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Noční život ve znojemských kostelích
V pátek 9. června se konala v kostelích po
celé naší zemi NOC KOSTELŮ. Ve Znojmě
jsme se o této noci vydaly po stopách kostelních tónů, protože krásná hudba do kostela patří. U sv. Michala, sv. Mikuláše, sv.
Kříže a v Louce byl připraven program pro
děti a taky pro dospělé. Kapucínský kostel
byl letos výhradně koncertní a tak si zde
mohli návštěvníci poslechnout vystoupení
sboru Vítězslava Nováka, Chrámového
sboru sv. Kříže, skupiny Carmina Clara,
Minima a Mosty. Letos bylo možné výjimečně navštívit i kostel sv. Jakuba v Konicích, kde se o přípravu programu zasloužili manželé Lukešovi, kteří k této příležitosti vydali i zvláštní vydání občasníku Zprávy
od Jakuba.
Co se vlastně v noci z 9. na 10. 6. 2017
dělo?
"Děti jsme seznámili s příběhem myšky,
která rozkousala měchy u varhan, a proto
musely být nahrazeny jinými nástroji, které
byly i s popiskem rozmístěny po kostele. Děti měly najít dvanáct hudebních nástrojů
a když úkol splnily, běžely na kůr za myškou, které nástroje vyjmenovaly. Myška je
odměnila razítkem kostela a děti si poté ozdobily perníček ve tvaru houslového klíče.
Dospělý obdržel fotografii varhan a mohl si
zkusit tipnout, na který nástroj hrají sochy
jednotlivých andělů. A nebylo to snadné.
A správná odpověď na otázku, kdo je postava, která uprostřed tělesa udává hrou na
tympány rytmus celému andělskému orchestru, je... svatý Michal! Věděli jste to? Pokud jste to nezjistili letos 9. června, můžete
se podívat někdy v neděli po večerní. Návštěvníci měli tradičně velký zájem i o návštěvu zvonice, a tak se večerním Znojmem
občas ozvalo nesmělé zaklinkání kostelního
zvonu (ač největšího ve Znojmě), takové tiché zvaní." popisuje Noc kostelů u sv. Michala Hana Navrkalová.
Marcela Muzikářová odhaluje noční
dění u sv. Mikuláše: "Hned při vstupu do
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Tvůrčí dětská dílna ve Svatováclavské kapli | foto Radomír Muzikář / Člověk a víra
kostela si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak
zní zvon přímo poklepáním na malý starý
zvonek. V kostele paní varhanice ukázala,
jak vypadají varhany uvnitř a poutavě vyprávěla o jejich dávné historii. Kdo měl zájem, mohl si projít kostel, zastavit se na nejzajímavějších místech a poslechnout si poutavý výklad průvodců, v samotné sakristii
kostela mohli obdivovat bohoslužebná roucha a liturgické předměty. Výstup na půdu
kostela, odkud je nádherný výhled do okolí,
byl už takovým bonusem pro zdatné a odvážné zvědavce, kterých je vždy ale tolik, že
bez koordinace pomocí vysílaček a zkušených průvodců by se nejspíše ušlapali na
úzkých schodech, které na půdu vedou. Dětem poskytla útočiště Svatováclavská kaple.
Harmonium u dveří je zvalo dovnitř, kde byl
pro ně připraven bohatý program. Nejenom, že si mohly ověřit svoje znalosti
o hudbě v kostele formou zábavných her
a kvízů, ale čekala je i napínavá pouť do tajemných míst starověkého karneru, kde musely také splnit úkol, ale i seznámení se starými hudebními nástroji, které často znaly
pouze z vyprávění. I mnozí dospělí, kteří jim
dělali doprovod, byli překvapeni, jak že to
některé nástroje vypadají a zní. Mládež,
která je předváděla, na ně uměla také pat-

řičně zahrát. Jako odměnu za projevenou
odvahu a splněné úkoly si děti mohly odnést
jako malý dárek vlastnoručně vyrobený
zvoneček z malých květináčků. Jaká byla
radost, když jim potom krásně zazvonil.
Tento skutečný symbol kostelních tónů si
nakonec mohly opravdově rozeznít zazvoněním na zvon přímo v kapli a kluci ministranti jim ještě velmi ochotně předvedli
zvonění zvonků, kterými zvoní při mši
a klapačky, které se používají o Velikonocích místo zvonění."
V kostele sv. Kříže byla pro děti i dospělé připravena řada úkolů spojených
s varhany, zvony, zvonky, klapačkami,
kancionály nebo také žalmy. „Dospělí se
mohli například dozvědět, jaká je nestarší
česká hymna, jakými hudebními nástroji
oslavovali starověcí židé Boha nebo kam
odlétají zvony před Velikonocemi. Pro děti
byly navíc nachystané tvořivé dílničky.
A překvapení čekalo i v kapli sester dominikánek, kde bylo možné se zaposlouchat do
autentického zpěvu žalmů. Velkou pozornost u sv. Kříže vzbudil starobylý malý zvon
zavěšený uprostřed kostela a také vystavené staré cínové a dřevěné varhaní píšťaly.
Mnohé jistě překvapilo, že i třímetrová píšťala se dá rozezvučet pouhým dechem úst. →
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Nastává nový školní rok, jak lépe jej
prožít, než se ptát Ježíše: „Pane, co
mám dělat?“ V dnešní době se na nás
doslova valí spousta informací, a to nejen dobrých, ale i špatných. Často se
nám nabízí pravda, která je překroucená. Necháváme se strhnout internetem,
zprávami, čteme je a někdy tak, že nejdeme ani do hloubky a z toho může být
v hlavě doslova pěkný guláš.
Proto je třeba vždy se vracet na počátek k Ježíšovi. Pro zamyšlení proto
nabízím text z Evangelia podle Marka,
desáté kapitoly. Je to známý text, o rozluce manželství, kde farizeové pokoušejí
Ježíše, zda je dovoleno propustit manželku. A Ježíš se postupně vrací k počátku pravdy. Jde k Mojžíšovi, tam mu farizeové odpovídají, že Mojžíš dovolil dát
rozlukový list. Ale Ježíš jde dále a odpovídá, pro tvrdost Vašeho srdce to dovolil, a ještě hlouběji odpovídá, na počátku to tak nebylo. Proto muž opustí
svého otce i matku a připojí se ke své
manželce a ti dva budou jedno tělo.
A co předkládá jako důležité, co Bůh
spojil, člověk nerozlučuj.
Můžeme si tedy všimnout důležité
zprávy: „Na počátku to tak nebylo.“
Můžeme se tedy sami sebe ptát, jaký
byl můj začátek povolání Bohem a kde
jsem teď, nejsem jinde, než chce Pán?
Jak víme, člověk se odloučil od Boha už
v ráji a od té doby se to s námi doslova
vleče. Ale Bůh nás v tom nenechal
a hned po hříchu přislíbil Mesiáše. A až
se naplnil čas, poslal svého syna, aby
nás z této komplikace vytáhl. Proto Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život, on
je Bůh a jedině s Ním víme, co je správné. My vidíme jen velmi mlhavě do budoucnosti, ale o to více vidíme do své
minulosti. Ovšem Bůh ve své všemohoucnosti vidí celý náš život v jednom
okamžiku. Od narození až do smrti. Mezi tím je cesta. Tak Tě Pane, na závěr
tohoto zamyšlení prosíme, abychom
nešli jen tak vedle tebe, ale hlavně s tebou, vždyť tak jsi to chtěl na začátku.

