáři p. Pánek a p Staňková.
Každým rokem přibývají betlémy od občanů nejen znojemských, ale i z okolních
obcí.

Vaším dalším koníčkem jsou jiřiny.
Kde Vaše vášeň pro květiny vznikla?
Ve své rodné obci – Hříšice u Dačic –
jsme pěstovali na zahrádce květiny různých druhů, mezi nimi i jiřiny (jen dva
druhy). V obci žil jeden sedlák, pan Beseda, který se mi chlubil unikátní jiřinou
s průměrem květu 20 cm. To byl první
počin, zjistit něco víc o jiřinách vůbec.
Rozšířil jsem sortiment asi na 10 druhů
a po přestěhování do Znojma (r. 1983)
se pak na vlastní zahradě sortiment rozrostl až na dnešních asi 140 druhů.
Jste dlouhé roky kostelníkem v louckém kostele. Zažil jste zde nějakou
neobvyklou příhodu nebo setkání?
Během let, kdy v Louce působím, bylo
různých setkání nespočet! Mohu uvést
jen několik zajímavostí. Setkání s režisérem Strachem při natáčení v kryptě našeho kostela, při hudebním festivalu –

Loucká farnost se každoročními výstavami
betlémů zapojuje do již tradičního celorepublikového projektu Křesťanské Vánoce, který si
klade za cíl pozvat nejširší veřejnost k návštěvě betlémů a dalších adventních a vánočních programů.
Více na: www.krestanskevanoce.cz

houslista Šporcl. Při adventních i jiných
koncertech varhaníci – Jakubíček, Christa Miller, Novenko, Postánecký a další.
Největší zážitek mám ze setkání
s jednou větší rakouskou rodinou, kdy
babička dovedla svou rodinu včetně
vnuček a pravnuček do našeho kostela.
Bylo to po Velikonocích a chtěla navštívit kryptu, kde navštívili Boží hrob, pomodlili se, zazpívali a babička jim vyprávěla jistý příběh. Při opuštění krypty
většina rodiny měla v očích slzy. Bohužel neumím německy, podrobnosti o příběhu neznám. Byl jsem rád, že jsem jim
návštěvu umožnil, i když to byla náhoda.
Podobných náhod bylo víc, mám z toho
dobrý pocit, a nejen z toho. Rakouští občané – zdejší rodáci – jsou při návštěvě
kostela nadšeni z kostelního betlému
(který znají z mládí) a očička jim jen září.
Na závěr chci poděkovat za zapůjčené exponáty betlémů během celých 17
let, paní Klimtové za sbírku pohlednic,
kterou věnovala farnosti, a všem, kteří
mi jakkoli pomohli s výstavami.
ptala se Eliška Juráková
Antonín Valena se narodil 3.5.1948 v
Hřišici u Dačic. Je nejstarší ze čtyř dětí. Vyučil se v oboru kovář-podkovář
v Hněvkovicích u Týna nad Vltavou.
Poté pracoval v zemědělském družstvu
Hříšice až do r. 1983, kdy se odstěhoval
i s rodinou do Znojma, následně pracoval v zemědělském družstvu. S manželkou vychovali dvě děti. V 90. letech začal na své zahradě pěstovat jiřiny ve
větším množství a kromě toho se intenzivně věnoval sportu. Hrál volejbal,
později se volejbalu věnoval jako rozhodčí. Od r. 2000 vystavuje jiřiny a betlémy v louckém kostele. Je členem jiřinkářského spolku DAGLA a Českého
sdružení přátel betlémů. V současné
době je již v důchodu, užívá si vnučky
a těší se na další vnoučata.
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Dominikánský klášter – ohnisko reakce
22. prosince 2016 uplynulo 800
let ode dne, kdy papež Honorius
III schválil řád Kazatelů (dominikánů). Tento řád se velmi rychle
šířil po celé Evropě. Do českých
zemí přišli dominikáni v roce
1226, znojemský klášter byl založen v roce 1230. Znojemskému
klášteru se nevyhnula řada dramatických událostí, mezi něž
patřilo i přepadení kláštera v roce
1950 a následná internace řeholníků. O tom, jak vypadala situace
kláštera jen krátce před jeho obsazením komunisty, vypovídá
zpráva okresního církevního tajemníka V. Jaše datovaná shodou
okolností rovněž k 22. prosinci
tentokrát ale roku 1949.
V klášteře žije 11 řeholníků, z toho
6 kněží a 5 laiků. 6 alumnů studuje na filosoficko-teologickém ústavu dominikánů v Olomouci. Všichni řeholníci i alumnové jsou národnosti české, československého státního občanství.
V budově Dolní česká čp. 3. je vydržováno 19 studentů, kteří navštěvují
střední školy ve Znojmě.

