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Prohlášení Louckého kláštera NKP
komplikuje život místní farnosti~~
Česká vláda nedávno prohlásila národní
kulturní památkou (NKP) bývalý premonstrátský klášter v Louce. Po rotundě sv.
Kateřiny se jedná teprve o druhou takovou
stavbu ve Znojmě. O zařazení kláštera na
seznam NKP usiloval jeho současný vlastník město Znojmo, které si s klášterem
dlouhodobě neví rady. Společně s klášterem se NKP stal i zdejší kostel Nanebevzetí
P. Marie a sv. Václava, což bylo poměrně
dlouho zamlčováno. „Přestože nejcennější
částí celého areálu je náš kostel s románskou kryptou, nikdo s námi zařazení na seznam národních kulturních památek nekonzultoval,“ uvádí loucký farář P. Marian
Husek z řádu premonstrátů. Ten sice ještě
nedávno v Katolickém týdeníku vyjadřoval
radost ze zařazení kostela mezi NKP, tato
radost jej ale opustila ve chvíli, kdy se
dozvěděl, že nad celým klášterním areálem bude vymezena bezletová zóna. Tuto
změnu jako vášnivý paraglidista nese
značně nelibě. To je ale pouze jedna
z komplikací, na které se musí místní farnost připravit.
Podle vyhlášky Ministerstva kultury
není možné NKP navštěvovat zdarma. To
znamená, že všichni návštěvníci kláštera
i kostela budou nuceni uhradit vstupné.
Vedení farnosti se nyní snaží vyjednat výjimku pro své farníky, aby jim byl zajištěn
bezplatný přístup alespoň na bohoslužby.
Zda se to podaří, není zatím vůbec jisté.
V nejhorším by tak na zaplacení vstupenek
mohla padnout celá nedělní sbírka a ani to
by nemuselo stačit zejména v zimních měsících, kdy je návštěvnost zdejšího kostela
kvůli chladnu, které v kostele panuje, slab-
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Nad Louckým klášterem s kostelem Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava bude zakázáno přelétávat s paraglidem | foto archiv redakce
ší a to i přesto, že P. Marian kázání omezuje na minimum.
„Z příští zimní sezóny mám vážné obavy,“ říká loucký kostelník pan Valena.
„V rámci restitucí naše farnost nic nezískala
a tak nevím, z čeho bychom mohli vstupné
hradit.“ Návrh, který padl na zasedání farní rady, aby byl pro potřeby farnosti využíván kostel sv. Jakuba v Konicích, který
také spravují loučtí premonstráti, pak považuje za nepřijatelný. „Toto řešení by nic
nepřineslo. Konický kostel je sice dostatečně
velký, ale v zimě je tam také pěkná zima
a navíc bychom museli vypravit a zaplatit
každou neděli několik autobusů,“ dodává
pan Valena. Ten navíc zřejmě přijde i
o možnost pořádat v louckém kostele každoroční tradiční výstavu betlémů. Vystavují se zde totiž převážně papírové a překližkové betlémy, což je pro tak významnou památku údajně nevhodné.
Dalším výrazným omezením pro farnost je skutečnost, že ze staveb, které jsou
prohlášeny NKP, musí být odstraněno vše