A co by to bylo za noc kostelů na hudební
kostela, ale právě ochotu něco takového
téma, kdyby nezněly také kostelní zvony. Ty
přichystat a věnovat se jim. A s tím máme
se na znojemských věžích během večera
letos snad zase nejlepší zkušenost, protože
rozhoupaly hned třikrát v 18, 19 a 20 hodin.
se sice lehce snížil počet návštěvníků, ale
Mimochodem děti u sv. Michala musely
výrazně se vyprofiloval ve velké nadšence,"
pěkně řádit, když i vyzvánění největšího
hodnotí letošní Noc kostelů Lucie Kosíkoznojemského zvonu ze sousední zvonice byvá z loucké organizační skupiny.
lo v kostele slyšet jen jako nesmělé klinkání,
Díky všem, kteří se snaží, aby program
jak píše Hanka výše,“ dodává za organizáznojemské noci kostelů nezevšedněl a natory od sv. Kříže Ondřej Lazárek.
bídl každý rok něco nového. Trvalý zájem
Loucký kostel zněl letos stejnými tóny
o tuto akci mezi veřejností je pro nás příjako kostely v centru. Byl připraven bohaležitostí nejen ukázat památky, které
tý program pro všechny věkové kategorie
spravujeme, ale i něco víc z pokladů naší
v kostele i v kryptě. "Akce jako Noc kostelů
víry. Tak snad se i příští rok najde dost
stojí za to! Je to i o možnosti spolu něco tvoschopných farníků ochotných věnovat svůj
řit nejen se sejít v neděli při mši. Stačí i úplčas pro druhé a prozářit kostely do tmy.
ně málo a hlavně je pak příjemnou odměnou, když návštěvníci oceňují nejen krásu
Eliška Juráková
……………………………………………………………………....................................................

Nový znojemský kaplan se představuje
Narodil jsem se 19. března v roce 1982
kupského kněžského semináře v Olomouci
v Mostištích, jako první ze čtyř sourozena nastoupil do Konviktu. V dalším studiu
ců. Po absolvování Základní školy v Měříně
jsem pokračoval na Cyrilometodějské teojsem byl přijat na jihlavskou Střední průlogické fakultě Univerzity Palackého, v lemyslovou školu, obor Automatizace. Nátech 2012 až 2017. Na konci čtvrtého ročsledovalo studium na VUT Brno v letech
níku, v roce 2016, jsem přijal jáhenské
2001 až 2006, obor Elektronika a sdělovasvěcení. Kněžské svěcení jsem přijal, z rucí technika. Ve druhém ročníku se ozvalo
kou otce biskupa, 24. června tohoto roku.
první volání ke kněžství, nicméně studia
Moje velké poděkování patří především
jsem úspěšně dokončil a po nich následoBohu, ale také rodině, kněžím, farníkům
valo pět roků práce v jihlavské firmě Moa dobrodincům, kteří mne na této cestě
torpal. Avšak Bůh je věrný, proto v roce
doprovázeli nejen svojí modlitbou, ale ta2011, po uposlechnutí již silného volání ke
ké hmotnou podporou.
kněžství, jsem podal přihlášku do ArcibisP. Ladislav Bublán
……………………………………………………………………....................................................

Misijní jarmark®
manželé Eliška a Matouš Jurákovi
vařili misijní kávu. I díky jejich milému a chutnému nápadu se podařilo získat peníze na dobrou věc.
Na konto Papežských misijních
děl (PMD) otec Jindřich Bartoš
odeslal částku 7000 Kč. Tato byla
věnována na projekt PAPEŽSKÉ
MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD), které
podporuje kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní
pomoc v odlehlých oblastech, záV rámci misijního jarmarku bylo skutečně z čeho vybírat | kladní zdravotnickou péči, zachraňuje trpící podvýživou, sirotky
foto Vlaďka Ochmanová
a další.
V rámci farního dne se konal první (nebo
Příští misijní jarmark zavčas ohlásím
možná „znovu první“) misijní jarmark.
opět ve farním zpravodaji. Ale už nyní můKreativní tým se totiž našel (viz farní čažete přemýšlet, vařit, sušit, šít, plést, vyrásopis květnové číslo). Jsem moc ráda, že se
bět a pěstovat, aby bylo dost krásných věcí
sešlo tolik ochotných a kreativních lidí,
na prodej.
kteří svoje nápady přetvořili v konkrétní
Upřímné poděkování patří všem, kteří
věci, které se prodávaly v našem improvivěnovali na jarmark zboží, pomáhali s reazovaném stánku v křížové chodbě dominilizací nebo prodejem, ale také i těm, kteří
kánského kláštera. Prodávaly se malované,
si daný produkt zakoupili. Vaše dobré
drátkované, modelované, pletené a ušité
skutky přetvoří tým PMDD na radostné
věci, pečené, sušené a namíchané dobroty,
úsměvy dětí. Budiž nám to nejsladší odnudle, sirupy, sazeničky bylinek a jiné
měnou.
rostliny. V rámci naší misijní akce také
Gabriela Lazárková
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Oprava krovů a střechy kostela sv. Kříže
Již dlouhodobě je snaha se vrátit k opravě
střechy kostela Nalezení sv. Kříže ve Znojmě, která byla provedena na konci 90. let
20. století, a při které bohužel nedošlo
k opravě toho nejpodstatnějšího: havarijního stavu krovu a říms.

