
pro farnosti Rousínov, Královopolské Vážany a Komořany

„Pod stromeček všem přeji ne množství krásně zabalených dárků, ale dar síly k odpuštění 
a smíření, čas pro naslouchání druhým, zejména starým a nemocným. 
Přeji odvahu k nasazení všech vlastních schopností, talentů i vynalézavosti pro to, aby se 
ten druhý dokázal usmát a znovu pocítil, že ho má někdo rád a že o něho stojí. 
Přeji všem odvahu k přijetí Božího Syna, který přišel na tuto zem právě proto, aby byl 
s námi a pro nás; aby nás obdaroval tím, co nám nikdo jiný dát nemůže. “

Milí přátelé,

na tato slova našeho pana biskupa jsem 
narazil v knihkupectví jednoho velkého 
moravského města, když jsem prolistovával 
knížky a přemýšlel, jakou z nich bych mohl 
darovat svým blízkým. Velmi mě zaujala, 
protože vystihl několika málo slovy podsta-
tu a smysl Vánoc: obdarování. . . 

Apoštol Pavel, když píše křesťanům do 
Korintu, říká podobnými slovy totéž:  
Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše 
Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chu-

(Z knihy biskupa Vojtěcha Cikrleho, Vánoční variace)
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dým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.  
(2 Kor 8,9)

Možná jsme v pokušení si nechat namluvit, 
že ke štěstí potřebujeme spoustu věcí, mno-
ho darů a dárků, stůl plný jídla. . . A zatím 
potřebujeme někoho, koho můžeme mít rádi 
a kdo má rád nás. 

Odvahu vykročit na tuto cestu Vám všem 
přejí Vaši kněží

fara v Rousínovci

P. Michael a P. Stanislav



Kostel sv. Maří Magdalény
Když jsem psal příspěvek o našem kostele 
koncem minulého roku, informoval jsem 
Vás o naší snaze získat finanční prostřed-
ky na statické zajištění kostela, které mělo 
dle projektu stát 6 mil. Kč, což se ve spolu-
práci s poslanci KDU-ČSL a díky aktivitě 
pana starosty Františka Havíře také v závěru 
roku 2006 povedlo. Získali jsme sice „jen“ 
2,5 mil. Kč, ale i to byl velký úspěch. 

Přesto jsme začali přemýšlet, jak tyto pro-
středky co nejlépe využít ku prospěchu 
našeho kostela. Pokud bychom začali s I. 
etapou statického zajištění, stačilo by to 
na 1/3 projektovaných prací a přitom jsme 
věděli, že vůbec nemáme další finanční 
prostředky na opravu krovu, který je dle 
provedeného průzkumu (viz další příspě-
vek p. Ludmily Lokajové) v dezolátním 
stavu včetně střechy a oprava by si vyžáda-
la dalších cca 4 mil. Kč. 

Protože náklady na zajištění statiky se nám 
zdály příliš vysoké, nechali jsme zpracovat  
projekt konkurenční a za účasti  nezávislých 
expertů, jsme nechali posoudit oba projek-
ty. Přizvaní experti potvrdili jako nejlepší 
původní projekt a vyzdvihli jeho výhody.

Věděli jsme, že není v našich silách sehnat 
v nejbližším období 10,5 mil. Kč (6,5  mil.
na statiku a 4 mil. na střechu), a proto jsme 
se obrátili o radu na Brněnské biskupství, 
které nám doporučilo své odborníky, kteří 
mají zkušenosti s opravami kostelů. Ti při-
jeli, kostel podrobně prohlédli a naznali, 
že statika není tak narušená, aby vyžado-
vala takové řešení, jaké navrhoval původ-
ní projekt. Doporučili kompromisní řešení 
které částečně řeší statiku pomocí železo-
betonového věnce a výměny krovu včetně 
střešní krytiny. Toto řešení bude stát 4,8 
mil. Kč a v roce 2007 bude část tohoto pro-
jektu provedena, včetně části krovu a stře-
chy (podrobněji v článku p. Lokajové). 

Doufám, že se nám podaří v roce 2008 

zajistit zbývající finanční prostředky 
na dokončení rekonstrukce krovu a krytiny 
kostela. Již nás ale čeká další úkol, a tím je 
odvodnění kostela provedené venkovním 
výkopem a okopáním zvlhlé opadávající 
omítky a sanace zdiva. 