nepůvodní a to včetně elektrického vytápění, elektrického pohonu zvonů, či ventilátorů plnících měchy varhan. Bude-li se to
týkat i topných sedáků umístěných v kostelních lavicích, zatím nebylo příslušnými
úředníky památkové péče rozhodnuto. Vedení farnosti se ale připravuje i na tuto
eventualitu. „Jediný pohyb, který je věřícím
během mše sv. dopřán, se odehrává prakticky jen při sv. přijímání. Zvažujeme proto,
že by účastníci bohoslužeb mohli po kostele
volně pobíhat, podobně jako to mají povolené pravoslavní křesťané. Tím by se věřící
trochu zahřáli a zároveň by naše farnost
získala body za prohlubování ekumenismu,“
uvádí druhý ze zdejších premonstrátů
P. Quirin. Podařilo se nám také zjistit, že
návrh na zahřívání pomocí alkoholických
nápojů před začátkem mše nebyl schválen
z důvodu dodržení tzv. eucharistického
půstu. Odmítnuto bylo i zavedení pravidelného přijímání pod obojí, protože by
tím docházelo k protahování obřadů.
dokončení na straně 2
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P. Damiána Škody OP
Učit se vděčnosti
V nejbližších dnes oslavíme největší
křesťanské svátky v roce. Někteří se
v těchto dnes stanou milovanými
Božími dětmi, budou pokřtěni, poprvé přijmou Krista ve svatém přijímání a budou také biřmováni.
V těchto dnech mně psal můj
dobrý známý naplněný velkou radostí a vděčností, neboť také jeho
milovaná žena obdrží všechny tyto
tři svátosti s pomocí Boží o velikonoční vigilii a stane se tímto milovaným Božím dítětem – křesťankou. Když se člověk zamýšlí nad velikonočními událostmi, tak by nás
to také mělo naplňovat velkou
vděčností. A myslím si, že bychom
se této vděčnosti měli stále více
učit.
Rád bych se s vámi podělil
o moji zkušenost, jak se také já
učím být vděčný. Píši učím, protože
jsem si vědom, že to ještě zdaleka
dobře neumím, ale každý den se
o to snažím. O vděčnosti už jsem
toho v životě dost slyšel, ale plně
jsem si uvědomil její sílu, až když
jsem se nacházel ve velmi těžké životní situaci. Tehdy mi jeden velmi
dobrý spolubratr řekl, že už nějakou
dobu začíná večerní zpytování svědomí (tedy to, jak prožil uplynulý
den) pohledem vděčnosti a snaží se
v tom dni najít věci, za které by
chtěl být Bohu obzvláště vděčný.
Někdy je to mše svatá, někdy nějaké krásné setkání a mnohé jiné
„drobné“ věci. Až teprve potom se
na základě tohoto pohledu snaží dívat také na jiného události, tedy na
ty, kterými Ježíši a druhým lidem
asi neudělal radost a nebyly projevem opravdové křesťanské lásky.
Velmi mě to tehdy oslovilo a můžu
říct, že také pomohlo. To je dívat se
víc na svůj život z pohledu vděčnosti, protože jak věřím, je to více Boží
pohled a učí nás vidět a být vděční
i za ty zdánlivě samozřejmé věci,
jako je to, že jsme milované Boží
děti. Kdyby se vám to zdálo vhodné, můžete to také vyzkoušet. Mám
s tím velmi dobrou zkušenost!
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Loucký klášter NKP (dokončení ze strany 1)
V některých znojemských periodikách se
již objevily inzeráty poptávající „zvoníky a
šlapače měchů“. Znění inzerátů však rozhořčilo znojemskou katolickou aktivistku
paní Petru D. „Jakoby v církvi nebylo dost
diskriminace nás žen. O farářkách si můžeme nechat jen zdát, kostelnice to je ojedinělý druh. Vše co nám muži v kostele dovolí je
jen úklid a zpívání. S tím se musí už konečně
skoncovat. Nechápu, proč by nabízené pracovní pozice nemohly zastávat i ženy.“
Nám se podařilo vypátrat, že za nechutí zaměstnávat ženy ve skutečnosti stojí
špatná zkušenost se šlapajícími ženami na
území zdejší farnosti. „Snažíme se jen zabránit tomu, aby se dům modlitby neproměnil na veřejný dům,“ prohlásila zdejší
zanícená farnice paní Zezulová.
Se svým názorem na celou situaci se
s námi podělila i místní učitelka paní Věra
Kosíková, které při péči o čtyři malé děti
zbývá ještě dost času na to, aby se intenzivně zajímala o dění ve farnosti. „Z prohlášení našeho kostela NKP jsem byla původně nadšená. Teď se ale obávám, že naše
farnost kvůli tomu může úplně zaniknout.“
Paní Věra se dokonce přiznala, že již začala
s obhlídkou nedělních bohoslužeb v ostatních znojemských kostelích. Zatím se jí