Po odborné prohlídce střechy a krovu
za účasti zástupců státní památkové péče
a projektanta specializujícího se na opravu
historických krovových konstrukcí bylo
konstatováno následující:
↦ Obnova krovů a střechy presbytáře
a lodi kostela bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval
ing. Miroslav Navrátil (2016). Navrhované
stavební úpravy a opravy zabrání dalšímu
zhoršování stavebně technického stavu
krovu a střešního pláště a jeho podstřeší
(krovu), který je vlivem dlouhodobě zvýšené vlhkosti v místech zatékání a trvalým
zavlháním v nevyhovujícím stavebně
technickém stavu a jeho stav je havarijní.
V konstrukci krovu dochází k hnízdění holubů a především netopýrů, jejichž trus
a výkaly velmi negativně působí na stav
dřevěných konstrukcí střešního pláště
a na konstrukce stavby obecně. Zvýšená
vlhkost konstrukcí, společně s výkaly
hnízdících ptáků a netopýrů, je příznivá
pro rozvoj dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub v podstřeší objektu.
↦ Jedná se o opravu havarijního stavu barokní krovové konstrukce z roku
1665, která je hloubkově napadena dřevokaznými škůdci, hnilobou a dřevokaznou houbou. Napadení je aktivní, na mnoha místech silně progresivní a navíc dochází k celkové destrukci dřevní hmoty
v oblastech spojů, což by v případě extrémních klimatických vlivů mohlo znamenat destrukci některých částí. Části
zděné římsy jsou deformovány a výrazně
vykloněny do ulice. Vyměňovány budou
pouze dožilé části prvků krovu za tvarovou a hmotovou kopii opracovanou hoblo-

váním, spoje budou opět čepovány na dřevěné kolíky. Součástí opravy je i zbudování
pochůzích lávek. Následně budou všechny
dřevěné části chemicky ošetřeny bezbarvým prostředkem proti dřevokazným
škůdcům.
↦ Střešní krytina – pálená bobrovka –
je položena na subtilní laťování. Samotná
krytina je z 90. let 20. století. Bude nutno
demontovat tuto krytinu pro následné použití na jiných stavbách, demontovat laťování, provést nové zalaťování a položit novou pálenou krytinu - bobrovku.
↦ Při opravě dojde k výměně klempířských prvků z pozinkovaného plechu, které jsou strávené. Nové klempířské prvky
budou z měděného plechu.
↦ Podstřešní římsa je vykloněna, to je
způsobeno dlouhodobým zatékáním do
zadní pozednice, která je obezděna římsou, jehož následkem je vyhnití pozednice
a napadení dřevokaznou houbou. Výskyt
dřevokazné houby byl zjištěn i v římsovém
a obvodovém zdivu. Došlo k deformaci
a porušení sil v krovové konstrukci, jejím
tlaku do strany a vychýlení římsového zdiva o cca 20 stupňů. Bude nutno při opravě
krovu postupně rozebrat napadené a poškozené zdivo, sanovat proti dřevokazné
houbě, po výměně pozednice znovu dozdít
a zajistit pomocí ocelových prvků, vyprofilovat vnější stranu římsy a provést štukovou profilaci římsy.
↦ Při opravě bude provedeno zabezpečení, které zajistí ochranu unikátní krovové konstrukce proti netopýřímu trusu.
Při opravě bude provedena oprava hromosvodu včetně uzemnění.
V září 2016 byl zpracován Projekt
záchrany kostela Nalezení sv. Kříže ve
Znojmě, jehož cílem a obsahem je postupná stavební a restaurátorská obnova kostela. Tento projekt byl předložen Ministerstvu kultury ČR s žádostí o zařazení do
unikátního víceletého grantu MK ČR, a to
do Programu záchrany architektonického
dědictví ČR, s cílem odstranit neuspokojivý stav nemovité kulturní památky a dominanty města Znojma – kostela Nalezení
sv. Kříže.

Příspěvky v Programu záchrany architektonického dědictví ČR jsou poskytovány zejména na záchranu a obnovu kulturních památek tvořících nejcennější součást

našeho architektonického dědictví, jako
jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich
částí, které tvoří podstatu kulturní památky (pozn. na Znojemsku jsou do tohoto
programu zahrnuty pouze obnovy kostela
sv. Jana Nepomuckého v Dyji a Loucký
klášter). Naše žádost byla odbornou komisí MK ČR vzhledem k současnému HAVARIJNÍMU stavu podpořena, projekt obnovy
kostela byl zařazen do Programu Záchrany architektonického dědictví ČR
a byl učiněn příslib MK ČR 1.000.000,Kč pro obnovu kostela v roce 2017. Současně byla podána žádost o individuální
dotaci Města Znojma, která byla zastupitelstvem města schválena a to ve výši
450.000,- Kč. Povinností vlastníka, tedy
farnosti, je v letošním roce finanční spoluúčast ve výši 200.000,- Kč.

Na přelomu měsíce února a března
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele.
Vítězem se stala firma STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. z Brna s cenou 5.860.377,- Kč vč.
21% DPH, která již realizovala v letech
2010-2015 opravu střechy a krovu dominikánského kláštera.
V letošním roce bude provedena I. etapa opravy krovu a střechy presbytáře kostela: jedná se o opravu krovu, výměnu laťování, chemické ošetření krovu proti dřevokazným škůdcům, výměnu střešní krytiny – pálené bobrovky, výměnu klempířských prvků z mědi, výměnu hromosvodu,
opravu a přezdění říms, provedení ochrany krovové konstrukce proti netopýřímu
trusu a souvisejících prací. Tyto práce budou zahájeny až v polovině měsíce září
s ohledem na omezení plynoucí z výskytu
letní kolonie netopýra velkého na střeše
kostela, díky níž je tento prostor prohlášen
evropsky významnou lokalitou a je předmětem další ochrany.
Pavel Vlk, manažer stavebních investic
Biskupství brněnského
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Rozhovor na rozloučenou
Letošní prázdniny byly “bohaté“ na personální změny ve znojemských farnostech. Těm, kteří odchází na nová působiště,
jsme položili několik otázek.
Co vám ze Znojma bude nejvíce chybět?
Kaplan Martin Hönig: Nejvíc mi bude
chybět: svatostánek na faře, otec Jindřich,
farníci (zvláště ti, s kterými jsem při pastoraci úzce spolupracoval), biřmovanci
a katechumeni, krásné prostředí fary, malebné a klidné město a Gránické údolí.
Sestra Jozefa Tomanová: Keď som pred
tromi rokmi na sviatok sv. Dominika prišla
do Znojma, všetko bolo pre mňa nové, netušila som, „do čoho idem“ a čo ma tu čaká.
Postupne, ako som spoznávala ľudí, začala
som vnímať, že sme tu ako jedna rodina,
ktorú stmeľuje otec rodiny – pán dekan.
Vďaka tomu som sa tu cítila ako doma.
Takže, ak mám odpovedať na vašu otázku,
určite mi budú chýbať ľudia, cenní ľudia,
ktorých som tu stretla z radov kňazov, farníkov, ľudia hľadajúci a objavujúci Boha
a v neposlednom rade deti a tiež komunita
mojich spolusestier. Bude mi chýbať aj liturgia, bohoslužby, pobožnosti, krížové
cesty, ktoré majú v Znojme svoj typický,
osobitý ráz.
Jáhen Daniel Blažke: Vždycky to tak bývá, že když se člověk stěhuje, zůstávají za
ním některé vztahy, kterých je mu líto. Jak
říkal Aristoteles v Etice Nikomachově:
Dlouhé odloučení zničilo již mnohá přátelství. Znojmo jako takové zůstane a vždy se
do něj můžu vrátit, možná i s větším doceněním jeho krásy. U lidí je to bohužel jinak
– vztahy se musí živit.
Jaký byl váš nejsilnější zážitek ze Znojma?
Martin: Můj nejsilnější zážitek ze Znojma
bylo zavírání Svaté brány roku milosrdenství v kostele Svatého Kříže.
Jozefa: Silných okamihov som tu zažila veľa. Dá sa povedať, že celý pobyt v Znojme
je pre mňa veľmi silným zážitkom, ktorý
ma bytostne zasiahol. Ak mám byť konkrétna, spomeniem jeden z mnohých. Maminka 6-ročného dievčatka, ktoré chodilo
do náboženstva, prišla po vyučovaní do
školy vyzdvihnúť svoju dcérku. Povedala
mi, že by sa chcela dať pokrstiť, ale keďže
nebola vychovávaná vo viere, nepozná ani
základné modlitby. Dcérka sa na ňu obrátila a ubezpečila ju: „Maminko, já tě to naučím.“ Dnes už je toto dievčatko pokrstené
a maminka s tatínkom sa rozhodli prijať
sviatosť manželstva. Maminka sa pripravuje na sviatosť krstu, ktorý príjme na
Veľkú noc. Cez takého zázraky vnímam
nesmiernu dobrotu, lásku a milosrdenstvo