Dále jsem zmínil ve vánočním zpravoda-
ji, že připravujeme montáž okrasné mříže 
na dveře kostela. Tato mříž byla instalová-
na z důvodu zajištění našeho kostela proti 
krádežím a také proto, aby mohl být v let-
ních měsících kostel otevřen a přes mříž 
byl možné do něho nahlížet podobně jako 
je tomu ve větších městech. Kostel má být 
otevřený i pro lidi hledající a ty, kteří se 
chtějí pomodlit i během dne. Mříž, která je 
na vnitřních dveřích, totiž nechránila boky 
vnitřní předsíně kostela. Nová mříž je tedy 
nejenom praktická, ale také umělecky vel-
mi zdařile provedená a navazuje designem 
na spodní okna vedle vchodových dveří. 

Zahájili jsme rovněž přípravu na opravu 
nakloněného kříže na věži kostela. Podle 
posouzení firmy, která se zabývá opravami 
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výškových staveb, by si oprava vyžáda-
la náklady cca 40 tis. Kč, pokud by byla pro-
vedena bez lešení pomocí horolezců. Jinak 
by náklady byly podstatně vyšší. 

Jak vidíte, tak přísloví „Je tam práce jako 
na kostele“ pořád platí.

Dalším úkolem, který jsme si dali, bylo 
sjednotit oblečení ministrantů, což se 
povedlo a nynější oblečení dodává slave-
ní eucharistie již opět tu důstojnost, jaká jí 
právem náleží. V tomto roce jsme se rov-
něž po řádných přímluvách v našem kostele 
začali pravidelně přimlouvat i za ty, za kte-
rá je mše sv. sloužena, což většina přija-
la s uspokojením. Rovněž se konají vždy 
ve čtvrtek po mši sv. pravidelné adorace 
k nejsvětější svátosti. Jak již bývá tradicí, 
konají se v našem kostele v závěru roku 
pravidelné koncerty jak pěveckého sboru 
Sušil a Slavíček, tak i neustále se lepšícího 
komorního sboru Danielis, který nás vždy 
překvapí něčím novým. 

Na závěr bych opět chtěl poděkovat všem, 
kteří dělají zdánlivě samozřejmé věci 
a umožňují nám prožívat důstojným způ-
sobem společenství slavení eucharistické 
oběti, a také vám všem ostatním, kteří při-
spíváte svými peněžitými dary do sbírek 
na opravy kostela. Všem srdečné Pán Bůh 
zaplať. 

Přeji Vám krásné a radostné prožití Vánoč-
ních svátků a Milostiplný a šťastný Nový 
rok 2008. 

Václav Slovák

Opravy kostela sv. Maří 
Magdalény 
V roce 2006 byl zpracován projekt na opra-
vy krovu a střešního pláště od firmy OK 
Pyrus s.r.o. Brno. Cílem projektu bylo 
pomocí stavebně technického průzkumu 
zhodnotit stav dřevěných prvků krovu, 
střešního pláště a klempířských prvků. 
Z průzkumu vyplynulo, že 80% prvků je 
poškozeno a u zbývajících  prvků  nebylo 
možné s určitostí říci, zda jsou poškozené, 
neboť na určitá místa (konce kráčat, čepy 
prvků, horní strany krokví pod krytinou aj.) 
se nebylo možné dostat. Projekt tedy navr-
hoval demontáž krovu i krytiny v celém 
rozsahu. Na základě tohoto projektu bylo 
požádáno o vydání závazného stanovis-
ka na Městský úřad Vyškov, odbor kultury 
a památkové péče. 

Při opravě krovu bylo také nutno řešit sta-
tiku kostela. Byl zpracován projekt static-
kého zajištění ing. Janem Eliášem z Brna. 
Řešení statického zajištění spočívá jednak 
v opatření, které zvětší tuhost konstrukce 
kostela jako celku, a jednak ze zachycení 
nepříznivých vlivů na svislé konstrukce 
(stěny) od klenby nad hlavní lodí. Tuhost 
konstrukce kostela jako celku je zvýše-
na příložným železobetonovým ztužujícím 
věncem v půdním prostoru kostela skotve-
ným se zdivem půdní nadezdívky pomocí 
zainjektovaných kotev zabetonovaných ve 
ztužujícím věnci. 

Bylo provedeno výběrové řízení podle 
zákona 137/2006Sb. o veřejných zakáz-
kách na dodavatele stavby. Byly osloveny 
tři firmy a z nich byla vybrána firma OK 
PYRUS s. r. o Brno. 

