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Adventní Misijní jarmark
Dne 10. prosince, na druhou neděli adventní, se uskutečnil v kostele sv. Kříže 2. misijní jarmark. Výtěžek je na misie, tedy na
dobrou věc, a v rámci konání dobrých skutků jsem se přihlásila, že napíšu tuto reportáž.
Pro mě vše začalo, když mi jedna akční
maminka, Gabča Lazárková, napsala email,
že se chystá misijní jarmark zorganizovat.
Prosila, jestli bych i já něco nevyrobila. Jasně, vyrobím. Kdoví, kolik ochotných a šikovných lidí, jako jsem já, se najde. Vyrobím spoustu překrásných věciček, vždyť v
předvánočním čase je misijní jarmark ideální příležitost, jak získat drobné dárky pro
přátele, kamarády nebo třeba paní učitelky.
Mé nadšení je ale rychle překryto každodenním shonem a v sobotu před první
nedělí adventní vyděšeně hledám Farní
zpravodaj – snad to není už zítra!?
Takže teď. Teď vyrobím spoustu překrásných věciček. Nějak mi to ale nejde od
ruky, a když se rozhodnu udělat průzkum
prodejní ceny, stojí naše děti nad mými výtvory trošku rozpačitě.
„Já myslím,“ osmělí se nejstarší, „že tohle by někdo koupil třeba i za patnáct korun.“ Cože? Jen za patnáct??
V pátek po večerní mši svaté se potkáváme s ostatními, abychom odevzdali své
výrobky. „Jé, mimoň!“ zvoláme téměř jednohlasně a vrhneme se na háčkovanou postavičku. „No a za kolik ho prodáme?“ ptá
se Gábi. Strhne se debata, mimoň ji vzrušeně sleduje svým jediným okem. Nacenění
výrobků je obtížné. Aby je někdo koupil, ale
aby se vydělalo, vysvětluje Gabča.
Maminka Eliška vytahuje zpod kočárku
ozdobené plechovky. Co je uvnitř? „To je
právě tajemství,“ culí se. „Je to plechovka
s překvapením.“ Překvapení! Odjakživa
mám ráda překvapení a štěstíčka! A za kolik to dáme? „Tak za dvacku?“ krčí Eliška
rameny. Nevydržím to a plechovku otvírám. Uvnitř je patnáct luxusních čajíčků,
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Nápaditost tvořivých dárců, tedy především dárkyň, byla veliká | foto archiv redakce
gumoví medvídci a andělíček, co ho tahle
máma udrátkovala s jedním kojencem
a dvěma batolaty na klíně. Takže za dvacku
je beru všechny a objednávám dalších sto!
Nakonec se ukazuje, že šikovných tvořilek a tvořilů různého věku, ochotných udělat něco pro dobrou věc, v našich farnostech rozhodně není málo. Výrobky věnovalo přibližně 30 lidí. Jsou tu adventní svícny,
ozdoby háčkované, šité a vyšívané, drátkované i dřevěné. Pletená zvířátka i ponožky.
Zvonečky a pytlíčky, skořápkové svíčky,
marmelády, čaje a cukroví, mydýlka a pecičkové polštářky, svíčky, šperky, vánoční
přáníčka, ubrousky a pytlíky na pečivo, dokonce i sazeničky, no je toho tolik, že to ani
nemohu všechno vyjmenovat.
V neděli přicházím do kostela až na desátou. Jarmark je rozložený na stolech pod
kůrem a ryba nad kropenkou si zrovna odnáší nějaké chleby. V duchu děkuji, že otec
Jindřich dovolil udělat jarmark v kostele
a prodávající maminky nemusí mrznout
venku nebo v předsíni. Během mše svaté
postupně přicházejí nakoupit i věřící z devítky od Mikuláše. Po mši si jdu i já stoupnout za pult, čeká se poslední nával.
Který přichází! Opravdu, spolufarníci
nás nenechali ve štychu, nakupují a po-

kladnička se plní! Mizí perníčky, obrázky,
placky, magnetky i kalendáře, bohužel i poslední sušené hrušky, které jsem chtěla
sníst cestou domů. Mimoň je pryč už dávno.
Prodávají se i oficiální předměty Papežského misijního díla, růžence, zápalky, balonky
a kalendáře.
Kolem půl dvanácté odcházejí poslední
nakupující a začínáme nakupovat my. Rozebereme si, po čem která z nás toužila,
a když ne hrušky, zakoupím alespoň tu plechovku a pár drobností různého druhu. Ty
věci, které se neprodaly, se vrátí tvůrcům
nebo se schovají pro příští jarmark.
Gábina počítá peníze. Počítá je ještě
jednou. A doufám, že se nebude zlobit, když
napíšu, že jí září oči. Vydělalo se dvanáct tisíc korun. Usmívá se, stálo to za to.
Veliký upřímný dík patří všem, kteří se
zapojili, ať už jako výrobci překrásných věciček (protože jinak by se jarmark nemohl
uskutečnit), či jako nakupující. Za to, že vystáli frontu a přispěli na misie tím, že koupili něco, co třeba úplně nepotřebovali.
Dík otci Miroslavovi, že sloužil mše svaté v kostele s jarmarkem. A dík Gábi, že se
do toho tak vrhla a vše dotáhla až k úspěšnému konci.
Hana Navrkalová
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333 slov
otce
Jindřicha
Čoupka
Pro paní Svobodovou …
Říkala mi paní Svobodová, že si mám začít psát kázání, abych je mohl jednou třeba i poskytnout. Moc se mi do toho nechce a navíc si myslím, že kázání je záležitost prorocká, která se týká určité farnosti tady a teď. Když mám ale teď psát 333
slov do Zpravodaje a nevím, co bych psal,
zkusím si napsat to poslední kázání. Přímětičtí si to zopakují a ti ostatní snad také něco načerpají. ☺ /Zamyšlení bylo práno už v listopadu. Pozn. red./