Boha, ktorý sa o nás zaujíma, túži po nás
a priťahuje si nás k sebe. Nikto nie je vylúčený z jeho lásky. Hľadá len otvorené srdcia pre prijatie jeho lásky. Takýchto zázrakov som tu zažila veľa.
Daniel: Myslím, že jedinečných a silných
zážitků bylo mnoho a nelze je srovnávat.
Mezi ty největší bych zařadil letní tábory
s mládeží ze Znojemska v Hodově. Indiánská teepee, polní kuchyně a banda bláznivých začouzených kamarádů – není nad to!
Co si ze Znojma odnesete? Jaké jste zde
načerpali zkušenosti?
Martin: Ze Znojma si odnáším přátelství s
otcem Jindřichem a farníky, mnohé pěkné
vzpomínky, inspiraci (na Noc kostelů
i běžnou pastoraci) načerpanou od pana
děkana i farníků, zkušenost s přípravou
katechumenů a biřmovanců a také spoustu
darů, které jsem dostal.
Jozefa: Zo Znojma odnášam všetkých ľudí,
s ktorými som sa osobne stretla, tých, ktorých poznám „z videnia“, ale aj tých, ktorých som nemala možnosť spoznať. Keď
som tu žila, mnohí z vás ste mi dali nahliadnuť do vášho života, spoznala som
vaše životné príbehy, prežívala som spolu
s vami vaše radosti i starosti, problémy
i „všedné“ okamihy a predkladala som ich
v modlitbe Pánovi. Osobné stretnutia
a rozhovory boli pre mňa veľkým obohatením a impulzom pre ďalšie premýšľanie
o vzťahu k Bohu, o postojoch, o nových
pohľadoch.
Som vám veľmi vďačná za vaše modlitby, keď moja rodná sestra zápasila o život. Aj vďaka vám tento zápas vyhrala. Je
to cenná skúsenosť vašej lásky. Na to sa
nedá zabudnúť...
Ďakujem Bohu za našich vzácnych
kňazov, ktorých som mala možnosť spoznať zblízka, za ich skromnosť a horlivosť,
za každú sv. omšu slúženú vo farnosti
i v našej kláštornej kaplnke, za prijaté
sviatosti zmierenia, duchovné vedenie
a priateľstvo, za svedectvo ich života s Bohom. Bola to pre mňa škola duchovného
života a ľudskosti.
Daniel: Díky sedmi letům v tomto regionu
jsem opět s podivem objevil, že každý kraj
má svou rázovitost. Nejsou lidé stejní na
Vysočině, v Brně a v pohraničí. Zdá se mi,
že Znojemsko je poněkud zraněnější kraj –
mnoho lidí v něm bloumá jaksi beze smyslu a utápí tuto nesmyslnost v jiných nesmyslech.
Co byste popřáli znojemským farnostem
na rozloučenou?
Martin: Na rozloučenou chci nejprve ještě
jednou říct, že vám všem velmi děkuji za
krásné přijetí, za vaši lásku, pomoc a modlitby, kterými jste mě zahrnovali během tří
let, kdy jsem mohl být u vás. Ve Znojmě
jsem se cítil opravdu doma. Přeji vám, ať

vám Bůh vaši dobrotu bohatě odplatí a ať
stále dává růst vaší víře, vzájemné křesťanské lásce a také pozornosti a obětavosti vůči těm obyvatelům Znojma, kteří ještě
nepoznali Boží lásku a mají ji poznat skrze
vás. K tomu vám také já ze srdce žehnám.
A přijeďte mě někdy navštívit do Brna.
Jozefa: S deťmi na tábore sme často a radi
spievali pieseň: „Víra to je poklad můj, tu
mi Pane, ochraňuj.“ Prajem a vyprosujem
vám živú a pevnú vieru v Božiu lásku a milosrdenstvo, ktorá sa prejavuje normálnym, ľudským spôsobom. Udržte si to najdôležitejšie posolstvo dobra a lásky napriek všetkému, s čím zápasíte. Naďalej
budem na vás pamätať v modlitbách a aj ja
prosím vás o modlitby. Zo srdca vám ďakujem.
Daniel: Aby se trpělivou a radostnou prací
posílil smysl ve všem, co lidé dělají. Aby se
lidé zapojovali do toho nejdůležitějšího –
investovali do vztahů, rozjímali Boží krásu
a její odlesky ve svém okolí. Znojemsko je
krásné a má potenciál být ještě krásnější.
Ať je.
ptala se Eliška Juráková
R.D. Martin Hönig: Narodil jsem se 6. 11.
1987 v Boskovicích. S rodiči a dvěma bratry
jsem vyrůstal v Letovicích v rodinném domku
na kopci u lesa. V roce 2007 jsem maturoval
na Biskupském gymnáziu v Letovicích a byl
jsem přijat do kněžského konviktu v Olomouci, přípravného ročníku před vstupem
do kněžského semináře. První dva roky teologického studia jsem potom absolvoval
v Olomouci a zbylé tři v Římě. Jáhenskou
službu jsem prožil v Brně-Zábrdovicích a od
kněžského svěcení v r. 2014 jsem spokojeně
působil jako kaplan ve Znojmě.
Sr. Jozefa Tomanová CSSsS: Detstvo som
prežila v meste Malacky, ktoré sa nachádza
cca 30 km od českých hraníc. Rodičia mi už
zomreli, mám 1 staršiu sestru. Pán si ma pritiahol cez štúdium teológie manželstva a rodiny, prostredníctvom ktorého som chcela
načerpať námety pre môj budúci manželský
život. Koníček: kedysi som vášnivo rada cestovala, fotografovala a čítala. Dnes vyhľadávam chvíle samoty pri Pánových nohách a čítanie Sv. Písma. Mám rada aj chvíle strávené
s blízkymi priateľmi. Pozn.: Niektorí sa mylne
domnievajú, že mám rada cyklistiku. Kolo považujem „iba“ za vynikajúci dopravný prostriedok.
Jáhen Daniel Blažke se narodil 16. dubna
1982 v Brně jako nejmladší ze čtyř bratrů. Vystudoval gymnázium Matyáše Lercha v Brně
a následně katolickou teologii na Palackého
univerzitě v Olomouci. V roce 2010 byl brněnským biskupem vysvěcen na jáhna.
V Přímětickém farním týmu působil od roku
2011. Byl rovněž pověřen duchovní službou ve
znojemské věznici.
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Výročí
Před 5 roky
(14.9.) ve věku
39 let zemřel po
tragické nehodě
P. Jeroným Filip
Hofmann
OPraem.
Do premonstrátského řádu
vstoupil v roce
1997. V letech
2003-07 působil
jako kaplan v loucké farnosti. Je pohřben na
řádovém hřbitově v Praze - Nebušicích.
19. září uplyne 115 let od narození P. Štěpána Václava Masiaka OP. Narodil se v Praze,
v roce 1925 vstoupil do dominikánského řádu. Za okupace byl v roce 1944 internován
gestapem pro svá kázání. Po válce působil
v Uherském Brodě a po uvěznění znojemského převora P. Jakuba Zemka (1948) nastoupil na jeho místo. V roce 1950 byl
s ostatními řeholníky internován komunisty.
V roce 1968 obnovoval řeholní život ve Znojmě, kde působil až do roku 1980. Je pohřben na znojemském hřbitově.
Requiescat in pace.