V letošním roce 2007 bude proinvestováno 
na opravě krovu a statiky 2,5 mil. Kč. Toto 
finanční krytí je z dotace státního rozpočtu 
ČR. Celkové náklady jsou však mnohem 
vyšší: 4,8 mil. Kč. Aby oprava střechy 
mohla být dokončena, je nutné zajistit ješ-
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tě 2,3 mil. Kč. V letošním roce byla podá-
na žádost na přidělení dotace z rozpočtu 
jihomoravského kraje na obnovu památek. 
Tato dotace je však  podmíněna tím, že pří-
jemce dotace musí doložit minimálně 50%.  
V příštím roce budeme žádat o přidělení 
dotace z MK ČR z havarijního, dříve se 
nazýval střešní, fondu. 

Práce na opravě budou pokračovat v rozsa-
hu finančních možností farnosti, tj. přiděle-
ní dotací z kraje a také z MK ČR. 

Ludmila Lokajová

4

Co nového ve Starém?
Uplynulý rok prožila farnost svatého Vác-
lava podobně, jako většina farností v okolí. 
Z pravidelného rytmu liturgického roku byli 
farníci občas vytrženi událostí mimořádnou, 
Bohu díky většinou radostnou (poutí, spo-
lečným posezením nebo brigádou). Advent 
byl okořeněn návštěvou kněze, který roz-
hodně nezapadá do tuzemského průměru, P. 
Františka Lízny, S. J. 

Po radostných oslavách narození Páně 
jsme vstoupili do nového občanského roku. 
V lednu jsme ještě stihli farní zabijačku, 
provázenou přízní počasí i farníků. Po 
postních přípravách přišel vrchol celého 
roku, slavení velikonoc s vigilií v koste-
le svatého Václava. Farníci z Rousínovce 
nechyběli na pěší pouti do Březiny, ani 
na poutním zájezdě na Svatý Hostýn. Sva-
továclavské hody letos obohatilo i opékání 
beránka ze stáda P. Michaela s posezením u 

vína a lidových písniček. Pak už se začaly 
dny krátit a od vzpomínky na naše věrné 
zemřelé na farním hřbitově, liturgická čte-
ní více a více směřovala naši pozornost 
k naději konečné, ke Kristu, který má být 
jediným naším Králem.

Bylo toho hodně nebo málo, co jsme od 
adventu do adventu ve farnosti prožili? 
V Rousínovci žijí na faře dva naši kněží, 
probíhají tu přípravy k přijetí svátostí, 
scházejí se tady naši nejmladší, působí zde 
spolek Svornost, na mše svaté přijíždějí i ti, 
kteří ve farnosti nebydlí. Soustřeďuje se tu 
i kus života farností okolních, z naší fary 
spravovaných. 

Nedá se určitě říci, že by se tu nic nedělo. 
Umíme se sejít k radostnému prožití spole-
čenství a najdou se mezi námi lidé ochotní 
přiložit ruku k dílu. Na druhou stranu těch 
dnů strávených společně bylo za celý rok 
jen pár, nákladně opravené prostory fary 
i Svornosti by dokázaly uspokojit mnohem 
větší zájem o společně prožitý čas, kulturní 
podniky a setkání v modlitbě. 

O využití velké farní zahrady se musely 
postarat ovečky. Farní společenství asi není 
prostředím, ve kterém trávíme většinu vol-
ného času, pokud nám vůbec nějaký zbývá. 
Máme se snažit na tom něco měnit, nebo 
máme přijmout tento stav s díky za svobo-
du, která nám nabízí více, než jsme schopni 
využít?

Lukáš Žídek

Kostel Nejsvětější Trojice 
v Habrovanech
Chceme Vás krátce seznámit s historií 
oprav, jak probíhaly, i s jejich finanční 
náročností. 

   Podzim 2002 – na základě zprávy statika 
byl kostel rozhodnutím stavebního úřadu 
uzavřen pro veřejnost z důvodu havarijní-
ho stavu. V průběhu roku 2003 byly zadá-
ny projekty, které měly vyřešit tuto situaci, 

farní zabijačka
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ka kabelů probíhala souběžně se staveb-
ními pracemi. Celková náročnost těchto 
prací (podlaha, omítky a elektro) předsta-
vuje částku cca 320.000,- Kč. Od zahá-
jení oprav do konce roku 2006 již byly 
provedeny práce v celkové hodnotě cca 
2.360.000 Kč. 

   V letošním roce proběhly dokončova-
cí práce na omítkách, které byly součástí 
smlouvy s firmou BITON. V interiéru zbý-
valo provést vymalování kostela, dokončit 
osvětlení a položit dlažbu. Dlažba je již 
položená, nyní probíhají práce na dokonče-
ní elektroinstalace a malování. 

   Financování zatím probíhalo za pomoci 
příspěvku od státu, dotací z JMK, financí 
církevních (farnost a biskupství) a dotace-
mi obcí Habrovany a Olšany. Postupně by 
také měla být podle finančních prostředků 
zahájena v následujících letech rekonstruk-
ce věže (oplechování a venkovní omítky). 