Tak jako dobré víno lahodí jazyku,
pěkná hudba uchu, krásný pohled oku,
podobně lahodí i krásná myšlenka našemu rozumu a jsme rádi v její přítomnosti
– tomu se říká rozjímání: setrvávat v přítomnosti Logu, Slova, Moudrosti Boží.
Knihu Moudrosti považuji za jedno z míst
v bibli, kde se krása moudrosti Boží jaksi
koncentruje, aby nás přitáhla: Bůh nám
sdílí svoji Pravdu, která je zároveň dobrá,
krásná a plná života.
Tomáš Špidlík v knize Prameny světla
připomíná, že moudrost Boží není neživotnou moudrostí intelektuála, který
v křesílku rozvíjí svoje teorie, ale je moudrostí důvtipného řemeslníka: v knize
moudrosti se mluví o Moudrosti, kterou
Bůh vlastnil při stvoření světa a jí vše
moudře uspořádal: ona je dělnicí, spolupracovnicí Boží, stavitelkou světa a dárkyní života. A my, kteří přítomnost Moudrosti Boží ve stvoření tušíme, jsme vedeni
touhou „zachytit rytmus vesmíru, všechno to, co roste v rostlinách, co se hýbe
v živočiších, čím šumí moře, a co křičí ve
svědomí člověka neutlumitelným voláním: slyšet v tisících slovech jediné Slovo,
Logos, Moudrost“.
Dále náš zesnulý kardinál ve své stati
o moudrosti uvažuje o dvou cestách, jak
získat moudrost. První cestou, kterou jde
každý člověk, je cesta životní zkušenosti.
Smyslové vjemy, události, okolnosti se
střídají, jako na běžícím pásu. K moudrosti rozum dochází, když tyto vjemy reflektuje, vyhodnocuje, spojuje v jednotu
a nachází tak i poučení pro budoucnost.
V neschopnosti vyhodnotit situaci a přijmout poučení spočívá i pošetilost pěti
evangelních panen.
Druhou cestou je proces, kdy zkušenost vlastní doplňujeme zkušeností druhých skrze jasné, stručné, taktní, zdvořilé
vyložení svého mínění a skrze pozorné
naslouchání. Amen.

240 let od založení Biskupství
brněnského
2. prosince 2017 zakončil
biskup Vojtěch Cikrle
v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně jubilejní
rok děkovnou bohoslužbou spojenou s oceněním
farníků. Při této příležitosti si připomeňme některé údaje o naší diecési.
Založení Biskupství brněnského
je spjato s církevními reformami O svátku sv. Petra a Pavla patronů diecése bylo 29.6. 2017
Marie Terezie a Josefa II., které nad brněnskou katedrálu vypuštěno 240 balónků | foto Petr
v sedmdesátých letech 18. století Polansky / Člověk a víra
radikálně zasáhly do života
jichž klášter Porta coeli v Předklášteří
církve v celé habsburské monarchii. Na
u Tišnova založila již roku 1233 královna
přímý podnět císařovny Marie Terezie a na
Konstancie, matka sv. Anežky České.
základě buly papeže Pia VI. bylo roku 1777
Kromě toho zde rozvíjí svou činnost řapovýšeno olomoucké biskupství na arcibisda sekulárních institutů a desítky společenkupství a na jihozápadě Moravy došlo k zaství sdružených v hnutích a komunitách
ložení biskupství nového, se sídlem v Brně.
různých spiritualit (komunita Emmanuel,
Stalo se tak 5. prosince 1777.
Fokoláre, Modlitby matek, Schönstattské
Hlavními patrony brněnské diecéze
hnutí apod.).
stejně jako katedrály v Brně na Petrově
jsou svatí apoštolové Petr a Pavel (29.
června). Slavnost posvěcení katedrály je
Členění diecéze
připomínána 21. května.
Brněnská diecéze v první fázi zahrnovala
Po roce 1990 obnovilo nebo zahájilo
151 farností v osmnácti děkanátech. V roce
svou činnost v brněnské diecézi jedenáct
1999 byla diecése nově územně správně
církevních škol v Brně, Jihlavě, Slavkově,
rozdělena do 20 děkanství (blanenské,
Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
boskovické, brněnské, břeclavské, hodoSvatý otec Benedikt XVI. byl prvním
nínské, hustopečské, jihlavské, mikulovské,
papežem, který navštívil brněnskou
modřické, moravskobudějovické, moravdiecézi. V neděli 27. září 2009 slavil na tuskokrumlovské, rosické, slavkovské, telčřanském letišti bohoslužbu společně se sto
ské, tišnovské, třebíčské, velkomeziříčské,
dvaceti tisíci poutníky.
vranovské, znojemské a žďárské) a 449
farností. Na území diecése stojí 630 kostePoutní místa
lů a více jak 560 kaplí.
Na území brněnské diecéze se nachází 61
poutních míst, z nichž třiatřicet je zasvěceZnak Biskupství brněnského
no Panně Marii. K nejvýznamnějším poutním místům patří Brno-Tuřany (Tuřanská
Matka Boží „v trní“), Hluboké Mašůvky
(Panna Maria de Foi), Kostelní Vydří (Panna Maria Karmelská), Křižanov (sv. Zdislava), Křtiny u Brna (Panna Maria Křtinská),
Mikulov (Svatý Kopeček), Sloup v Moravském krasu (Bolestná Panna Maria Sloupská), Vranov u Brna (Panna Maria Vranovská), Žarošice (Stará matka Boží Žarošická)
a Žďár nad Sázavou (Zelená Hora).