15. srpna
oslavil generální vikář
Mons. Jiří
Mikulášek jedinečné výročí – již 25 let
stojí po boku
brněnského
biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho jako jeho nejbližší
spolupracovník. Od roku 2008 zastává také
funkci děkana a I. prelátem Královské stoliční kapituly na Petrově v Brně. Letos oslavil
ještě jedno jubileum – v únoru poděkoval za
75 let života.
Otec Mikulášek je autorem řady knih;
v jedné z nich (Někdo tě má rád) uvádí tuto
úsměvnou historku: „Před lety jsem žehnal
nový zvon ve Znojmě pro farní kostel svatého Mikuláše. Okresní noviny tehdy přinesly
tuto zprávu: Zvon posvětil Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, který
pak byl dopraven dovnitř věže a připoután
k lanu. Pomocí lanového zvedáku se začal
pomalu zvedat. Když byl ve výši asi půl metru nad zemí, poprvé jej Rudolf Perner rozezvučel dvěma údery…“
(Foto Vít Kobza)

Spolufinancování
diecéze farnostmi
V neděli 24.9. proběhne v kostelích sbírka na podporu diecéze. K tomuto účelu
byl v Brněnské diecézi zřízen Fond
PULS, který shromažďuje prostředky na
podporu kněží a pastoračních aktivit.
Nový systém spolufinancování chodu
diecéze ze strany farností byl zaveden od
loňského roku, protože výnosy z tzv. církevních restitucí s klesajícími finančními
příspěvky státu na platy duchovních nepostačují na pokrytí nákladů na chod
diecéze. (Je tedy zřejmé, že mediální obraz o zbohatlé církvi je minimálně
v případě naší diecése v rozporu s realitou.) Povinný příspěvek do zřízeného
fondu je aktuálně vypočten ve výši 280
Kč za rok na každého účastníka bohoslužeb. Co se nepodaří vybrat ve speciální sbírce, musí farnosti doplatit z ostatních příjmů. Tyto příspěvky slouží z větší
části k tomu, aby biskupství mohlo kněžím vyplácet důstojnou mzdu. Při této
sbírce máme tedy možnost prokázat, jak
nám na našich kněžích záleží.
Další informace jsou dostupné na
https://fond.biskupstvi.cz.
(ol)

Milí hraví farníci.
Jak jistě víte, měsíc září je ve znamení vinobraní. Co ale nejspíš nevíte je, jak pokračuje níže
uvedené arménské přísloví.
Pokud se to chcete dozvědět, doplňte do našeho tajenkového hroznu písmenka od správných
odpovědí ze slovníčku.

„Když vchází víno, …“
Slovníček:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Chovný obyvatel loucké farní zahrady.
Patron znojemského kostela, který letos oslavil 340 let od posvěcení.
Příjmení znojemského děkana.
Zkratka znojemského společenství aktivních seniorů.
Mechanický nástroj pro otevírání lahví.
Prostor pro uchování vína.
Maminka sv. Václava.
Plodina přivezená na znojemsko premonstrátským opatem v 16. stol.
Zvíře spojené se „zatloukáním hory“.
Částečně zkvašený vinný mošt.
Město, kde Ježíš proměnil vodu ve víno.
Zvíře ve znaku města Znojma.
Patron vinařů.
Strunný úderný hudební nástroj.
Atribut sv. Ludmily.

S - Orlice

Í - Koruna
SlovníL - Paprika
ček:

A - Okurka
V - Cimbál
T - Drahomíra
É - Bazoš
Á - Klas
H - Vozembouch
K - Ludmila
D - Sekyra
Ř - Sup
D - Michal
CH – Bartoš
F – Láhev

E - Burčák
M - Sklepmistr
Č - Antonín
B - Sirup
L - Turban
J - Koza
Á - Moštárna
O - Prase
J - Senior team
N - Václav
Z - Vývrtka
M - Kána
Í - Sklep
T - Urban
Y - Hypolit
Vaši PaKLíci
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Ministrantský tábor v Dešné

Letos nás na ministrantský tábor jelo 9 vedoucích a 25 kluků. Vydali jsme se do Dešné, která se nachází asi 6 km od hranic
s Rakouskem. Kluci se na táboře seznamovali se životem v období nacistické a komunistické totality. Zažili také vyhnání
Němců ze Sudet a nakonec i Sametovou
revoluci. V průběhu tábora museli čelit totalitnímu režimu a stát si za svým názorem
a především vírou, protože jinak by přišli
o svoje morální hodnoty. Usilovali také
o získání zakázaných knih, které jim sloužily k tomu, aby získali kompletní Bibli, na

které stojí křesťanské učení,
které komunistický režim neschvaloval. Pro zakázané knihy
dokonce museli ilegálně překračovat hranice v noci, což
nebylo vůbec jednoduché ba
zcela nemožné kvůli přítomným vedoucím, kteří představovali pohraniční stráž. Nakonec se klukům ale všechno podařilo, byla revoluce a režim
padnul. A kluci mohli konečně
oslavovat svobodu při slavnostní hostině.
Myslím, že kluci si tábor určitě užili,
protože program byl opravdu nabitý a místy docela náročný. Prostě program pro
správný chlapy! Doufáme, že kluci snad už
budou lépe překonávat svoje obtíže a stát
si za svým názorem, i když to občas stojí
docela námahu.
Jsem moc vděčný ostatním vedoucím
Pavlu Maškovi, Janu Stülhoferovi, Filipu
Süsenbekovi, Dominiku Filipovi, Vojtovi
Bajko, Mirkovi Navrkalovi, Otakaru Košťálovi a Janu Koláři, kteří pomáhali při všem
možném a díky kterým mohl být tábor ta-