Z jedenácti řeholníků jsou tři zaměstnáni ve farní duchovní správě a to:
Frk Jaroslav, farář, Nečas Kryštof Václav
a Hovjacký Jan Marian jako kooperátoři.
Čtyři řeholníci vyučují náboženství na
středních a národních školách ve Znojmě. Jsou to: Fojtů Josef Alois, profesor,
Hovjacký Jan Marian, Nečas Kryštof
a Limburský Ildefons. (Poslední je řeholník laik.) Převor Masiak Štěpán Václav kromě pravidelných bohoslužeb,
které koná, vede pouze správu konventu. Čtyři řeholníci laikové jsou zaměstnáni většinou pracemi úklidu, v kuchyni
a v zahradě.
Kromě uvedeného internátu pro 19
studujících je při klášterním farním úřadě sídlo místní Katolické charity, kterou
vede farář Frk Jaroslav. Ten zastupuje
spolky Katolické charity znojemského
okresu v okresní sociální komisi při
ONVu. Kursů není. Exercicie se konají
nepravidelně.
U kláštera je farní kostel sv. Kříže,
rozsáhlý s velkým počtem oltářů. Bohoslužby se konají denně, v neděli s kázáními. Kromě toho každoročně v září konají se tam pouti k obrazu P. Marie, s kázáním a bohoslužbami. Kostel je ze
všech znojemských chrámů nejvíce navštěvován, protože dominikáni mají nejvýmluvnější a ohnivé kazatele. Kněžstvo
kláštera má také nejvýznamnější vliv na
věřící ve městě. Farníků u sv. Kříže je
kolem 11000.

Ještě v roce 1948 byl dominikánský
klášter ohniskem reakce a střediskem
ilegální činnosti. Tuto činnost vedl převor Zemek, který byl odsouzen podle
zákona na ochranu republiky na několik
let k těžkému žaláři. /P. Jakub Zemek si
odseděl, tedy spíše odpracoval v komunistických věznicích 12 let – poznámka redakce/ Také kooperátor Nečas byl podezřelý z ilegální činnosti, byl letos
v trestním řízení, ale obdržel milost. Za
vedení dnešního převora Masiaka poměry se poněkud zlepšily. Alespoň v kázáních ustaly útoky i dvojsmyslné narážky a poměr řeholníků, kteří vedou
farnost, k lidové správě poněkud se
zlepšil.
Vliv kláštera na venek je význačný,
ovšem především na ty věřící, kteří chodí do kostela. Nejvlivnější osobou na venek je farář Frk Jaroslav, který je v denním styku s veřejností jako farář, jako
správce Katolické charity a je také dobrý
kazatel. Převor Maisiak pro veřejnost se
drží v pozadí, ale pro řeholníky v klášteře je nejvyšší autoritou, udržuje tuhou
kázeň a platí za muže, který nesnese odporu. Z kazatelů nejvlivnější je Mikulčík
Lukáš a Nečas Kryštof. Nejoblíbenější
u znojemské veřejnosti je řeholník laik
Limburský Ildefons a to u žáků i učitelů
na školách, kde vyučuje, u věřících i pokrokových. Celkem možno říci, že přes
tuhou klášterní kázeň u řeholníků se na
venek projevují značné rozdíly.

130 let od narození brněnského biskupa Karla Skoupého

Působiště dominikánů v českých zemích v letech 1905-1950 (v závorce uveden rok založení/obnovení): Cheb (1294-1935), Olomouc (1227/1784), Znojmo (1230), Litoměřice (1250/1788),
Plzeň (1290/1913), Ústí n. L. (1278/ 1617), Č. Budějovice (1265, 1916-23), Jablonné (1250/1945),
Řevnice (1939), Praha (1226/1626), Uherský Brod (1262), Třeboň (1924-36). Dominikáni v předchozích staletích měli své kláštery také v Brně, Hradci Králové, Jihlavě, Turnově, Sezimově Ústí,
Kolíně, Nymburce, Klatovech, Lounech, Berouně, Písku, Chrudimi, Opavě a Šumperku. Dnes působí v Praze, Olomouci, Plzni, Jablonném a Uherském Brodě.