Řeholní a zasvěcený život
V brněnské diecézi působí šestnáct mužských a dvacet čtyři ženských řádů a kongregací. Mužským řádem nejdéle působícím
v brněnské diecézi jsou benediktini, kteří
přišli do Rajhradu, resp. na Moravu v roce
1048. Klášter založil kníže Břetislav. Nejstarší ženskou řeholí jsou cisterciačky, je-

Současný znak brněnského biskupství se
používá od roku 1946. Tvoří ho černý štít
se zlatými vztyčenými zkříženými klíči,
podloženými vztyčeným stříbrným mečem
s červeným jílcem a záštitou. Takto zvolený
znak vychází z patrocinia katedrály (klíče
symbolizují sv. Petra a meč sv. Pavla).
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Vlajka brněnské diecéze

ČESKÉ A MORAVSKÉ DIECÉZE
diecéze

rok založe- rozloha počet oby- počet počet návštěvníků
2
ní
(km )
vatel*
kněží*
bohoslužeb**

česká provincie:

V roce 2006 byla požehnána vlajka diecéze,
která se užívá při celocírkevních, diecézních či farních slavnostech. Vlajka vychází
z atributů brněnského biskupství. V modrém středním pruhu, zdůrazňujícím mariánskou tradici, jsou umístěny symboly brněnské diecéze, které vycházejí z patrocinia
katedrály na Petrově. Vnější barevné pruhy
určují polohu diecéze a jejího centra: červená a žlutá jsou barvy Moravy, červená a
bílá jsou barvy moravské metropole – Brna.

Historie diecéze v číslech
1777 založení Biskupství brněnského
1783 rozšíření území diecéze o celou rozlohu kraje brněnského a znojemského
1807 založení kněžského alumnátu
1817 dle sčítání žije v diecézi 648 389 obyvatel, z toho 94,7 % katolíků
1863 odstoupení vyškovského děkanství
arcidiecézi olomoucké výměnou za
děkanství boskovické
1891 biskup František S. Bauer konsekroval hlavní oltář katedrály (21.5.), tento den slaví diecéze jako výročí posvěcení katedrály
1905 dobudovány dvě věže katedrály, dominanty jihomoravské metropole
1909 biskup Pavel Huyn svolal I. diecézní
synodu
1930 dle sčítání žije v brněnské diecézi
1 260 295 obyvatel, z toho 88,38 %
katolíků

arcidiecéze pražská

973 (1348)

8 590

2 051 000

350

45 643

2,2 %

diecéze litoměřická

1655

9 380

1 335 000

113

11 403

0,9 %

diecéze královohradecká

1664

11 650

1 260 000

224

43 549

3,5 %

diecéze českobudějovická

1785

12 500

750 000

136

25 834

3,4 %

diecéze plzeňská

1993

9 236

819 000

97

10 526

1,3 %

51 356

6 215 000

920

136 955 2,2 %

celkem
moravská provincie
arcidiecéze olomoucká

1063 (1777)

10 018

1 376 000

339

109 754

diecéze brněnská

1777

10 597

1 354 000

369

106 803 7,9 %

diecéze ostravsko-opavská

1996

6 150

1 290 000

180

65 678

26 765

4 020 000

888

282 235 7,0 %

celkem

8,0 %
5,1 %

* Katolická církev v České republice, Karmelitánské nakladatelství 2013, zdroj: www.cirkev.cz
** Průměrný počet pravidelných návštěvníků nedělních bohoslužeb podle sčítání v roce 2014, zdroj:
www.christnet.eu

1934 biskup Josef Kupka svolal II. diecézní
synodu
1938 vlivem politických událostí z brněnské diecéze část odtržena, zřízen generální vikariát v Mikulově
1941-1946 sedisvakance
1945 zrušen generální vikariát v Mikulově
1950 zrušení kněžského alumnátu
1972-1990 sedisvakance

Brněnští sídelní biskupové
1. Matyáš František hrabě CHORINSKÝ
z Ledské (1777 – 1786)
2. Jan Křtitel LACHENBAUER, O.Cr. (1787
– 1799)
3. Vincenc Josef kníže SCHRATTENBACH
(1800 – 1816)
4. Václav Urban rytíř STUFFLER (1817 –
1831)

5. František Antonín GINDL (1832 –
1841)
6. ThDr. Antonín Arnošt hrabě SCHAFFGOTSCHE (1842 – 1870)
7. Karel NÖTTIG (1871 – 1882)
8. kardinál ThDr. František Saleský
BAUER (1882 – 1904)
9. ThDr. PhDr. JUDr. Pavel hrabě HUYN
(1904 – 1916)
10. ThDr. Norbert Jan Nepomuk KLEIN,
O.T. (1917 – 1926)
11. PhDr. ThDr. Josef KUPKA (1931 – 1941)
12. ThDr. Karel SKOUPÝ (1946 – 1972)
13. ThLic. Vojtěch CIKRLE (1990 – dosud)

Odkazy
web: www.biskupstvi.cz
facebook: biskupstvi

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

Tříkrálová sbírka 2018

Od 1. do 14. ledna 2018 se v mnoha obcích a městech na znojemském okrese koná 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 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 87 777 (cena
jedné DMS je 30,- Kč u všech telefonních
operátorů, Charita obdrží z každé DMS

částku 28,50 Kč), nebo můžete přispět
přímo na tříkrálový účet: 66008822/
0800 (SS: 6700 a VS: 777). 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 7. ledna 2018 od 18:00 hodin na
ČT 1.
Mgr. Ludvík Mihola
koordinátor Tříkrálové sbírky
Přejeme všem dárcům, sponzorům, spolupracovníkům a všem, kteří nám jakkoliv pomáhají, hodně Božího požehnání a úspěšný nový rok 2018.
zaměstnanci a uživatelé
Oblastní charity Znojmo
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Připadal jsem si jako ten celník z evangelia
na a za prací do Znojma. Zároveň jsem měl
jako ředitel celnice na starost stavbu nové
celnice u nádraží. Po její dostavbě jsme tam
dostali byt, kam jsme se pak společně
s manželkou a dětmi přestěhovali.