Jan Krček

a to ing. Bílkovi a následně také brněnské 
firmě STABIL. V podstatě až do přelo-
mu roku 2004 a 2005 probíhaly projekto-
vé práce a jednání s památkáři o způsobu 
řešení, opakovaně se prováděly geologic-
ké průzkumy podloží. Bylo vybráno řeše-
ní navržené brněnskou firmou – stažení 
a vyztužení klenby předpínacím systémem 
MONOSTRAND, přičemž základy stav-
by byly vyhodnoceny jako dobré. Firma 
ing. Zamazala provedla ještě v roce 2004 
odvodnění a napojení dešťových svodů na 
kanalizaci a pokračovala pak v roce 2005  
na statickém zajištění kostela. 

   Bezprostředně na statiku navazovalo 
kompletní vybudování nové střechy nad 
presbytářem a lodí kostela, včetně klem-
pířských prací. Dodávku této části stavby 
(krovy, krytina, klempířské práce) provedla 
firma Tesařství Drápal z Viničných Šumic. 
Střecha a statika si vyžádaly finance ve výši 
1.450.000,- Kč. 

   V roce 2006 byl dokončen hromosvod. Po 
vystěhování interiéru kostela jsme zjistili, 
že podlaha je v dezolátním stavu (místy pro-
padlá, jinde zvýšená, v některých místech 
mimořádně vlhká, na jedné straně tvořená 
násypem stavební suti). Dlažba byla jen 
místy, v prostoru pod lavicemi byly pouze 
rozpadené cihly, uložené přímo do hlíny. 
Proto následovalo rozebrání pískovcových 
dlaždic a celkové odtěžení navážky a hlíny 
do hloubky asi 40-50 cm. Díky spolupráci 
se Štěrkovnami a pískovnami Olšany jsme 
mohli průběžně vytěženou plochu navézt 
štěrkem – tyto práce (vystěhování, odtěžení 
dlažby a navežení štěrku) byly provedeny 
za pomoci brigádníků z řad habrovanských 
občanů, kterým tímto děkujeme za význam-
nou pomoc. V roce 2006 ještě stihla slav-
kovská firma BITON provést zabetonování 
podlah a alespoň hrubé omítky, které byly 
do výše 1,5 m provedeny jako sanační. 

   Protože elektroinstalace také vyžadovala 
důkladnou rekonstrukci, využili jsme mož-
nosti vést tyto rozvody podlahou a poklád-

Farnost Kr. Vážany
Uplynulý rok proběhl ve farnosti Kr. Váža-
ny bez mimořádných událostí. Všichni 
jsme o rok zestárli a s námi všechno, co je 
kolem nás. A na mnoha místech je to doce-
la znát. Mám na mysli  stav některých far-
ních objektů, např. fary, zvonice a jiných. 
Zejména stav fary se blíží havarijnímu 
a bude nutné se zamyslet a rozhodnout, jak 
tento objekt dále využívat, a v návaznosti 
na toto rozhodnutí hledat a zajišťovat pro-
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Velešovice 2007
Letošní rok ve Velešovicích se nelišil od 
ostatních. Významnou událostí však byla 
ekumenická bohoslužba v našem kostele, 
která se konala v rámci již tradiční Slav-
kovské iniciativy smíření. 

Podařilo se uskutečnit několik drobrých 
oprav. Kulaté okno v průčelí nad vchodem 
do kostela bylo vyměněno za nové v kav-
litním provedení od firmy Adamec z Rou-
sínova. Byly nově natřeny všechny dveře 
do kostela, mimo dveří od záchodu, které 
byly pořízeny nové. Původní byly nekva-

litní, praskaly a byly napadeny dřevomor-
kou. Hlavní vchodové dveře byly opatřeny 
pěkným čalouněním, které řeší netěsnosti 
a částečně zateplují. Byla prováděna běž-
ná údržba, jako např. úklid věžních prostor, 
vyčistění okapů včetně věžních, které nám 
pomohl vyčistit přizvaný horolezec. Dále 
jsme museli zajistit drobnou opravu střechy 
po silném větru, kterou jsme provedli své-
pomocí. 