Mons. ThDr. Karel Skoupý se narodil
30.12.1886 v Lipůvce (okr. Blansko), kněžské svěcení přijal 16.7.1911 v brněnské katedrále a jeho prvním působištěm se staly
Dyjákovice. Odtud byl povolán zpět do
Brna, aby se stal prefektem chlapeckého
semináře. Od roku 1923 byl pak celých
dvacet pět let jeho rektorem – až do svého jmenování biskupem (1946). Roky
1953-1968 prožil v internaci. V období
Pražského jara se brněnští kněží a věřící
dožadovali jeho návratu do Brna, což se
po delším jednání podařilo. 22.6.1968 za
velké účasti věřících proběhlo jeho druhé
uvedení na biskupský stolec. Po srpnu
1968 však krátké období relativní svobody
skončilo a následovala normalizace a nový útlak církve. Biskup Karel Skoupý zemřel 22. února 1972 a po jeho smrti zůstal
brněnský biskupský stolec osmnáct let
neobsazen. Diecézi v té době vedl kapitulní vikář Ludvík Horký, prelát Královské
stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
(Zdroj: www.biskupstvi.cz)
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Milí hraví fařišťáci,
zkuste spolu se Třemi králi na této mapě Svaté země 1:25 000 doputovat
do Betléma. Správné odpovědi na otázky z křižovatek Vás povedou
správným směrem. Pokud zabloudíte, stejně jako v životě se ničeho nelekejte – hlavní je pokračovat vytrvale v cestě za cílem.

Vaši PaKLíci
…………………………………………………………………….....................................................……………………………………………..................

VÝROČÍ

Vánoční a novoroční bohoslužby
kostel

Štědrý
den
(24.12.)

Boží hod

Silvestr

(25.12.)

sv.
Štěpán
(26.12.)

(31.12.)

Matky
Boží
(1.1.)

Sv. Mikuláš

15 h | 24 h

9h

9h

15 h

9h

Sv. Kříž

16 h | 22 h

8 h | 10 h

8 h | 10 h

17 h

8 h | 10 h

11 h

11 h

11 h

18 h

18 h

18 h

Sv. Alžběta
Sv. Jan Kř.
Louka

21 h

8h

8h

16 h

8h

Hradiště

22 h

10.30 h

10.30 h

10.30 h

10.30 h

22.30 h

9.30 h

9.30 h

17.30 h
23.30 h*

9.30 h

16 h

8h

8h

15.30 h*

8h

11 h

11 h

16.30 h*

11 h

Kuchařovice
Mramotice
Havraníky

23 h

11.15 h

11.15 h

Hnanice

20 h

9.45 h

9.45 h

Konice

21.30 h

8h

8h

Šatov

24 h

9.45 h

9.45 h

* adorace

17 h
8h

Sv. Michal

Přímětice

Zjevení
Páně
(6.1.)

18 h

Před 210 roky (17.1.1807) zemřel ve Znojmě významný moravský malíř Josef
Winterhalder ml., autor např. křížové
cesty u Sv. Mikuláše a oltářních obrazů na
Hradišti.
Před 105 roky (19.1.1912) se narodil P. Jaroslav Frk OP dlouholetý farář od Sv. Kříže (1947-50 a 1968-79). Pocházel z Třebešic u Vlašimi, v roce 1932 vstoupil do dominikánského řádu. V roce 1950 byl internován v Želivě, po propuštění nemohl až
do roku 1966 vykonávat kněžskou službu.
Je pohřben v řádovém hrobě ve Znojmě.
Před 105 roky (25.1.1912) se ve Vídni českým rodičům narodil Mons. Josef Navrkal. Primici slavil v roce 1936 ve Znojmě u
Sv. Michala. Působil mimo jiné jako farář
v Brně na Petrově a po vynuceném přeložení pak v Hodonicích. Za „rozvracení republiky“ v kázáních byl v roce 1957 odsouzen k 3,5 rokům vězení, po propuštění
nesměl do roku 1966 vykonávat kněžskou
službu. Následně působil v Olbramkostele, Starém Hobzí a Lechovicích. Zemřel
15.3.2003 a je pohřben ve Znojmě.
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Stalo se – krátce

……………………………..………….…………..

tisku jde na jeho podporu více než 1Kč, děti se více o Andrewovi dozvěděly a nakonec pro něj vytvářely vánoční dárek, který
poputuje až do daleké Ugandy. Tím dárkem je obraz Svaté rodiny, nad kterou svítí
přesně tolik hvězdiček, kolik je ve farnosti
dětí. Věříme, že dárek spolu se samolepkami fotbalistů udělá malému budoucímu
lékaři Andrewovi radost a obraz, který si
pověsí doma v Africe, pro něj bude milou
vzpomínkou na naše znojemské společenství dětí.
(pb)

Děti pro Andrewa

……………………………..………….…………..