Každé ráno ve všední den se na
osmé u kapucínského kostela
nezištně věnuje službě kostelníka pan Jiří Tomášek.
Jaká byla jeho cesta do poslední kostelní lavice a poté až do
presbytáře?
Váš přízvuk prozrazuje, že nepocházíte
ze Znojemska.
Narodil jsem se ve Studénce. Když mi bylo
10 roků, tak mi umřel tatínek a když mi bylo 22, tak mi umřela maminka, takže jsem
se musel brzy začít starat o všechno sám.
Vzpomínáte si na nějaký zážitek z dětství?
Jednou k nám ve Studénce přišel na návštěvu pozdější kardinál František Tomášek, můj tatínek byl totiž jeho vzdálený příbuzný. Byl zrovna pátek a maminka se moc
omlouvala, že máme k obědu maso, když je
pátek. Biskup Tomášek (tenkrát byl tajně
vysvěceným biskupem) na to řekl, že člověka neposkvrňuje to, co do něj vchází, ale
to, co z něj vychází. To si pamatuji celý život.
Chodíval jste v dětství ministrovat?
Byl jsem sice pokřtěný, ale s rodiči jsme do
kostela nechodili.
Jaké bylo vaše civilní zaměstnání?
Po vojně jsem v roce 1970 nastoupil na celnici v Ostravě, pak jsem přešel do Nového
Jičína a v roce 1985 jsem byl převelen do
Znojma, kde jsem musel nejdříve bydlet
v kasárnách Pohraniční stráže na Pražské.
Zároveň jsem při práci studoval na Karlově
univerzitě v Praze právo. Manželka s dětmi
stále bydlela v Novém Jičíně, a tak jsem jezdil na zkoušky do Prahy, za rodinou do JičíJiří Tomášek se narodil v roce 1948 ve
Studénce. V letech 1970 – 2007 pracoval
u celní správy v Ostravě, Novém Jičíně
a ve Znojmě. Během práce absolvoval
studium práv na Karlově univerzitě v Praze, kde získal titul JUDr. S manželkou vychoval dvě děti, které vyženil. V současnosti bydlí v Konicích, odkud každý všední
den jezdí kostelničit ke sv. Janu Křtiteli do
Znojma. S manželkou se věnují i úklidu
kostela.

Jak do vaší práce zasáhla Sametová revoluce?
V květnu roku 1990 jsem byl povýšen za
dobrou práci, ale již v září mě z funkce ředitele odvolali. Po revoluci byly ustanovovány podnikové rady, které rozhodovaly, kdo
bude ředitelem, a já jsem jim nebyl po vůli.
Od roku 1990 jsem se pak věnoval už jen
celnímu právu a dělal jsem vedoucího celního oddělení. Na celní správě jsem pracoval až do roku 2007. Práce byla i mým koníčkem. Bavilo mě být v kontaktu s lidmi
i různé obory práva, které jsem musel znát:
celní právo, občanské, trestní, správní, daňové.
Jaká byla vaše cesta do kostela?
Moje obrácení bylo takové plynulé, odehrálo se postupně. Manželka byla věřící, tak
jsem ji občas doprovázel do kostela. Od roku 1990 jsem jezdil po republice učit mladé
celníky, a když jsem byl v jiném městě, tak
jsem tam zašel na mši do kostela. Co mě
k tomu vedlo, nedokážu říct. Ještě to ale
nebylo obrácení.
K tomu skutečnému obrácení došlo
v roce 2009, když šla manželka do nemocnice na operaci a já jsem začal každý den
chodit do kostela a modlil jsem se za ni.
Operace dobře dopadla a následně jsme začali chodit každý den do kostela i s manželkou. U sv. Jana Křtitele jsme sedávali v poslední řadě. Připadal jsem si jak ten celník
z evangelia, co stál vzadu v chrámu.
Poté, co padla překážka k uzavření církevního sňatku, jsem manželce řekl, abychom se vzali v kostele. Manželka souhlasila a já jsem navrhl, že to uděláme jen v malém, v kapli na faře. Nakonec jsem to ale
domluvil jinak a 24. dubna 2010 jsme měli
svatbu u Jana Křtitele při mši. Lidé byli
překvapeni.
Jak jste to nesli před svatbou, když jste
chodili každý den do kostela a nemohli
jste ke svatému přijímání?
Bylo to těžké, ale vytrvali jsme. Při přijímání jsme zůstávali sedět v lavici sami, bylo
nám to líto. Vždycky se vyplatí vytrvalost.
Jak se stalo, že jste začal kostelničit?
Pamatuji si to jako dneska, seděl jsem
v kostele s manželkou v lavici, když za
mnou v roce 2010 přišel jáhen Willi (to
jsme se ještě neznali) a zeptal se, že mě vidí
každý den v kostele, jestli bych nechtěl
chodit ministrovat. Druhý den jsem přišel
do sakristie a řekl otci Jindřichovi, že se
hlásím do služby.