nejvíce líbilo u sv. Kříže, kde je možné se
zajít ohřát do vytápěné zpovědní kaple
a navíc zde mají i zcela nové záchody. Za
negativum ale považuje, že bohoslužby
jsou zde dost dlouhé.
Znojemský památkář PhDr. Jan Kozdas, který loucký kostel s klášterem považuje za unikátní učebnici výtvarných slohů, je toho názoru, že stojí za to přinášet
jisté oběti ve „vyšším zájmu“, čemuž by
zrovna katolíci měli rozumět. Někteří však
tento přístup památkové péče označují
doslova za „kulturterorismus“.
Radost z vyhlášení nové NKP nakonec
nemusí mít ani město Znojmo, které si od
něj slibovalo přístup k dotacím z evropských fondů. Prohlášení se totiž neúměrně
dlouho protahovalo a nyní jsou už téměř
všechny alokované finanční prostředky
vyčerpány.
„Jdu se proletět, abych si provětral hlavu a podíval se na všechno z nadhledu,
i když to nad naším kostelem bude možná
už naposledy,“ uzavírá otec Marian.
Zvonimír Křižák
_________________________________________________
~~ Takto označené články obsahují satiru.
Jejich čtení může způsobit dočasné pomýlení.
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Duchovní obnova pro muže
Duchovní obnova pro muže ve Znojmě, se
konala v sobotu 4. března t. r. v sále Dominikánského kláštera. Tématem obnovy bylo sedm hlavních hříchů. Přednášejícím byl
P. Josef Novotný, farář u sv. Augustina
v Brně. Před léty působil na týmové faře
v Příměticích, je tedy ve Znojmě a blízkém
okolí některým věřícím znám.
Atmosféra již před vlastním zahájení
byla výborná, naposledy jsem takto v čistě
mužském kolektivu pobýval na vojně …,
ale tady navíc byly zastoupeny všechny
věkové kategorie. Bylo cítit očekávání duchovna, což se zase na vojně spíše nevyskytovalo.
P. Josef měl promluvy velmi dobře připravené, systematicky uspořádané. Téma
každého ze sedmi hříchů začínalo jeho
charakteristikou, co je jeho příčinou, jak se
projevuje, v čem je ten který hřích nebezpečný a jak souvisí s ostatními hříchy. Na
závěr každého tématu byly naznačeny
zbraně, s kterými lze s hříchem bojovat.
V přednáškách zaznělo mnoho citátů výroků svatých, mnoho rad renomovaných
psychologů a příkladů ze života. Celým výkladem otce Josefa se prolínal pozitivní
přístup k uzdravení lidské slabosti a optimismus, že s pomocí Boží můžeme na sobě
zapracovat.
Dopoledne jsme ve dvou blocích probrali závist + pýchu a lenost + nestřídmost.
Před vystavenou Nejsvětější svátostí jsme

mohli rozjímat náš vztah k Ježíši a jít buď
ke svátosti smíření, nebo požádat o duchovní rozhovor. K dispozici nám byli otec
Josef a pan děkan Jindřich Bartoš.
Na oběd jsme společně zašli do restaurace „U Karla“, kde jsme mohli ve vlídném
prostředí přátelsky pohovořit mezi sebou.
Odpoledne následoval výklad o smilstvu a lakomství. Poté byl dán prostor pro
dotazy. Při mši svaté na závěr obnovy otec
Josef pohovořil o hříchu hněvu.
Domů jsem odcházel s vědomím, že by
bylo velmi pošetilé myslet si, že některý
z hlavních hříchů se mě netýká. Na druhé
straně, při poctivé snaze o svatost všedního dne, není situace beznadějná a ve svátosti smíření máme šanci … .
Ostatně, hned druhý den jsem dostal
krásný příklad laskavosti a vstřícnosti od
sester dominikánek. Víme, že dominikánky
mnišky jsou kontemplativní řád, pro který
je ticho a modlitba důležitou součástí jejich života. Když třicítka chlapů zpívá v jejich kapli, nemusí to zrovna zapadat do jejich programu. A na můj dotaz, zda jsme
nerušili, jsem dostal laskavou odpověď, že
jsou sestry rády, když prostory kláštera
mohly posloužit dobré duchovní příležitosti.
Velké díky otci Josefu Novotnému, organizátorům, restauraci „U Karla“ i sestrám mniškám sv. Dominika!
Prokop Pospíchal
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Opravy kostelů a far na znojemském
a vranovském děkanství v roce 2016
I v roce 2016 se díky podpoře
Ministerstva kultury ČR, Města
Znojma, Jihomoravského kraje,
jednotlivých obcí, měst a farností podařilo pokračovat v obnově kostelů a far. Díky této
podpoře obnovy, která se stala
naší společnou snahou o zkrášlení našich duchovních domovů,
se podařilo odstranit havarijní
stav či zkrášlit sakrální kulturní
památky, které jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu
Znojemska.

Kostel sv. Mikuláše ve Znojmě - I. etapa opravy fasády presbytáře vč. restaurátorské obnovy
kamenných prvků, a to jižní strany. Cílem bylo sjednocení pojetí a výrazu vnějšího pláště
presbytáře kostela do novogotické podoby lodi a věže: po postavení lešení bylo provedeno
otryskání vápenného nátěru, oprava dožilých omítek vč. provedení novogotického tvarosloví
fasády, silikátový nátěr a restaurování kamenných prvků: zpevnění, doplnění, barevná retuš
a závěrečné konzervace. Dále byla provedena oprava poškozených omítek v interiéru kostela
pod kůrem vč. výmalby. Celkové náklady činily 942.000 Kč (Město Znojmo 821.000 Kč a farnost 121.000 Kč).

Fara u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě – byla provedena I. etapa
opravy střechy: výměna laťování a pálené krytiny, výměna klempířských prvků, oprava historických komínů. Celkové náklady činily
1.116.000 Kč. (MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací 500.000 Kč, Město Znojmo 101.000 Kč, Jihomoravský kraj 220.000 Kč a farnost 296.000 Kč). Dále byla opravena vlhkostí poškozená část fasády sgrafita v nádvoří.