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podílí na chodu dění, provozu 
a zabezpečování bohoslužeb v našem fili-
álím kostele. Zvláště je potřeba ocenit dvě 
mladé varhanice a kolektiv kolem nich, 
vkusnou květinovou výzdobu paní Marie 
Zukalové a dobře fungující rozdělení uklidu 
našich žen. Na úrovni jsou venkovní vývěs-
ky, které zajišťuje p. Novotná. V neposlední 
řadě patří dík všem, kteří přispívají finanč-
ními dary ve sbírkách každou první neděli 
v měsíci i občas osobně, poměrně většími 
částkami, a nechtějí být jmenováni. Smut-
ným problémem je úbytek účasti na boho-
službách, zvláště v pátek večer, kdy je nás 
opravdu málo. Proto bych chtěl touto ces-
tou požádat ty, kteří jen trochu mohou, aby 
si udělali čas a přicházeli na mši i v pátek 
večer a usedli do lavic s těmi, kteří chodí 
za každého počasí bez ohledu na to, co jde 
v televizi. Stále platí nabídka na funkci kos-
telníka. Touto cestou znovu hledáme někte-
rého důchodce nebo i důchodkyni, který(á) 
by byl ochoten(a) se této užitečné služby 
ujmout. 

Fr. Kordiovský

středky na jeho opravu. 

Trochu jednodušší je situace se zvonicí. 
Jsou vyřízeny všechny formality potřebné 
k zahájení opravy a jak to počasí dovo-
lí, můžeme se pustit do práce. Finančních 
prostředků není tolik, abychom to proved-
li dodavatelsky, a tak prosím a vyzývám 
všechny schopné a ochotné farníky, aby se, 
až přijde čas, zapojili do práce. 

Přeji nám všem, abychom v příštím Vánoč-
ním zpravodaji mohli komentovat to, co se 
nám podařilo udělat, a ne psát jen o tom, co 
máme před sebou. 

Pokojné prožití krásných svátků Kristo-
va narození, hojnost Božího požehnání 
a pomoci a k tomu nezbytné dobré zdraví 
v Novém roce 2008 Vám přeje 

pp

kostel sv. Jakuba ve Kr. Vážanech

kostel sv. Barbory ve Velešovicích
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Co se událo v naší farnos-
ti v roce 2007
V obci Komořany jsme v letošním roce 
uspořádali několik akcí. V lednu se Tříkrá-
lové sbírky zůčastnilo 6 koledníků a 2 far-
níci jako doprovod. Vybrané peníze byly 
předány na charitu. K velikonočním svát-
kům jsme vlastními finančními prostředky 
nechali opravit křížovou cestu v našem 
kostele. Náklady zrestaurovaných obrazů 
činily 65 000 Kč. Druhou říjnovou sobotu 
se několik našich farníků zůčastnilo pou-
ti do Sloupu. Po celou dobu pochodu jim 
sv. Petr dopřál krásné počasí. V současné 
době probíhá sbírka na koupi nového lustru 
v našem kostele. Pokud nám Bůh zdraví dá, 
budeme v opravách našeho kostela, jehož 
vznik se datuje v 15. století, pokračovat.

Farníci z Komořan

kostel sv. Barbory v Komořanech

Podbřežický kostel
Tento rok byl pro všechny občany a far-
níky v Podbřežicích velmi významný. 
Oslavili totiž výročí 100 let od vysvěcení 
jejich kostela sv. Petra a Pavla. Tento den 
byla sloužena slavnostní mše sv.  za účasti 
brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha 
Cikrleho a současně byl tento den dnem 
setkání všech rodáků obce, kteří se sjeli 
z mnoha koutů vlasti. 

I já s manželkou jsme se zúčastnili slavnost-
ní mše a byl jsem překvapen, jak to je pěk-
ný kostel a jak je o něho s láskou pečováno. 

Když porovnám všech 7 „našich“ kostelů, 
které mají naši kněží na starosti, mohu říct 
že tento je ze všech nejlépe udržován.   

Obec se na tuto slavnost velmi pečlivě při-
pravila a vydala při této příležitosti bulletin, 
ze kterého cituji:

V letech 1098-2006 byly opraveny krovy 
kostela, byly dány všechny nové střechy, 
byla pořízena nová elektroinstalace koste-
la – rekonstruován starý lustr a svítidla na 
stěnách kostela, nový menší lustr, osvětlení 
presbytáře a nový závěs pro věčné světlo. 
Bylo vybudováno ústřední topení, podlaha 
v sakristii, elektronický zabezpečovací sys-
tém, byl restaurován starý zvon, jeho zvo-
nové vybavení a pohon. Kostel byl v roce 
2002 nově vymalován, byly provedeny nátě-
ry podlah, dveří, soklů, byla opravena okna, 
kostelní lavice, jesličky, sochy, kazatelna, část 
hlavního oltáře, pamětní kameny v předsíni 
a varhany. Byly restaurovány původní obrazy 
z korouhví a opět instalovány v kostele, byly 
pořízeny nové koberce, obrázky, skříně do 
sakristie, bohoslužebná roucha, ministrant-
ské oděvy a kostelní prádlo, nově instalována 
byla opravená Pieta atd. 