Mikuláš u Sv. Kříže
Dne 4. 12. 2016 navštívil děti na nedělní
mši svaté v 10 hodin Mikuláš! Mikulášskou
nadílku ale malí farníci nedostali zadarmo.
Nejdříve museli dokázat, že taky myslí na
druhé, a proto dostali od Mikuláše za úkol
rozdat všem přítomným perníčky. Teprve
poté se k nim z nebe snesl koš plný dobrot,
který děti uvítaly s nadšením. Tak zase za
rok!
(pb)

stála u vjezdu do františkánského kláštera
na dnešní ulici Přemyslovské. Po zrušení
kláštera (1784) byla přemístěna na roh
ulice U Brány a Antonínské, kde se stala
ozdobou kašny. Po zrušení kašny v roce
1897 pak byla přesunuta na současné místo a opatřena ozdobnou stříškou. Autor této půvabné barokní plastiky z mušlového
vápence není znám.
(ol)

Restaurování sochy sv. Antonína Paduánského

4. 12. 2016 plnily děti na desáté mši svaté
u sv. Kříže při pravidelné katechezi neobvyklý úkol. Protože si Zpravodaj farností
Znojma adoptoval afrického chlapce Andrewa Mukasu a z každého prodaného vý-

Socha sv. Antonína Paduánského stojící na
začátku ulice Antonínská v centru města
Znojma byla restaurována. „Restaurování
sochy bylo provedeno na náklady Správy
nemovitostí města Znojma (příspěvkové organizace Znojma), prováděl ho pan Roztočil
ze Šatova. Celá akce stála 165 025 Kč bez
DPH. Práce byly prováděny v souladu
s pracemi na fasádě soukromého bytového
domu. Restaurování sochy považujeme za
velmi zdařilé,“ uvádí mluvčí města Znojma
Zuzana Pastrňáková. Jedná se o již třetí
umístění sochy. Původně (od roku 1737)

foto archiv redakce

Od 1. do 15. ledna 2017 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 hlavně 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
87777 (cena jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních operátorů, Charita obdrží z každé DMS částku 28,50 Kč). 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 8. ledna
2017 od 18:00 hodin na ČT 1.
Mgr. Ludvík Mihola- koordinátor Tříkrálové sbírky
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Kalendář – leden 2017
25.12. RYBOVA MŠE – Pěvecké sdružení V. Nováka v 18 h u Sv.
Ne
Mikuláše
26.12. koledování u betléma u lurdské jeskyně v Hl. Mašůvkách ve
Po
14 h
VÁNOČNÍ KONCERT – Komorní orchestr, sólisté a sbor
od sv. Kříže v 15.30 h u Sv. Kříže
Vánoční koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka
a vokální skupiny MINIMA v 18 h u Sv. Mikuláše
Živý Betlém na návsi v Práčích s dětmi (čaj a svařák zajištěn)
27.12.
Út

svatojánské žehnání vína v 16.30 h v Kuchařovicích v kapli
a potom ochutnávka v kulturním domě
Vánoční koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka
a vokální skupiny MINIMA v 18 h v kostele v Těšeticích

31.12.
So

Silvestr – rozpis bohoslužeb na ukončení roku uvnitř zpravodaje

1.1.
Ne

slavnost MATKY BOŽÍ (Nový rok) – rozpis bohoslužeb
uvnitř zpravodaje, při mši sv. obnova manželských slibů

5.1.
Čt

setkání seniorů (KLAS) – Výstava betlémů v Louce (sraz
v 9 h před kostelem v Louce a následná prohlídka betlémů
s průvodcem)

6.1.
Pá

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů) – rozpis bohoslužeb uvnitř zpravodaje (s požehnáním vody, křídy, kadidla a náboženských předmětů, které je možné si přinést), u Sv. Kříže
od 15 h adorace a sv. zpověď

7.1.
So

pobožnost u Mariánského sloupu na Masarykově nám. ve
Znojmě v 15 h
měsíční pouť v Hl. Mašůvkách v 17 h, autobus ze Znojma
v 16 h (novokněz P. Laštovička)
VÁNOČNÍ KONCERT v 18 h v kostele sv. Wolfganga
v Hnanicích (Komorní orchestr, sólisté a sbor od sv. Kříže)
RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE – brněnský sbor Illegal chorus
v 16.30 h v kostele v Příměticích, v 19 h v kostele v Práčích
(omluva: v minulém čísle chybně uvedeno datum 1.1.!)