Kostel sv. Zikmunda v Popicích - dokončení opravy fasády - byly odstraněny poškozené omítky, provedeny prodyšné omítky, obnovena
profilace říms, celoplošné přeštukování a nátěr, opraven hromosvod
a umělecko-řemeslně opraveny dobové dveře. Celkové náklady činily
199.000 Kč (Město Znojmo 179.000 Kč a farnost 20.000 Kč).

Kostel sv. Jana
Křtitele ve Znojmě – bylo provedeno restaurování obrazu Kázání
sv. Jana Křtitele
od J. L. Krackera,
který je součástí
hlavního oltáře.
Celkové náklady
činily 212.000 Kč
(MK ČR 175.000
Kč a farnost
37.000 Kč).
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Dyji – III. etapa restaurování výmalby, umělých
mramorů a zlacení interiéru a dokončení opravy elektroinstalace (1.271.000 Kč)
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Kostel sv. Kříže ve Znojmě – byla provedena rekonstrukce zázemí kostela: (4 x WC,
kuchyňka a úklidová místnost), které byly z 60. let 20. stol. Zázemí bylo dožilé, výrazně degradované vlhkostí a neodpovídalo hygienickým normám a potřebám současnosti. Po otlučení dožilých omítek a vybourání příček a podlah byla provedena
výměna inženýrských sítí: splaškové kanalizace, vodovodu a topení. Byla provedena
sanace vlhkosti. Byly vystavěny nové příčky, doplněno zdivo, opraveny stropy a klenby, provedeny nové podlahy a schodiště, provedena výměna elektroinstalace, provedeny úpravy a vyzdívky s osazením sanitární techniky, vyměněny dožilé truhlářské
prvky: okna a schodišťové stupně a dveře, provedeny nové omítky a obklady. Následně byla provedena výmalba. Celkové náklady činily 850.000 Kč. (Jihomoravský
kraj 200.000 Kč, Biskupství brněnské 50.000 Kč, Klášter dominikánů Znojmo 50.000
Kč a farnost vč. účelových darů 550.000 Kč).

Kostelík P. Marie v Dyjákovicích –
II. etapa fasády (169.000 Kč)

Kostel Zasnoubení Panny Marie v Mackovicích – I. etapa opravy střechy (796.000 Kč)

Kaple P. Marie Bolestné v Čížově – oprava fasády
(345.000 Kč)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově
nad Dyjí – II. etapa opravy fasády a oprava interiéru věže (1.030.000 Kč)

Fara v Oleksovicích – IV. etapa opravy střechy
vč. výměny krovu (590.000 Kč)

Kostel sv. Jiří ve Strachoticích –
I. etapa opravy fasády (615.000 Kč)
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Opravy dalších památek:
Kostel sv. Jiří v Lubnici – I. etapa opravy
střechy a krovu (715.000 Kč)
Kaple P. Marie Pomocnice v Novém
Petříně – odkryv a restaurování nástěnné
malby a oltářního obrazu (154.000 Kč)
Kostel sv. Jiří ve Štítarech – III. etapa
opravy fasády (252.000 Kč)
Oprava severní strany fasády fary v Příměticích
Odvodnění kostela sv. Michaela v Dyjákovicích

Kostel sv. Jiljí v Lukově – I. etapa opravy střechy a krovu
(737.000 Kč)

Fara v Hlubokých Mašůvkách – oprava
fasády a statické zajištění (647.000 Kč)

Kostel Nanebevzetí P. Marie
v Hevlíně – II. etapa opravy
střechy kostela vč. výměny
krovu a oprava střechy věže
vč. výměny krovu (955.000 Kč)

Fara v Dyjákovicích – I. etapa opravy střechy
vč. výměny krovu (650.000 Kč)

Splašková kanalizace fary v Dyjákovicích
a v Lukově
Restaurování varhan v Lančově
a další.
Celkové náklady oprav kostelů a far
na znojemském a vranovském děkanství v roce 2016 činily 12.966.000 Kč,
z toho bylo uhrazeno 10.772.000 Kč
z neuvěřitelných 48 dotací a zbylých
2.194.000 Kč farnostmi a dary.
Pro zajímavost uvádím i strukturu získaných dotací a příspěvků: Ministerstvo
kultury ČR 6.611.000 Kč (16 dotací), Jihomoravský kraj 2.278.000 Kč (15 dotací), obce a města 1.708.000 Kč (11 dotací) a příspěvky Biskupství brněnského
125.000 Kč (5 příspěvků) a Dominikánského kláštera Znojmo 50.000 Kč (1 příspěvek).
Pavel Vlk
manažer stavebních investic
Biskupství brněnského

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

Kam ve Znojmě pro dobrou radu?