Dobrá duše kapucínského kostela | foto archiv
redakce
Postupně jsem začal i kostelničit. Také
se věnuji lektorské službě a společně
s manželkou uklízíme kostel. Jsem rád, že
dělám to, co dělám, že můžu nějak sloužit.
Manželce nevadilo, že sedí v lavici sama?
Manželka na mě byla hrdá, že to se mnou
takto dopadlo. Já jsem se přesunul do presbytáře, ale ona stále sedává v kostele v poslední řadě.
Jaký je váš denní program?
V roce 2015 jsme se přestěhovali do Konic,
a tak ráno vstávám už ve čtvrt na šest a jedu autobusem do Znojma. V kostele jsem
o půl sedmé a nejraději jsem zde sám, pomalu se pomodlím breviář a začnu připravovat na mši. Po mši v klidu poklidím, nakoupím a jedu domů. Odpoledne se ve tři
hodiny s manželkou modlíme korunku Božího milosrdenství a večer pak společně růženec.
V neděli pomáhám kostelničit i v Konicích. Od roku 2010 jsem také členem presidia Mariiny legie. Každé pondělí se scházíme na faře u sv. Kříže. Jde o laický apoštolát, který by měl sloužit k zvýšení duchovního růstu členů a prostřednictvím Panny
Marie k šíření Božího království mezi lidmi.
Už se scházíme jenom tři, staří umírají
a mladým se nechce. Ve čtvrtek pak chodím
na adorace ke sv. Mikuláši.
Stane se, že se vám někdy nechce do kostela vstávat?
Stane se to, ale dnes by mi už chybělo, kdybych nešel ráno do kostela. Důchodci říkají,
že je jim změna času jedno, jestli je letní
nebo zimní čas, že si vstanou, kdy chtějí. To
ale není můj případ.
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Zbývá vám ještě čas na nějaké koníčky?
Kdysi jsme s manželkou chodívali na ryby a
manželce se velmi dařilo, chytala velké ryby. Těšil jsem se, jak se rybaření budu znovu věnovat v důchodu, ale nemám čas. Na
ryby se chodí ráno a to jsem v kostele. Také

jsem hrával šachy a dělal rozhodčího na šachovém turnaji Znojemská Královnička.
Mým velkým koníčkem je pěší turistika.
Mám projité celé Znojemsko. Dneska si turistickou trasu plánuji jako pouť. Podívám
se na internetu v mapách, kde jsou poblíž

plánovaného cíle bohoslužby, a vždycky
cestu skončím na mši v kostele.
za rozhovor děkují
Ondřej Lazárek a Eliška Juráková

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

Malá anketa mezi dětmi z našich farností
1. Co bys chtěl najít pod Vánočním
stromkem?
2. Co bys ty přinesl Ježíškovi?
3. Co bys musel udělat, abys dostal od sv.
Mikuláše uhlí nebo brambory?
František 11 let
1. Nové kolo.
2. Sám sebe jako sluhu.
3. Hodně otravovat. To bude ve Zpravodaji?
Už neřeknu nic!

Elena 12 let
1. Hodinky.
2. Sama sebe.
3. Podpálit dům.

Růženka 3 roky
1. Kytičkové kolo.
2. Čokoládu a šatičky, co se při tanci točí.
3. Neposlouchat maminku.

Marta 6 let
1. Lego
2. Sušenky, aby neměl hlad.
3. Vyprovokovat rodiče.

Andělka 8 let
1. Nějakou hru.
2. Peníze, aby měl na dárky pro ostatní děti.
3. Nechodit do kostela.

Jáchym 6 let
1. Zlatý bumerang.
2. Bundu, aby mu nebyla zima.
3. Pořád hrát na počítači.

Anežka 3 roky
1. Medvídka velkého.
2. Hračku na hraní.
3. Neuklidit si hračky.
ptala se Eliška Juráková

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

Archanděl Michael vítězí nad odpůrci církve
bou na lněném plátně, je
možné blíže prozkoumat
dříve nečitelné detaily celého díla, které nese označení
„Archanděl Michael vítězí
nad odpůrci církve“.
Barevně i kompozičně
dominuje scéně centrálně
umístěná postava vznášejícího se archanděla Michaela, který v pravé ruce drží
planoucí meč, v levé pak štít
s výstižným nápisem SI ECCLESIAM NON AUDIERIT
(volně přeloženo: tak skončí
ti, kdo neposlouchají církev). A kdo jsou oni odpůrci
církve? Archanděl Michael
zde oproti obvyklému znázornění nesráží do pekelné
propasti ďábla, ale protestantské měšťany. Ti jsou –
vrženi ve stínu – vyobrazeni
v dolní části obrazu. Nad archanděla pak malíř umístil
postavu papeže držícího kalich s hostií a postavy čtyř
církevních otců.
Patronátní právo u kostela sv. Michala vykonávalo
město Znojmo, jehož představitelé se v druhé poloviOltářní obraz po restaurování | foto archiv Jana Knorra
ně 16. století přiklonili k
novému protestantskému
V druhé polovině roku 2017 proběhlo
učení a u kostela ustanovovali luteránské
kompletní restaurování obrazu z hlavního
duchovní. (Ostatní znojemské kostely byly
oltáře kostela sv. Michala ve Znojmě v dílně
v držení řeholních řádů a tak se u nich udrakademické malířky Antoanety Temenugoželo učení katolické.) Po porážce českého
vé. Po zdárně provedené opravě poškozestavovského povstání se situace radikálně
ného a zašlého obrazu, který je olejomalzměnila. Kostel sv. Michala byl v roce 1624