13.1.
Pá

mše sv. pro děti v 17 h u Sv. Kříže

14.1.
So

odpoledne pro kluky od 14 h na faře u Sv. Kříže

15.1.
Ne

měsíční modlitba v Popické kapli v 15 h

19.1.
Čt

setkání seniorů (KLAS) – Zkušenosti a zážitky P. Miroslava Parajky z jeho cest po světě, na faře u Sv. Kříže. v 9 h

20.1.
Pá

Tříkrálový koncert na poděkování koledníkům Tříkrálové
sbírky v kostele sv. Jana Kř. od 19 h (zahrají: Samuel Bum,
Charhor, Moravští domorodci ad.), zve Charita Znojmo

21.1.
So

ZIMNÍ POUŤ DO ŠAŠTÍNA – připravuje farnost Příměrice,
zájemci hlaste se P. Jindřichovi z Přímětic

22.1.
Ne

KONCERT V RÁMCI JAZZ FESTU v 11 h v kostele v Louce,
FOURWAYCLOSE (vokální jazzový kvartet vycházející z
New York Voices se zaměřením na swing, be bop a vlastní
tvorbu, 150 Kč v předprodeji / 200 Kč na místě)

2.2.
Čt

HROMNICE – mše sv. v 8 h u Sv. Jana Kř. a v 18 h u Sv. Kříže, vždy s požehnáním svící
setkání seniorů (KLAS) v 9 h na faře u sv. Kříže – beseda
o pěší pouti do Compostely

3.2.
Pá

sv. Blažeje – mše sv. v 8 h u sv. Jana Kř., od 15 h adorace
a sv. zpověď u sv. Kříže, v 17 h mše sv., vždy se svatoblažejským požehnáním

4.2.
So

měsíční pouť v Hl. Mašůvkách – v 17 h se svatoblažejským
požehnáním (autobus ze Znojma v 16 h)

ZMĚNA MÍSTA BOHOSLUŽBY V NOVÉ NEMOCNICI
Mše sv. v Nové nemocnici ve Znojmě je každou sobotu ve 14.30 h
v Přednáškovém sále (v přízemí vlevo, vchod do nemocnice pro návštěvy). Příležitost ke sv. zpovědi, možnost přinést sv. přijímání na
pokoj. Tel.: kněz 736 523 600, služba 723 816 468.
FARNÍ KAVÁRNA S PŘEDNÁŠKOU
Každou neděli u Sv. Kříže je možnost setkat se u kávy či čaje po
skončení ranní mše sv. (tedy cca v 9.00) v sále kláštera. Na toto setkání navazuje katecheze a po ní diskuse a modlitba ve skupinkách.
VÝSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH POHLEDNIC V LOUCE
potrvá do 8. 1. 2017 v louckém kostele. Výstava je přístupná: soboty
14.00 - 16.30, neděle a svátky 9.30 - 11.00, 14.00 - 16.30, 24. 12. a 31.
12. 14.00 - 16.00, 27. 12. až 29. 12. 14.00 - 16.30. Mimo otvírací dobu
je prohlídka možná po dohodě s p. A. Valenou (tel. 732 838 875).

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 ve 14 h na faře u Sv. Kříže |
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
18.30 h): v lednu 6.1. a 20.1. | 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
v přednáškovém sále (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)

Pračlověci sedí v jeskyni a malý pračlověk se zeptá: „Tati, kdy
už přijde Ježíšek?“ „Za 40 tisíc let,“ odpoví velký pračlověk.
Vážení a milí čtenáři farního Zpravodaje!
Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám v loňském věnovali.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi, na emailové adrese
zpravodaj@outlook.cz uvítáme Vaše příspěvky z dění ve znojemských farnostech, návrhy na akce, o kterých bychom měli
informovat, i připomínky k naší práci. Do dalšího roku Vám
přejeme mnoho Božího požehnání!
Vaše redakce
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. Redakční rada: Eliška Juráková, Marie Ochmanová, Petra Bláhová, Ondřej Lazárek. Adresa redakce:
farni.zpravodaj@outlook.cz. 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
1/2017 vyšlo 23/12/2016 ve Znojmě v nákladu 630 výtisků. Vytiskla Tiskárna Koutecký – Kuchařovice.