V roce 2006 byla opravena celá věž kostela 
i s malou severní věží nad schodištěm – nový 
krov a měděná krytina, nové báně a ozdoby, 
fasáda věže, nátěry, ciferníky a ručičky věž-
ních hodin, nová okna do zvonového patra, 
nová zvonová stolice, závěsy, srdce, poho-
ny i ovládání 3 nových zvonů (pořízených 
a vysvěcených také v roce 2006) i zvonu 
původního. Byl opraven kříž věže kostela 
a posvěcen 3. října 2006 a do nové báně byly 
vloženy dokumenty a vše bylo instalováno na 
věži kostela. Byla vyčištěna půda kostela, byl 
vypracován nový aktualizovaný inventář kos-
tela. Jen v roce 2006 výdaje na opravy činily 
1,8 mil. Kč. 

V uvedeném období byly vyrobeny hrnečky 
a svíce s obrázkem kostela, jubilejní zvo-
nečky i farní kalendáře (2000, 2006, 2007).  
(konec citátu) 

Je obdivuhodné, co všechno se podařilo za 
tak krátký čas pro kostel udělat. Však také 



kostel září čistotou a je vizitkou své obce 
a farníků, kteří dokázali sehnat finanční 
prostředky i v době, kdy všichni naříkáme, 
že nic nejde a nejsou peníze. 

Asi bychom se měli poučit a nechat si 
i poradit, jak na to. Také bychom byli rádi, 
aby naše kostely byly pěkné a udržované, 
a mohly tak předat našim budoucím poko-
lením dědictví otců, které naši předkové 
s takovou péčí udržovali.                                                                                         

Václav Slovák 

kostel sv. Petra a Pavla v Podbřežicích
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SVORNOST
Z oprav, které se podařily v letošním roce, 
bylo nejdůležitější to, že se nám konečně 
podařilo  zrušit mokrou a nevzhlednou 
zídku na zahradě. Ta byla do základů roze-
brána a následně vystavěna nová ze štípa-
ného betonu. Dále bylo dokončeno zázemí 
pro hospodského, sociální zařízení, šatna 
atd. V sále ve spolupráci se Sokoly byla 
na jevišti položena nová podlaha včetně 

Opékání berana
V každém stádě je jen jeden vůdce. Ve stá-
dě farních oveček (tentokrát nejde o rousí-
novské farníky) byl jeden beránek navíc. 
Kdo je navíc, musí odejít. V našich krajích 
odcházejí přebyteční beránci na pekáč. 
A tak nadbytečný beránek, doživ biblické-
ho věku obětiny jeden rok, byl obětován 
pro klid stáda. Protože se blížila oslava 
svátku svatého Václava, obětoval beránek 
hlavu i za posílení družných vztahů mezi 
farními ovečkami (teď naopak o rousínov-
ské farníky jde).

Po dopoledních svatováclavských osla-
vách, zalitých deštěm, jaký jsme snad letos 
nezažili, byl hrdina našeho příběhu připev-
něn na rožeň a oblečen do blyštivého kabát-
ku z alobalu. Zatímco se pomalu otáčel nad 
plameny, přestalo pršet a nesměle začalo 
vykukovat sluníčko. Farníci pochopili změ-
nu počasí jako znamení, že Hospodin chys-
tané hostině žehná, a zamířili na zahradu 

obložení.

Na začátku letošního roku se spolek Svor-
nost stal zřizovatelem nově založeného 
mateřského centra „Čechyňka”, 15 dospě-
lých členů tohoto centra se stalo současně 
členy spolku. Svoji hlavní činnost vyvíjí 
hlavně v budově bývalé školy v Čechyni, 
kde také pod školní zahradou buduje dotací 
podporované víceúčelové hřiště.

Na hody o svátku svatého Václava proběh-
lo na spolkové zahradě rožnění berana.

Na konci roku 27. prosince od 9.30 hod 
proběhne již tradiční vánoční turnaj ve stol-
ním tenise. Od loňského roku získává vítěz 
hlavní kategorie putovní pohár. Turnaje se 
každoročně aktivně účastní hejtman Jiho-
moravského kraje ing. Stanislav Juránek, 
který je zároveň i velkým sponzorem turna-
je, stejně jako místní podnikatelé, např. Jiří 
Pleva a Antonín Homola.