předán do správy jezuitům, kteří následně
na Znojemsku prováděli rekatolizaci.
Zřícení kostelní věže v roce 1643 si vyžádalo přestavbu kostela, která byla provedena v barokním slohu. Do kostela byl rovněž pořízen barokní inventář včetně zcela
nového hlavního oltáře. Jezuitská kronika
uvádí, že byl pořízen v roce 1676 za 1400
zlatých. Tento oltář se dochoval dodnes.
Jedná se o dvouetážový sloupový retábl,
v jehož dolní části je zmiňovaný obraz archanděla Michaela lemovaný z každé strany dvěma mramorovanými sloupy, v horní
etáži je obraz Zvěstování, obklopený apoštoly Petrem a Pavlem, a zcela nahoře stojí
socha vzkříšeného Krista. Kostel byl po
přestavbě nově vysvěcen v roce 1677.
Vznik obrazu sv. Michaela je v literatuře
kladen až do 90. let 17. století. Autorem obrazu je slezský malíř Karel Dankwart
(+1704) pocházející ze Švédska, který se
usadil v polské Nise. Je tvůrcem řady závěsných obrazů, ale i freskové výzdoby (Nisa, Kladsko, Krakov, Čenstochová ad.). Pracoval rovněž pro olomoucké jezuity. Pro
kostel sv. Michala namaloval i většinu obrazů na bočních oltářích.
Není jistě bez zajímavosti, že obraz znázorňující přemožení jinověrců namaloval
Švéd, původně sám protestant, který konvertoval ke katolictví. S námětem tohoto
obrazu, který patří k jedněm z mála výtvarných projevů rekatolizace na barokní Moravě, se dnes budeme jen stěží ztotožňovat,
přesto zůstává nejen cenným uměleckým
dílem, ale i zajímavým dokladem o historii
našeho města z období, kdy v evropských
zemích o náboženství svých poddaných
rozhodoval panovník.
Ondřej Lazárek
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Adventní prohlídka bývalého premonstrátského kláštera v Louce
kupem vánočních dárků dají
přednost hodině dějepisu
v prochladlém kostele, stanuli
pořadatelé tváří v tvář početnému davu. Přibližně 150 zájemců téměř zaplnilo rozlehlé
prostory kostelní lodi v očekávání slíbeného výkladu oblíbených průvodců, historika
Jiřího Kacetla a kunsthistorika Jana Kozdase.
Situace velmi potěšující,
ale současně i komplikace pro
hladký průběh akce. Díky
zkušenostem J. Kacetla a také
Při prohlídce louckého kostela bylo skutečně nabito |
pohotové pomoci kostelníka
foto archiv redakce
pana Valeny, který přinesl
mikrofon, se podařilo vše
Opravdu velké překvapení čekalo na členy
úspěšně zvládnout. Dokladem může být
Nadace pro obnovu církevních památek
i to, že během téměř dvouhodinové proděkanství znojemského, kteří na druhou
hlídky, navzdory prosincovému chladu, jen
adventní neděli připravili odpolední promálokdo odešel.
hlídku baziliky Panny Marie a Sv. Václava
S velkým zájmem se setkal celý cyklus
v Louce, románské krypty a nejstarších
čtyř vycházek a exkurzí pro veřejnost, kteprostor klášterního komplexu. Namísto
rý nadace během letošního roku pořádala
očekávané skupinky 20 – 30 nadšenců, ktejako doprovodný program k výstavě „Duří před pečením vanilkových rohlíčků a náchovní putování po Znojemsku“. Dlouho-

dobá expozice, prezentující významné
místní sakrální památky a mapující tradiční
poutní cesty, je umístěná v kapli sv. Václava
v sousedství chrámu sv. Mikuláše. K výstavě byla letos vydána také informační skládačka, určená především návštěvníkům
Znojma a turistům. Oblíbené výpravy za
poznáním historie a také publikační činnost
může nadace realizovat díky finanční podpoře Města Znojma.
„Vždy hojná účast veřejnosti mě naplňuje
velmi pozitivním přesvědčením, že historie
a příběh zdejších křesťanských památek zajímají Znojmáky čím dál více a že těmito akcemi snad alespoň malým dílem přispíváme
k tolik potřebnému nalézání ztracené historické paměti a konec konců i ke kulturněduchovní obnově našeho vysídleného pohraničí“, napsal v neděli večer po náročném
odpoledni na svém facebookovém profilu
J. Kacetl. Bylo by těžké to vyjádřit lépe.
Také v příštím roce hodlá nadace v organizování podobných akcí pokračovat. Vytipované cíle a termíny budou včas oznámeny.
Eva Jurmanová

Milí čtenáři!
Zpráva o narození Ježíška se rychle šířila. K pravdivým informacím se
jistě vloudily i nějaké nepravdivé. Dokážete rozlišit, co je co? Písmena správných odpovědí prozradí tajenku.
Vaši PaKLíci
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Stalo se – krátce

VÝROČÍ
Před 30 roky (21. ledna 1988) zemřela na
Hradišti generální představená Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Matka Marie Vojtěcha Hasmandová. Narodila se 25.3.1914 v Huštěnovicích
u Uherského Hradiště jako páté ze šesti dětí. V roce 1933 vstoupila k boromejkám.
V roce 1950 poskytla v Prachaticích azyl
mladému františkánskému knězi, za což
byla v letech 1952-60 protiprávně vězněna.
1970 byla zvolena generální představenou
kongregace. Zemřela na zhoubný nádor
plic a je pohřbena na řádovém hřbitově na
Hradišti. V roce 1996 byl zahájen proces jejího svatořečení, který stále probíhá.
V roce 2014 papež František uznal její heroické ctnosti a prohlásil ji za Ctihodnou.

Z duchovní závěti M. Vojtěchy
„…Služte Pánu s radostí!
Oddaně a věrně! V jakýchkoli podmínkách!
Úsilí o svatost a milosrdná služba
to jsou naše křídla k nebi.
Nezklamte očekávání nebe i země!
Vytrvejte v lásce a oběti!
Bůh stojí za to
…Milujte Boha, milujte se navzájem,
milujte své bližní.
Čím větší bídu vidíte, s tím větší láskou
a něhou se k ní sklánějte.
Milosrdná láska ať zvítězí!
Ať láska zdobí vaše srdce – hluboká,
pevná, nezištná – láska, která jde
až ke kořenům lidské bytosti,
vždyť láska je Bůh v nás!"