Obraz P. Marie Matky Dobré rady v kostele
sv. Jana Křtitele ve Znojmě

Na bočním Mariánském oltáři v kostele sv.
Jana Křtitele ve Znojmě je umístěn obraz
Panny Marie Matky Dobré rady, který
pochází ze 3/4 18. stol. a byl původně
v inventáři kostela sv. Mikuláše na oltáři
Nanebevzetí P. Marie. Staré sestry Spasitelky vyprávěly, že ho tam jednou při úklidu v kostele hledal nějaký starý muž s tím,
že jeho rodina ho kdysi kostelu věnovala.
Na stávající místo byl obraz přenesen při
opravě kostela v roce 1994. Německý nápis na obraze dosvědčuje, že se jedná
o kopii obrazu Matky Dobré rady z města
Genazzano u Říma. Dne 25. 4. 1467 se na
zdi kostela náhle objevil obraz Panny Marie s Ježíškem. Podle pověsti sem byl přenesen z Albánie, z města Scutari, kde právě
Turci ničili kostel. Dva muži prosili P. Marii na obraze na kostelní zdi o radu, jak
Turkům čelit a tu se obraz vznesl a putoval
až do Genezzana a muži šli za ním.
Při příležitosti 550. výročí přenesení obrazu budou v kostele sv. Jana Kř. 26.4. slouženy mše sv. v 8 a 18 hod.

Synoda o mládeži
2018
Papež František vyzývá mladé lidi z celého
světa, aby se zapojili do přípravy synody
o mladých lidech. V lednu 2017 byl zveřejněn Přípravný dokument XV. řádného
shromáždění biskupské synody, kterou
Svatý otec, svolal na říjen roku 2018, aby
se zabývalo tématem „Mladí lidé, víra a
rozlišování povolání“. Součástí dokumentu
je výzva, aby jednotlivé biskupské konference zaslaly odpovědi na položené otázky. Hlas mladých z České republiky bude
zastoupen kromě jiného výsledky diecézních fór mládeže a Celostátního fóra mládeže konaných v tomto školním roce.
Mladí lidé, rodiče, kněží a vychovatelé jsou
vybízeni, aby odpověděli na otázky a pomohli tak s přípravou této důležité akce.
Na otázky je možné odpovídat do 30.4.
2017 na:synodaomladezi.signaly.cz, kde
jsou k nalezení i další informace.
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VÝROČÍ

Velikonoční bohoslužby
kostel

Zelený
čtvrtek
(13.4.)

Velký
pátek
(14.4.)

Bílá
sobota
(15.4.)

Boží hod

Pondělí

(16.4.)

(17.4.)

Sv. Mikuláš

16 h

16 h

18 h

9h

9h

Sv. Kříž

18 h

18 h

20 h

8 h, 10 h

8 h, 10 h

velikonoční

Sv. Alžběta

11 h

11 h

Sv. Michal

18 h

18 h
8h

Louka

18 h

18 h

20h

8h

Hradiště

19 h

19h

20 h

10.30 h

18 h

18 h

18 h

18.30 h

18 h

20.30 h

Citonice
Přímětice

9.30 h

9.30 h

Kuchařovice

8h

8h

Mramotice

11 h

8 h*

Havraníky

11.15 h

11.15 h

Konice

8h

8h

Šatov

9.45 h

9.45 h

Hnanice

9.45 h

9.45 h

Únanov
Hl. Mašůvky
* bohoslužba slova

18 h

18 h

20 h

8h

8h

16.30 h

16.30 h

18 h

9.30 h

9.30 h

Před 10 roky (3.4.) zemřel ve věku 54 let
P. Jacek Jaroslav Horák OP, který jako
jáhen působil v letech 1993-94 u sv. Kříže ve Znojmě.
Před 10 roky zemřel dlouholetý přispěvatel našeho zpravodaje MUDr. Karel
Fila. Narodil 20.1.1920 ve Velkém Meziříčí. Studium medicíny v Brně přerušené
nacistickou okupací mohl dokončit až
po roce 1945. Umístěnku dostal následně do znojemské nemocnice, kde až do
roku 1993 pracoval jako oční lékař. Jeho
koníčkem byla filatelie, výtvarné umění
a historie. Pro náš časopis napsal přes
150 erudovaných článků o znojemské
církevní historii.
13.4. oslaví 55. narozeniny P. Ivo Valášek pocházející ze Znojma. Po vysvěcení na kněze (1990) odešel do Budějovické diecéze. Od roku 2016 je farářem
v Novém Rychnově a administrátorem
dalších farností.
16.4. oslaví 35. narozeniny Daniel Blažke, který jako jáhen od roku 2011 působí v přímětickém farním týmu.