kový, jaký byl. A taky jsme velmi vděční
našemu teď už bývalému kaplanovi
P. Martinu Hönigovi za to, že tam s námi
byl jako kněz a naše podpora. Nebýt rodičů, tak nemáme pro koho tábor pořádat,
takže děkujeme za svěřené děti a podporu.
Mikuláš Mašek
A jak se tábor líbil účastníkům? Tonda:
Od 23. července jsem se zúčastnil ministrantského tábora. Na něm jsme se přenesli do 30. let minulého století, a společně
jsme prožívali 2. světovou válku a období
komunismu až do sametové revoluce. Nejvíc se mi líbila noční hra, kdy jsme museli
přes hranice propašovat různé křesťanské
materiály. Hranici hlídali naši vedoucí,
kteří tvořili pohraniční hlídku. Mnohé
z nás si také odvedla na výslech STB do
sklepa místní fary. Zde jsme byli mučeni
a nuceni prozradit, kde se ukrývají materiály nutné k provedení sametové revoluce.
Také nám bylo nabízené členství v KSČ
a to za různé materiální výhody. To naši
skupinu křesťanů oslabilo. Tábor se mi
moc líbil a děkuji všem, co se podíleli na
jeho organizaci.

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

Stalo se – krátce
Farní den 2017
se konal v neděli 4. června
v prostorách
dominikánského kláštera
a fary. Na přípravě se podíleli jak "křižáci", tak
i "mikuláši",
takže neinformovaný
návštěvník by
ani nepoznal,
že administrativně
jsme
farnosti stále dvě, byť s jednou duchovní
správou. Program byl koncipován široce
a tak si na své přišli děti, mládež i dospělí.
V prostorách křížové chodby dominikánského kláštera probíhal misijní jarmark. Pro děti
byly připraveny hry, střelba lukem, tvůrčí
kreslení, skákací hrad apod. Pro plnoleté byla
připravena komentovaná (Ladislavem Holík
em) degustace vín. Na faře se ručně opisovala část bible, aby v rámci širšího projektu měl
i náš národ v Jeruzalémě uložené Písmo svaté v českém jazyce. Pro všechny bylo připraveno občerstvení v podobě klobás, piva, limonády, kávy, zákusků a jiných dobrot.
Všichni účastníci se mohli po část odpoledne
zaposlouchat do skladeb provedených skupinou Jazz hunters. Dobrým nápadem, realizovaným hned u vstupních vrat na klášterní

dvůr, byly samolepky, na které si napsali své
jméno všichni účastníci. A tak už se s mnohými neznáme jen podle tváře, ale také podle
jména. Nejdůležitější podle mého názoru bylo, že jsme mohli mezi sebou pohovořit a že
se posunujeme od čistě liturgického shromáždění k farní rodině, která spolu sdílí dobré i zlé. Snad se časem posuneme i k dalším
možnostem oslovovat širší znojemskou veřejnost.
Prokop Pospíchal, foto: sestry Spasitelky v akci
| Radomír Muzikář / Člověk a Víra

……………………………..………….………….

Obnova kapličky při poutní cestě
do Hlubokých Mašůvek

Na jaře loňského roku narazil nákladním vozidlem rumunský řidič do jedné z kapliček
lemujících silnici vedoucí z Přímětic do Hl.
Mašůvek a to v blízkosti odbočky na Únanov.
Nárazem vozidla došlo k celkové destrukci
stavby. Kaplička se dočkala obnovy až letos
v červnu. O její zdařilou obnovu se postarala
zednická firma Kamarád z Mašůvek. (Rodina

Kamarádů se mimochodem o údržbu kapličky dlouhodobě starala.) Staronově vystavěná
kaplička si zachovala původní vzhled. Sedm
kapliček při cestě do Mašůvek bylo podle
tradice vybudováno jako poděkování za uzdravení v 18. st. k uctění sedmi radostí P. Marie.
(ol)

……………………………..………….………….

První sv. přijímání
Dne 11. června 2017 se v kostele sv. Mikuláše konalo 1. svaté přijímání 22 dětí z farností
sv. Mikuláše a sv. Kříže. Děti k tomuto důležitému životnímu kroku po celý školní rok připravovaly sestra Jozefa a Marcela Muzikářová.

foto Radomír Muzikář / Člověk a Víra

……………………………..………….………….

Jáhenské svěcení
24. června t. r. přijal v Brně stálý diakonát
znojemský rodák Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.
(*1976) z farnosti Brno – Komín.

……………………………..………….………….
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Kaplan Martin se loučil
Během celého měsíce července probíhalo
loučení s otcem Martinem Hönigem, který po
dobu 3 let vykonával funkci farního vikáře ve
znojemských farnostech sv. Kříže a sv. Mikuláše. Otec Martin dostal od farníků věcné i finanční dary a děti z farnosti sv. Kříže mu napsaly osobní vzkazy a secvičily píseň na rozloučenou. Hlavní loučení ovšem proběhlo
v neděli 9. července. Začalo v 16 hod. v kostele sv. Kříže svátostným požehnáním a následně pokračovalo v sále dominikánského
kláštera a přilehlých prostorách. O tom, že si
pan kaplan za dobu svého působení ve Znojmě získal přízeň mnoha lidí, svědčil zaplněný kostel a nekončící fronta těch, kteří se
s ním chtěli osobně rozloučit. Takže ještě
jednou velké DÍKY za péči o mládež, katechumeny, biřmovance a ostatní farníky. Otci
Martinovi přejeme hodně sil, trpělivosti a radosti v jeho další službě.
Při této příležitosti jsme se zároveň rozloučili se sestrou Jozefou Tomanovou, která
působila jako pastorační asistentka u sv. Mikuláše a přímětickým jáhnem Danielem
Blažkem. Také jsme přivítali nového pana
kaplana a oslavili narozeniny otce Jindřicha
Bartoše.
Ondřej Lazárek

……………………………..………….…………..