Václav Hůlka
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Pouť do Březiny
V sobotu 19. května 2006 farníci Rousínov-
ska opět putovali, tento rok k Panně Marii 
Matce Církve v Březině. Po ranní mši svaté 
se u kostela Marie Magdalény začali schá-
zet pěší odvážlivci odhodlaní udržet krok 
s P. Stanislavem. Dvanáctihlavá skupina 
(jedna z těch hlav byla psí) se pod vede-
ním svých duchovních pastýřů vydala přes 
Vítovice, Kalečník a Hádek k březinské-
mu kostelíku. Stejně jako loni ji provázely 
sluníčko a dobrá nálada. Nikdo z chodců 
se po cestě neztratil, naopak se jejich řady 
rozmnožily o dvě farnice z Královopol-
ských Vážan. V Březině se pěší družina spo-
jila s poutníky, kteří dorazili na bicyklech 
a v doprovodných vozidlech. O půl druhé 
byli všichni mile přivítáni zástupkyněmi 

místních farníků a ve sluncem ozářeném 
kostelíku oslavili poutní mši svatou. Prosili 
při ní o dary svatého Ducha pro své farnosti 
a za nemocného P. Jana. Po mši se pout-
níci od svých průvodkyň dozvěděli něco 
o historii kostela od posvěcení základního 
kamene Janem Pavlem II. až po vysvěcení 
roku 1995. Zrak i sluch mohli potěšit sym-
biózou současného umění se starobylými 
plastikami a zvonem z 18. století. Na ces-
tě zpět většina poutníků neodolala svodům 
automobilismu. Jen nejzdatnější vyšli s P. 
Michaelem po svých, zatímco P. Stanislav 
vyběhl slavit večerní mši v Podbřežicích.

Lukáš Žídek

spolku Svornost. Maminky vzaly buchty, 
tatínci maminky, dědečci a babičky vnou-
čata. Za chvíli se kolem beránka tísnil dav 
hladovců, kolem stolku s burčákem dav žíz-
nivců a u stolů se zákusky a vínem důstojně 
rokovali farníci, kteří už těch svatých Vác-
lavů pamatují víc. Aby se nikdo při čekání 
nenudil, čekaly na děti hry a na odrostlejší 
tradiční moravská zábava petanque. Sou-
mrak nezahnal veselou družinu domů, ale 
do sálu Svornosti. K hojnosti jídla a pití se 
přidaly housličky a kytara, kdo neměl plná 
ústa, přidal se zpěvem a všichni ve svornos-
ti ve Svornosti svědčili, že osobní vztahy ve 
farnosti nemusí končit pozdravením pokoje 
v kostelní lavici.

Lukáš Žídek

opékání berana

Slavkovské dny smíření
V návaznosti na předešlé ročníky a v sou-
znění s Třetím evropským ekumenickým 
shromážděním v rumunském Sibiu, pro-
běhly ve dnech 5. – 6. října 2007 již po dva-
nácté Slavkovské dny smíření. 

Páteční setkání starostů ze Sdružení obcí 
Politaví a Ždánický les ve Velešovicích, 
které pečlivě připravila paní starostka 
ing. Zdenka Šprtová s členy zastupitelstva, 
bylo zaměřeno na velmi aktuální téma sou-
časné doby: „Nezdravé sebevědomí naru-
šuje mezilidské vztahy.“ Mons. Jiří Miku-
lášek, PhDr. ThLic. Radek Mezuláník, 
Josef Vícha z ministerstva pro místní roz-
voj, Milan Mojžíš, starosta obce Nebovi-
dy, bošovický starosta a předseda sdružení 
Jaroslav Šimandl a další, nenechali nikoho 
na pochybách, že mezilidské vztahy jsou 
sice nemocné, ale dají se úspěšně léčit, 
pokud použijeme jedinečný lék, kterým je 
nezištná láska. Nezdravé sebevědomí je 
projevem egocentrismu, kterému můžeme 
účinně čelit pouze altruismem.

Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Bar-
bory, které v zastoupení brněnského bis-
kupa Mons. Vojtěcha Cikrleho předsedal 
generální vikář brněnské diecéze Jiří Miku-
lášek a slovem Božím sloužil P. František 



Katriňák z Košic, byla upřímnou prosbou 
o porozumění a vzájemnou lásku.

Večerní koncert na slavkovském zámku, na 
kterém vystoupil houslista Lukáš Novotný, 
klavírista Vít Hrubý, ekumenický pěvecký 
sbor Festivia Chorus z Velké Lhoty a oko-
lí, stejně jako verše Jana Skácela v podání 
populárního herce Ladislava Lakomého, byl 
v podstatě uměleckým ztvárněním touhy po 
smíření a vzájemné lásce. Milým překvape-
ním bylo pozvání nového ředitele Historic-
kého muzea ing. Aleše Šilhánka k posezení 
účastníků koncertu u sklenky vína.