Milí fařišťáci!
Naše kreslířka se pustila do malování jedné z velikonočních událostí.
Možná jste si už všimli, že se jí tam připletlo několik věcí,
které do dané doby nebo situace nepatří. Najdete všech 12?

Vaši PaKLíci
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Stalo se – krátce
Rodinný karneval v Louce
Poslední neděli před postní dobou (26.2.)
se již tradičně konal na faře v Louce karneval pro děti, tentokrát na rodinné téma.
Přišlo 41 dětí s rodiči i prarodiči, které P.
Marian přivítal jako sv. Josef. U osmi zábavných úkolů nechyběla P. Maria v podání zdejší katechetky, se kterou děti zpívaly
Ježíškovi koledy a ukolébavky, dále děti
soutěžily v kreslení rodiny a plnily nejrůznější úkoly: hledání prstenu Arabely, zatančily si s Flinstounovými, u Rumcajse
házely a trefovaly se do dřevěných špalíčků, v baru si ulovily limonádu s Tornádo
Lou (v nepřekonatelném podání Vojty Koláře), objevovaly tajemství Věci Adamsových a "elasticky" zvládaly překážky Úžasňákových. Setkávaly se zde rodiny královské s Karafiátovou rodinou Broučků, Simpsnovými, postavami z Pána prstenů nebo
Želvy Ninja a další krásné a nápadité masky. Po zvládnutých úkolech čekalo v jídelně občerstvení, které s láskou připravily
a přinesly maminky a babičky dětí. Porota
měla plné ruce práce se sčítáním hlasů
a vyhlašováním vítězných masek, a protože všechny masky byly krásné, odměna
neminula nakonec nikoho. A ta největší
odměna byl dětský úsměv. Foto můžete
shlédnout na webových stránkách loucké
farnosti.
Dagmar Svobodová

……………………………..………….…………..

Zemřela Sr. Markéta Rybáková

Do věčné radosti byla Pánem povolána
znojemská dominikánka mniška S. M.
Markéta Ludmila Rybáková. Zemřela
dne 7. března 2017 v 87. roce života a
v 67. roce řeholního zasvěcení. Narodila se
9. prosince 1929 v Nýřanech u Plzně jako
čtvrtá z pěti dětí. Na Pannu Marii Růžencovou v roce 1949 vstoupila k mniškám
Kazatelského řádu do kláštera v Ústí nad
Labem. První sliby složila v klášteře v Litoměřicích v roce 1950 a slavné sliby

v soustřeďovacím klášteře v Broumově
v roce 1956. V době komunistického režimu, ačkoli byla velmi slabého zdraví, byla
násilně donucena do práce v továrně, kde
onemocněla těžkou tuberkulózou, která ji
poznamenala na celý život. V zasvěceném
životě věrně sloužila Pánu. Zastávala služby sakristánky, ošetřovatelky, novicmistrové a převorky. Poslední období svého
života prožívala s vděčností a odevzdaností do Boží vůle. Denně obětovala své modlitby a nemoci za potřeby Církve, Řádu a za
plnost života z víry pro své příbuzné.
Se sestrou Markétou jsme se rozloučili
v sobotu 11. března ve 14 hod. v kostele
Nalezení svatého Kříže ve Znojmě. Requiem za zemřelou celebroval v přítomnosti
řady kněží kardinál Dominik Duka OP. Následně bylo její tělo uloženo do řádové
hrobky na městském hřbitově. R.I.P.

……………………………..………….…………..

Senioři na výletě v Tvořihrázi
Ve čtvrtek dne 16.3.2017 navštívili senioři
část bývalého majetku dominikánského
řádu ve Tvořihrázi. Malým muzeem, které
zřídil obecní úřad, nás provázel starosta
Tvořihráze pan ing. Josef Brouček.
Trochu historie: Tvořihráz se nachází
14 km od Znojma v malebném údolí řeky
Jevišovky. První písemná zpráva o obci je
ze 14. století. Roku 1510 koupil ves dominikánský řád ve Znojmě a majetek pronajímal různým nájemníkům.
Po třicetileté válce obec vyhořela a
dominikáni začali obec znovu budovat.
V roce 1668 začala stavba dvora a hospodářských budov, roku 1689 byl položen
základ barokního zámku s kaplí sv. Dominika. V roce 1694 se vystavěl vinný sklep,
ve kterém se vyrábělo mešní víno, jež se
rozváželo do všech dominikánských klášterů v zemi. V roce 1706 nechal převor Šebastián Michel postavit kamenný most
přes řeku Jevišovku a zámeček s kaplí byl
roku 1732 renovován. V roce 1750 dominikánský konvent odkoupil poslední svobodný dvůr a majetek pak patřil dominikánům až do roku 1948. V současné době
je objekt majetkem obce Tvořihráz, která
provedla již část stavebních oprav.
V objektu se nachází i malé muzeum
s přehlednými obrazy „ jak šel čas“ a etapami vývoje obce. Dále jsou v muzeu
k vidění různé zemědělské pracovní stroje,
nábytek, oblečení.
Odtud naše cesta vedla po starých dřevěných schodech do patra do místní kaple,
zasvěcené sv. Dominikovi. Tam si senioři
zazpívali píseň k sv. Josefovi, který měl
v následujících dnech svátek.
Za příjemně strávené dopoledne děkujeme především panu ing. Josefu Broučkovi, starostovi obce, jenž se nám celou dobu
velmi věnoval a s ochotou odpovídal na
naše všetečné dotazy. Poděkování patří