Příběh o Kristu u sv. Michala
V rámci znojemského hudebního festivalu
Hudba Znojmo jsme mohli v kostele sv. Michala zhlédnout nebývalou premiéru hudebního představení Příběh o Kristu. Jednalo se
o několik děl německého raně barokního
Heinricha Schütze (1585 – 1672), které ve
výsledku vytvořily žánr na pomezí opery
a oratoria. Letošní 500. výročí od vystoupení
protestantského kněze Martina Luthera se
odráželo v programu celého festivalu jako
potýkání katolické a protestantské hudby,
a proto ani místo pro Příběh o Kristu nebylo
vybráno náhodou. Hudba protestantského
skladatele v katolickém kostele, který určitý
čas spadal pod luteránskou církev, v sobě
nesla obrovský náboj. Orchestr, sbory a sólisté z Czech Ensemble Baroque pod taktovkou
Romana Válka odvedli vynikající práci, moderní scéna skrývala množství symbolů a jinotajů. A když při premiéře v závěrečné části
během ukřižování venku zuřila bouřka, hromy burácely a blesky osvětlovaly interiér
kostela, byl dojem z celého představení
téměř dokonalý.
Petra Bláhová

……………………………..………….…………..

150 let od smrti zakladatelky
kongregace sester „Spasitelek“
Sestry Kongregace Nejsvětějšího Spasitele
spolu s farností si v sobotu 29.7. 2017 připomněly 150. výročí od smrti svojí zakladatelky Matky Alfonzy Márie Eppingerové. Po
slavné mši svaté, při které jsme poděkovali
za její život a za vše dobré, co její následovnice v průběhu let vykonaly, jsme se sešli v kapitulním sále, kde pokračovala oslava. Sestry,
které přišly ze Slovenska a v současné době
požehnaně působí v našem městě, se krátce
představily a informovaly přítomné o svém
působení v různých oblastech služby bližním.
Následoval film ukazující život matky Alfon-

zy a působení kongregace ve světě. Sestry
službou nemocným a potřebným slouží samotnému Spasiteli s cílem se s ním úplně
ztotožnit v lásce. Během následujícího agapé
se přítomní mohli blíže setkat se sestrami
a vzájemně mezi sebou.
Děkujeme Pánu Bohu za sestry a všem
sestrám Kongregace Nejsvětějšího Spasitele
za jejich požehnanou službu v nemocnicích,
rodinách, na farách, školách, v sociálních zařízeních a u všech potřebných jednotlivců.
Bůh vám i nadále žehnej.
Marie Lazárková

……………………………..………….………….

Tradiční výstava jiřin v Louce
Na emporách louckého kostela se tradičně
konala výstava jiřin o víkendu následujícím
po svátku Nanebevzetí P. Marie (19.-20.8.),
letos již po osmnácté. Účastníci pátečního
workshopu si mohli pod vedením aranžérky
Dáši Svobodové vyzkoušet vlastní vazbu z jiřin, nejmladší účastnici workshopu Káti Kosíkové bylo necelých 5let (na fotce se
sestrami Kristýnkou a Klárkou). Návštěvníci
z různých koutů republiky obdivovali vypěstované jiřiny Antonína Valeny a Zdeňka Simka, celkem 75 druhů jiřin. Hlavní aranžmá
bylo věnováno 100. výročí zjevení P. Marie
ve Fatimě. Tímto děkujeme všem aranžérkám a oběma pěstitelům za překrásnou práci
pro potěchu oka i ducha.

Text i foto Soňa Kružíková

……………….……………..………….………….

Změny u Spasitelek
Život sprevádza mnoho zmien... a Pán tvorí
všetko nové. A tak naša komunita majúc svoju dynamiku života prechádza zmenami
a Pán sa rozhodol ju obnoviť. Od 1.7.2017
pribudla do komunity sr. Serafína Feková
z Bratislavskej komunity. Jej novým apoštolským poslaním je práca pečovatelky v pečovatelské službě Oblastnej Charity Znojmo. Od
1.9.2017 vymení sr. Jozefu Tomanovú (ktorá odchádza do komunity v Bratislave) sr.
Timotea Drančáková, ktorá k nám prichádza z komunity v Banskej Bystrici. Prevezme
apoštolské poslanie pastoračnej asistentky.
Ďakujeme za vaše prijatie a za modlitby, ktorými nás sprevádzate.
sestry Nejsvětějšího Spasitele

……………………………..………….…………..

Personální změny v duchovní
správě
Otec Martin Hönig po třech letech odchází
ze Znojma. Od 1. 8. byl ustanoven kaplanem
při velké brněnské farnosti sv. Tomáše.
K tomuto datu byl novým kaplanem při znojemských farnostech sv. Kříže a sv. Mikuláše

ustanoven otec Ladislav Bublán, který se
nám představil v úvodu zpravodaje.
V červenci skončil jáhenskou službu
v přímětickém Fatymu Daniel Blažke; který
odchází do Brna.
P. Tomasze Waścińského CSsR vystřídal v tasovické komunitě redemptoristů
P. Jan Sokulski CSsR, který přichází ze Svaté
Hory u Příbrami a od 1. 7. zastává místo administrátora farností v Tasovicích, Hodonicích a Dyji.
(ol)

……………………………..………….………….

Věčné sliby u sester Hedviček

22.8.2017 složila věčné sliby sestra Klára
(Magdaléna) Juráková z kongregace sester
sv. Hedviky v Břežanech. Do břežanského
kostela ji přijeli podpořit ostatní sestry,
místní farníci, početná rodina, mnoho kněží a
pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul,
který následně událost komentoval takto:
S povoláním k zasvěcenému životu to není
v pohraničí vůbec špatné. Sestru Kláru v Břežanech neodradil od slo-žení věčných slibů
ani vtip z mého neumělého kázání: Řeholní
sestra přijde k lékaři si nechat vyšetřit zrak.
Lékař jí říká: "Máte velice unavené oči, asi příliš čtete svaté knihy?" "Nikoliv", odvětí řeholnice, "To mám od toho, jak se stále snažím vidět v matce představené Krista." Sestře Kláře
přeji trpělivost a statečnost v jejím povolání.
Zdroj: facebook biskupPavel

……………….……………..………….………….

Setkání mládeže v Olomouci
Celostátní setkání mládeže, konané v druhé
půlce srpna v malebné Olomouci, je mimořádná festivalová událost a místo, kde se
mladí lidé mohou setkat a kde mohou sdílet
svou víru. Jde o několik dní plných radosti,
zajímavých nejen duchovních zážitků, i nových setkání a přátelství. „Nebojte se!“ bylo
mottem tohoto setkání. Nebálo se rekordních
šest a půl tisíce mladých a připutovali ze
všech diecézí naší země i z naší farnosti. Na
mladé čekal bohatý program, plný společných modliteb, bohoslužeb pod širým nebem,
nejrůznějších přednášek, koncertů, výstav
a dalších duchovních a kulturních akcí. V pátek se celé shromáždění vydalo na pouť na
nedaleký Svatý Kopeček, završenou slavnostní mší svatou na vrcholku kopce před
bazilikou Navštívení Panny Marie. Na sobotní
společný program CSM byly pozvány rodiny
s dětmi. Odpoledne pak v centru města bylo
možné shlédnout EXPO výstavu hnutí, řeholí
a prorodinných organizací. Setkání sice již
skončilo v neděli závěrečnou mší svatou, zážitky, dojmy a duchovní naplnění účastníků
však zcela jistě jim planou dál do dalších dní.
Nebojí se uvěřit Kristu!
Linda Petříčková
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Kalendář – září 2017
31.8. Den modliteb za přírodu – mše sv. na Hradišti U SamariČt
tánky v 18 h (u sv. Kříže mše sv. nebude)
1.9.
Pá

první pátek – adorace a sv. zpověď u Sv. Kříže od 15 h,
mše sv. v 17 h, VEČER CHVAL v 19.30 h u Sv. Jana Křtitele