Před 55 roky (15. ledna 1963) zemřel ve
Znojmě na ulici U Domoviny č. 15 R.D. Josef Rudolecký, velký národní buditel na
Znojemsku, zakladatel a předseda organizace Orel na Znojemsku, zakladatel a vedoucí katolického listu Obrana, spoluzakladatel a dlouholetý člen čs. strany lidové
ve Znojmě, zakladatel dalších vlasteneckých spolků a organizací, spisovatel, hudebník... Rudolecký působil v letech 190510 jako kaplan u Sv. Mikuláše, 1910-45 jako
farář v Únanově a 1945-57 jako farář u sv.
Mikuláše.

Vánoční a novoroční bohoslužby
kostel

Sv. Mikuláš
Sv. Kříž
Sv. Alžběta
Sv. Michal
Louka
Hradiště
Mašovice
Popice
Přímětice
Kuchařovice

Štědrý
večer
(24.12.)
15 h | 24 h
16 h | 22 h

(25.12.)
9h
8 h | 10 h
11 h
18 h
8h
10.30 h

sv.
Štěpán
(26.12.)
9h
8 h | 10 h
11 h
18 h
8h
10.30 h

22.30 h

9.30 h

9.30 h

16 h

8h

8h

11 h

11 h

11.15 h
9.45 h
8h
9.45 h

11.15 h
9.45 h
8h
9.45 h

21 h
22 h
16.30 h
20 h

Mramotice
Havraníky
Hnanice
Konice
Šatov
* adorace

23 h
20 h
21.30 h
24 h

Boží hod

Silvestr
(Sv. Rodiny)

(31.12.)
9h
8 h | 10 h
11 h
18 h
8h
10.30 h

9.30 h
23.30 h*
8h
15.30 h*
11 h
16.30 h*
11.15 h
9.45 h
8h
9.45 h

Už poněkolikáté jsem byla na farní pouti se
sestřičkami z Břežanské fary. Jako pokaždé
jsem se moc těšila do neznáma. Tentokrát
byly cílem severní Čechy. Jedno z míst, co
jsme chtěli navštívit, bylo poutní místo Filipov. Ještě před příjezdem do Filipova jsem
měla potíže s chůzí (diagnóza byla ,,ostruha
na patě"). Když jsem však vycházela z baziliky Nanebevzetí Panny Marie, tak mě noha
nebolela. Tímto chci ještě jednou poděkovat Bohu za uzdravení a organizátorům za
úžasný zážitek.
Anna Balšínková

……………………………..………….………….

Svatý Mikuláš u sv. Kříže

Ve Znojmě-Hradišti 4. 11. 1987

Před 130 roky (29. ledna 1888) byl v Římě
papežem Lvem XIII. blahořečen tasovický
rodák a znojemský pekařský učeň Klement
Maria Hofbauer (1751-1820). Beatifikace se
zúčastnil i brněnský biskup Františk Saleský
Bauer.

Uzdravení na pouti ve Filipově

Matky
Boží
(1.1.)
9h
8 h | 10 h
11 h
18 h
8h
10.30 h

Nebojte, není to žádná provokace, ale návštěva v andělském doprovodu, která udělala radost 5.12. několika rodinám s ratolestmi i v našem kostele. Otec Jindřich se
trochu bál, jestli nepřinesli rodiče více balíčků, než bylo dětí, ale nakonec to dobře
dopadlo a my jsme si užili příjemnou atmosféru v mikulášsko-andělském duchu. Děti
statečně recitovaly a zpívaly. Veliký dík
patří Mikuláši a jeho dvěma pomocnicím
a doufáme, že se sejdeme příští rok v hojnějším počtu.
Gabriela Lazáreková

………………….……….…..………….………….

Premiéra schóličky pro děti
Dne 10. 12. 2017 se během nedělní desáté
mše svaté v kostele sv. Kříže konalo první
veřejné vystoupení Schóličky pro děti. Malí
zpěváci a zpěvačky za doprovodu kytary
odhodlaně zazpívali adventní píseň Andělé
už jdou a nutno říct, že zpívali tak krásně,
až vykouzlili úsměv na rtech nejednomu
z farníků. Na další vystoupení, které bude
už vánoční, se můžeme těšit 24.12. na mši
svaté v kostele sv. Kříže v 16.00.
(pb)

………………….……….…..………….………….

Adventní setkání
V pátek 15. 12. 2017 se v sále kláštera u Sv.
Kříže konalo adventní setkání, které zorganizovala mládež našich farností. Zváni byli
všichni. Připraveno bylo drobné pohoštění
i hudební doprovod, např. klávesy a housle.
Setkání se zúčastnili farníci a nechyběli ani
kněží. Všichni se dobře bavili.
(mo)