také panu Františku Švédovi za doprovázení v místní malebné kapli. Velmi vstřícně
nás pozval pan Trávníček na prohlídku
myslivny sv. Huberta, která je ve vlastnictví dominikánů a kterou čeká náročná rekonstrukce. Tímto náš výlet skončil. Děkujeme všem, kteří se nám věnovali, a těšíme
se na další poznávací výlety v našem okolí.
Za KLAS R. Schnatingerová

U myslivny sv. Huberta | foto M. Šoba

……………………………..………….………….

Duchovní obnova v Břežanech
O víkendu 17.–19.3. se konala postní duchovní obnova v Břežanech, kterou vedl P.
Kamil Obr. Účastníci obnovy se sjížděli už
v pátek večer. Sestřičky sv. Hedviky se perfektně postaraly o ubytování a stravu pro
všechny. Někteří účastníci přijeli jen na
sobotu, kdy byl program nejnabitější. Otec
si připravil několik zajímavých přednášek
k postní době, byla možnost sv. zpovědi
i duchovního rozhovoru, následovala křížová cesta, mše sv. a po vydatné večeři ještě adorace. Otcovi i sestřičkám moc děkujeme za to, že se tak krásně starají o tělesnou i duchovní potravu. Mnozí účastníci se
na duchovní obnovu do Břežan pravidelně
a rádi vrací.
mo

……………………………..………….…………..

Pekařská pouť v Tasovicích
V sobotu 18.3. se za účasti tuzemských
i zahraničních poutníků konala tradiční
pouť u sv. Klementa M. Hofbauera v Tasovicích. Slavnostní bohoslužbu za účasti
dalších kněží celebroval P. Vojtěch Novák
z Rakovníku. Po bohoslužbě následovalo
již také tradiční setkání poutníků ve společenských prostorách přilehlého kláštera
redemptoristů, kde bylo připraveno nepřeberné množství pekařských a cukrářských výrobků. Přestože zde bylo několik
stovek hostů, nikdo neodcházel s prázdnou, za což patří dík polským i místním
pekařům, cukrářům a hospodyňkám.
ol

Foto Radomír Muzikář / Člověk a Víra
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Kalendář – duben 2017
2.4.
Ne

postní vycházka k duchovním památkám Hradiště s výkladem Dr. Kacetla, sraz ve 13.15 h u sýpky na Hradišti

8.5.
Po

CELODENNÍ PĚŠÍ POUŤ ZE ZNOJMA DO TŘÍ DUBŮ
od 6.30 h

2. –
9.4.

Týden modliteb za mládež vyhlášený našimi biskupy, brožurka k tomuto účelu je dostupná na: tmm.signaly.cz, mobilní aplikace na Google Play

27.5.
So

BIŘMOVÁNÍ u Sv. Kříže v 10 h

Diecézní SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM
v Brně. Program na: www.brno.signaly.cz. Ze Znojma pojede autobus v 6.45 h od Lázní, v 6.55 h od hotelu N v Příměticích, dále přes Prosiměřice a Lechovice. Návrat asi v 17.30.

11.6.
Ne

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ u Sv. Mikuláše v 9 h

8.4.
So

9.4.
Ne

KVĚTNÁ NEDĚLE – mše sv. jako v neděli se svěcením ratolestí; Křížová cesta z Gránic na Hradiště v 15 h

13.4.
Čt

ZELENÝ ČTVRTEK – mše sv. viz uvnitř časopisu,
adorace u Sv. Kříže do 22 h

14.4.
Pá

VELKÝ PÁTEK – den přísného postu; „temné hodinky“ 7 h
v kapli sester dominikánek; křížové cesty: v 15 h v Mramoticích a v Kuchařovicích a v Hl. Mašůvkách na Kalvárii,
v 15.30 h u Sv. Mikuláše, ve 21 h z Gránic na Hradiště;
obřady viz uvnitř časopisu