2.9.
So

14. diecésní POUŤ RODIN ve Žďáru n. Sáz. s heslem "Naše
diecéze slaví narozeniny“, program pro rodiny, děti i mládež
od 9 do 16 h, mše sv. v 10 h (více na www.crsp.cz)
měsíční pouť v Hl. Mašůvkách v 18 h, autobus ze Znojma
v 17 h (Dr. Karel Simandl)
SETKÁNÍ SCHÓLY PO 25 LETECH od 16 h na faře
u sv. Mikuláše

3.9.
Ne

mše sv. pro děti na zahájení školního roku v 9 h u Sv. Mikuláše, v 10 h u Sv. Kříže; při mši sv. v Louce v 8 h požehnání
aktovek školákům
děkovná mše sv. se schólou po 25 letech v 9 h u Sv. Mikuláše

7.9.
Čt

předvečer poutního dne u Sv. Kříže – mše sv. v 18 h
P. Michal Seknička z Valče

8.9.
Pá

svátek Narození P. Marie – POUŤ U MILOSTNÉHO OBRAZU P. MARIE ZNOJEMSKÉ v kostele sv. Kříže, poutní mše
sv. v 8 h a v 17 h (u Sv. Jana Kř. mše sv. nebude)
zasvěcení přímětické farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie – mše sv. v 18 h, následně na faře povídání s promítáním o pouti do Fatimy
den otevřených dveří v Domově pro matky a otce v tísni
u příležitosti 20. výročí činnosti od 10 h v areálu Domova (bohatý program a občerstvení), zve Oblastní Charita Znojmo

10.9. měsíční modlitba za víru v příhraničí v 15 h v Popické kapli
Ne
(místo 17.9.)
koncert evangelické církve v 16 h ve Svatováclavské kapli

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ – farnosti sv. Mikuláše a sv. Kříže
V základních školách se děti přihlásí u třídních učitelů, vyučování
ve školách začne v týdnu od 2.10.
Na faře u sv. Mikuláše bude první setkání dětí na vyučování náboženství v pátek 22.9. v 15.30 h.

Chystá se sboreček pro děti
Všem rodičům hudebně talentovaných ratolestí na vědomí
a k přemýšlení dáváme, že se
zrodil nápad vytvořit chrámový
sboreček pro děti (cca 4-10 let,
případně i starší). Bližší informace ohledně termínu konání
a termínu talentových zkoušek podáme v dalším čísle časopisu,
případně ústně.
Gabriela Lazárková a Dominik Bláha

Služba pro rodiny s dětmi v těžké životní situaci
Služba Rodinný sociální asistent, kterou provozuje Oblastní charita Znojmo, nabízí rodinám s dětmi pomoc při řešení jejich špatné (problémové)
životní situace. Pomůže, poradí v těchto oblastech: dluhy, neplacení nájemného, výchova dětí, péče o děti, vedení domácnosti, hledání zaměstnání, vyřízení sociálních dávek, registrace na úřadu práce, pomoc s přípravou dětí do školy. To vše zdarma, bez zbytečných formalit. Do rodin
přijede pracovnice služby a s rodinou pravidelně a dlouhodobě pracuje,
aby došlo ke změně rodinné situace k lepšímu a ke spokojenosti jak rodičů, tak dětí. Kontakt na službu: 604 294 189, vedoucí služby Radka
Růžičková. Další informace na www.znojmo.charita.cz

Interaktivní web k biskupské synodě o mladých
Vatikán spustil interaktivní webové stránky (youth.synod2018.va)
věnované biskupské synodě, která se bude v říjnu 2018 zabývat mladými lidmi, vírou a rozlišování povolání. Součástí stránek je i dotazník, díky němuž se mohou mladí lidé zapojit do příprav synody. Tak
mládeži hurá do toho, bude se jednat o vás. Odpovědi můžete zasílat do 30.11.2017.

15.9. Znojemské vinobraní – u Sv. Kříže mše sv. v 17 h
16.9. Znojemské vinobraní – PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU, POUŤ
So
U P. MARIE CHLEBOVÉ – u Sv. Mikuláše modlitba růžence
a zpívané loretánské litanie v 11.15 h, mše sv. ve 12 h
sváteční duchovní koncert v 17 h u Sv. Mikuláše Znojemský
komorní orchestr a sólisté, spojené chrámové sbory ze
Znojma, Jindřichova Hradce a Retzu
koncert G. F. Händel/ Mesiáš (výběr z díla) – v 19 h u sv. Michala, pěvecký sbor Canticum s doprovodem komorního orchestru a taneční skupina Rut z Prostějova
17.9. Jubileum Fatimy v brněnské katedrále na Petrově od 15 h
Ne
pobožnost, v 16.30 h mše sv. s biskupem Pavlem, v 18 h průvod se sochou z Fatimy po městě
24.9. sbírka na podporu diecéze
Ne
setkání dospělých katechumenů v 9 h v sále u Sv. Kříže
26.9. mše sv. pro poutníky do Medžugorje v 18 h u Sv. Kříže
Út
(P. Martin)
28.9. slavnost SV. VÁCLAVA – poutní mše sv. v Louce v 10 h,
Čt
mše sv. u Sv. Kříže v 8 a v 18 h, u Sv. Mikuláše v 9 h
29.9. sv. Michaela – poutní mše sv. v kostele sv. Michala
Pá
v 8 a v 18 h (u Sv. Jana Kř. a u Sv. Kříže mše sv. nebudou)
setkání dětí z diecéze, které letos byly u 1. sv. přijímání
v 10 h v Brně na Petrově
1.10. biřmování v 10 h v Jevišovicích

Pravidelný program:
Mše sv. s programem pro děti – každou neděli v 9 h u Sv. Mikuláše
a v 10 h u Sv. Kříže | Setkání dětiček a jejich maminek – každé pondělí
a středu od 9 do 12 h na faře u Sv. Mikuláše | Modlitby matek – každé
pondělí v 18 h na faře v Louce; každé úterý v 18 h v přímětické hřbitovní
kapli | 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 fařeu Sv. Mikuláše | Setkání dominikánských terciářů – každý poslední čtvrtek v měsíci po večerní mši sv.
na faře u Sv. Kříže | Mše sv. pro seniorya 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)
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