9.30 h
8h
11 h
11.15 h
9.45 h
8h
9.45 h

Prezidentské volby se blíží a my máme
možnost jejich výsledek ovlivnit nejen
svým hlasem, ale i silou modlitby. Připojte
se proto aktivně k iniciativě, která vybízí
k modlitbě za dobrého prezidenta.
Více na www.modlisezaprezidenta.cz
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Kalendář – leden 2018
24.12. Štědrý den – rozpis bohoslužeb uvnitř zpravodaje
Ne
(dopoledne adventní mše sv. jako v neděli, jen nebude mše
sv. v 10 h u Sv. Kříže a v 11 h. u Sv. Alžběty)
25.12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – rozpis mší sv. uvnitř zpravodaje
Po
koncert Rybova vánoční mše v 18.30 u Sv. Mikuláše (Pěvecké sdružení Vítězslava Nováka)
26.12. VÁNOČNÍ KONCERT – Komorní orchestr, sólisté a chráÚt
mový sbor od sv. Kříže v 15.30 h v kostele sv. Kříže
cimbálové koledy v 18 h u Sv. Mikuláše
svátek sv. Štěpána – v Hl. Mašůvkách v 9.30 h mše sv. a ve
14 h KOLEDOVÁNÍ U BETLÉMA (zváni jsou koledníci mladí
i dospělí), začátek před kostelem a potom se půjdeme poklonit Jezulátku v Lurdské jeskyni – všichni jsou pozvání
k občerstvení a zahřátí k pastýřskému ohni
živý betlém s dětmi v 17 h v Práčích na návsi před obecním
úřadem
27.12. žehnání vína v 16.30 v kapli v Kuchařovicích, následně
St
ochutnávka v kulturním domě.
koncert cimbálové muziky Antoníny Stehlíka v 18 h
v kostele Těšeticích
vánoční koncert L. Minka v 19 h u Sv. Mikuláše
28.12. žehnání vína v 18 h v kostele v Prosiměřicích, následně
Čt
ochutnávka vzorků vína
31.12. svátek sv. Rodiny a Silvestr: mše sv. jako v neděli s obnovou
Ne
manželských slibů; rozpis bohoslužeb uvnitř zpravodaje
1.1.
Po

slavnost MATKY BOŽÍ (Nový rok) – rozpis bohoslužeb uvnitř zpravodaje

4.1.
Čt

setkání seniorů KLAS v 9 h na faře u Sv. Kříže, téma MYSTIKA STARÉHO ZÁKONA (Mgr. P. Macků z Brna)

5.1.
Pá

první pátek – adorace a sv. zpověď u Sv. Kříže od 15 h, mše
sv. v 17 h

6.1.
So

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – mše sv. v 8 a v 18 h u Sv. Kříže,
v 9 h u Sv. Mikuláše, v 18 h v Louce, vždy s žehnáním vody,
křídy, kadidla
Tříkrálová sbírka začne v 9 h mší sv. v kostele v Příměticích
měsíční pouť v Hl. Mašůvkách v 17 h, autobus ze Znojma
v 16 h

7.1.
Ne

Křtu Páně – mše sv. jako v neděli, končí vánoční doba
Biblická hodina na téma knihy Job v 17 h v sále dominikánského kláštera
Tříkrálový koncert souboru Musica coeli pod vedením Ivo
Prchala v Louce v 17 h
Tříkrálový koncert v Hnanicích v 18 h – Willi Türk
s komorním orchestrem a chrámový sbor od sv. Kříže

12.1
Pá

mše sv. pro děti v 17 h u sv. Kříže

13.1.
So

Rybova vánoční mše v 19 h v Práčích (Illegal chorus z Brna)

18.1.
Čt

setkání seniorů KLAS – EXKURZE DO VÝROBNY LOUTEK
(Maškovi Oblekovice), sraz v 9.30 h na konečné zastávce
MHD č. 804 v Nesachlebech (z autobusového nádraží odjezd
v 9.26 h), dále pěšky do výrobny loutek

19.1.
Pá

FARNÍ PLES PŘÍMĚTICKÉ FARNOSTI
od 19:30 v sále Víceúčelového zařízení v Kuchařovicích. Hraje

skupina Víkend Hostěradice. Vstupné 100 Kč, rezervace na:
ples@farnostprimetice.cz a tel. 724 994 191
21.1.
Ne

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v 17h v kapli sester
v dominikánském klášteře

1.2

setkání seniorů KLAS v 9 h na faře u Sv. Kříže

2.2.
Pá

Hromnice – první pátek – mše sv. v 8 h u Sv. Jana Kř., v 17 h
u Sv. Kříže (vždy s požehnáním svící), od 15 h u Sv. Kříže adorace a sv. zpověď

3.2.
So

sv. Blažeje – mše sv. v 7 h u sester dominikánek, v 18 h u Sv.
Kříže (vždy se svatoblažejským požehnáním)
měsíční pouť v Hl. Mašůvkách v 17 h, autobus ze Znojma
v 16 h

4.2.
Ne

Svatoblažejské požehnání po každé nedělní mši sv.

VÝSTAVA BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH POHLEDNIC V LOUCE
do 7. 1. 2018 v louckém kostele. Výstava je přístupná následovně:
víkendy a svátky 14.00 – 16.30 | 24. 12. a 31. 12. 14.00 – 16.00 | 27. 12.
až 29. 12. 14.00 – 16.30. Mimo uvedenou otvírací dobu je prohlídka možná po dohodě s p. Ant. Valenou (tel. 732 838 875).
LYŽAŘSKÝ POBYT NA HORÁCH pro mládež o jarních prázdninách od 5. do 10. února v Jeseníkách na faře v Dolním Domašově.
Cena pobytu 1000 Kč. Info: P. Jindřich Čoupek (tel. 731 402 652).
SETKÁNÍ KATECHUMENŮ
každou neděli v 9 h v sále kláštera u Sv. Kříže a opakování následující
čtvrtek v 17 h na faře u Sv. Mikuláše

Pravidelný program:
Mše sv. s programem pro děti – každou neděli v 9 h u Sv. Mikuláše
a v 10 h u Sv. Kříže | Adorace – každý čtvrtek od 20 do 21 h u Sv. Mikuláše
| Setkání katechumenů každou neděli v 9 h v sále u Sv. Kříže, opakování
ve čtvrtek v 17 h u Sv. Mikuláše | 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 |
jednou za 14 dní v neděli v 19 h na faře v Příměticích – rozjímání nad Písmem | 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 736 523 600, 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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