15.4.
So

BÍLÁ SOBOTA – „temné hodinky“ v 7 h v kapli sester dominikánek; od 8 h soukromá adorace u Božího hrobu u Sv.
Mikuláše a u Sv. Kříže (dary u Božího hrobu jsou na podporu
kostelů ve Svaté zemi); vigilie vzkříšení viz uvnitř časopisu –
u Sv. Kříže křest dospělých katechumenů, v Louce také křest
dospělého

16.4.
Ne

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – mše sv. jako v neděli dopoledne se svěcením pokrmů, (u Sv. Kříže a Sv. Mikuláše sbírka na
opravy kostelů)

17.4.
Po

Velikonoční pondělí – mše sv. viz uvnitř časopisu

21. –
23.4

zážitkový akční víkend „Přežít“ pro tatínky a jejich syny
od 11 do 14 let v DCŽM Vesmír v Deštném v Orlických horách (12.–14. 5. 2017 proběhne akce pro otce se syny od 8 do
11 let), více na www.crsp.cz (pořádá diecésní Centrum pro
rodinu a sociální péči)

22.4.
So

setkání maminek z hnutí Modliteb matek s koordinátorkami z Brna v 17 h v Příměticích
pouť skautů v brněnské diecési v Bořitově – letos s biskupem Pavlem Konzbulem, vyvrcholení v 15 h bohoslužbou
v místním kostele

23.4.
Ne

tradiční VELIKONOČNÍ KONCERT chrámového sboru
v 15.30 h u Sv. Kříže
měsíční modlitba v popické kapli v 15 h
Rodinná pouť na Vranov u Brna - výlet, úkoly pro děti, společná mše sv., katecheze a divadlo pro děti, více na
www.crsp.cz, (pořádá diecésní Centrum pro rodinu)

24. –
29.4.

týden modliteb za požehnanou úrodu

26.4.
St

mše sv. s pobožností k 550. výročí uctívání obrazu Matky
Dobré rady v 8 a v 18 h v kostele sv. Jana Křtitele

27.4
Čt

setkání seniorů (KLAS) v 9 h před kostelem v Příměticích –
téma FATYM Přímětice + Prokop Diviš a petang
Úsměvy 2017 – 4. ročník setkání lidí s postižením i bez něj
ve znojemské sportovní hale (F.J.Curie) od 9 do 13 h. Letos
v duchu Olympijských her. Zumba a další cvičení od 18 do
20 h. Výtěžek ze cvičení určen na svozovou službu uživatelů
Denního stacionáře sv. Damiána. Zve Charita Znojmo.

VELIKONOČNÍ SV. ZPOVĚĎ
- Sv. Kříž: vždy půl hodinu před večerní mší sv., v pátek 7.4. od 15
do 18 h, pondělí 10.4.– středa 12.4. od 16 do 19 h
- Přímětice: v neděli 9.4. od 18.30 h a v pondělí 10.4. od 17 h;
Mramotice: ve středu 12.4. od 17 h; Kuchařovice: ve čtvrtek 6.4.
od 17 h; Citonice: v pátek 7.4. od 17 h
- Hradiště: v pondělí 10.4. od 17 do 18 h
- Louka: ve středu 12.4. od 17 h v kostele (i během mše od 18 h)
- Únanov: v pátek 7.4. od 17 do 18 h, středa 12. 4. od 17 do 18 h
- Hl. Mašůvky: v pátek 7.4. od 17 do 18 h, ve středu 12.4. od 17 do 18 h
FARNÍ KAVÁRNA S NÁSLEDNOU KATECHEZÍ
Každou neděli u Sv. Kříže po ranní mši sv. (cca od 9 do 10 h)
ALPSKÉ PRÁZDNINY 2017 v rakouských vápencových Alpách pro
děti ve věku 6 – 15 let, které mají zájem o poznávání křesťanských
kořenů evropské kultury, jsou kreativní, mají rády stále něco nového,
chtějí pomáhat druhým a mají touhu prožít prázdninový týden v překrásné horské přírodě. 13. – 19. 8. 2017 v klášteře servitů v Mariahilfberg u Gutensteinu v Rakousku. Pořádá institut pro křesťanskou kulturu – více na: tel: 728 272 760, eva.balikova@seznam.cz,
www.institut-hradiste.cz

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 19.30 h) | Zkoušky schóly – každý
pátek v 18 h na faře u Sv. Mikuláše | Setkání ministrantů – každý pátek
v 18 h na faře u Sv. Mikuláše | 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.: kněz 738 523 600, služba
723 816 468), 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)

Požehnané a radostné Velikonoce
všem čtenářům přeje redakce
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