Sobotní setkání začalo přijetím na slav-
kovské radnici starostou ing. Ivanem Char-
vátem a pokračovalo seminářem na téma 
„Duchovní ekumenismus.“ Kromě letoš-
ních hostů, zástupců ekumenického spole-
čenství z Košic, faráře Reformované církve 
Jaroslava Szelese a P. Františka Katriňáka 
z kněžského semináře sv. Karla Boromej-
ského, vystoupil také ředitel Radia Proglas 
a spoluzakladatel televize Noe P. Martin 
Holík a za Konfederaci politických vězňů 
pan Bohuslav Robeš. Velikým povzbuze-
ním byla neformální, ale ne méně fundo-
vaná přednáška hejtmana jihomoravského 
kraje ing. Stanislava Juránka. 

Po společném obědě jsme se sešli v chrámu 
Vzkříšení Páně. Ekumenické bohoslužbě 
tentokrát předsedal emeritní biskup Slezské 
církve evangelické Vladislav Volný, který je 
se Slavkovskou iniciativou smíření spjat od 
samého začátku jejího vzniku. Zvěstování 
Božího slova se ujal farář Jaroslav Szeles. 
Byli jsme vděční za povzbuzení s. Kateřiny 
Němcové, generální představené Kongre-
gace sester sv. Cyrila a Metoděje z Velehra-
du, jednou z účastníků Třetího evropského 
ekumenického shromáždění v Sibiu, faráře 
SCEAV Jana Cieslara a dalších.

Velké poděkování patří jak představite-
lům obce Velešovice a místnímu faráři P. 
Michaelovi Mackovi, tak vedení města 
Slavkova u Brna, stejně jako vedení a pra-
covníkům Historického muzea a slavkov-

skému děkanovi P. Milanu Vavrovi, ale 
také Integrované střední škole. Ti všichni 
a řada dalších svoji obětavostí a srdečností 
vytvořili ty nejlepší podmínky pro konání 
letošních Slavkovských dnů smíření. Bohu 
díky za ně.

Rev. Jaroslav Kratka, OLJ 
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KPS Danielis v průběhu 
roku 2007
Jako tomu bývá každým rokem, i letos jsme 
nabídli našim posluchačům nejen náš stálý 
a osvědčený repertoár, ale nastudovali jsme 
také spoustu novinek, takže náš repertoár 
nyní čítá přes 140 skladeb nejrůznějšího 
ražení. 

Na počátku roku jsme v rámci vánočního 
„turné“ navštívili O. Oldřicha Chocholáče 
a absolvovali poslední z 6 vánočních kon-
certů, a to v kostele sv. Mikuláše v Deblíně. 
Pak už jsme začali pracovat na dalším pro-
jektu – postním duchovním pořadu hudby 
a slova. Pro tyto pořady jsme si dovolili 
oslovit oblíbeného brněnského herce Ladi-
slava Lakomého a sbor studentů Filozofic-
ké fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
KaMUFFláž pod vedením Mgr. Vladimíra 
Maňase, kteří naše pozvání rádi přijali. Z té-
to spolupráce vzešla 3 vystoupení: v kostele 
sv. Augustina v Brně, v kostele Nanebevze-
tí Panny Marie ve Vyškově a samozřejmě 
u nás v Rousínově v kostele sv. Václava. 
Za citlivé recitace Mistra Lakomého jsme 
nabídli posluchačům meditativní repertoár 
zpívaný výhradně v latinském jazyce. 

koncert  
v Jimramově
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Pak už jsme se soustředili na vrchol letoš-
ní sezóny, zájezd do italského městečka 
Dervia, kam jsme jeli reprezentovat měs-
to Rousínov. V Derviu jsme uskutečnili 
3 vystoupení: téměř dvouhodinový kon-
cert, v němž jsme předvedli jakýsi průřez 
celým naším repertoárem (klasická hudba, 
duchovní hudba, spirituály, lidové písně, 
koledy atd.) a několik novinek (Verdiho 
Sbor Židů, italské árie ad.), dále jsme naším 
zpěvem provázeli nedělní mši sv. a na závěr 
jsme vystoupili s několika skladbami na 
taneční a hudební „párty“, pořádané pod 
širým nebem. Při našich vystoupeních jsme 
zažili neopakovatelnou atmosféru a neví-
danou odezvu nadšeného italského publika 
a všichni jsme si domů odváželi nádher-
né zážitky a vzpomínky na neuvěřitelnou 
spontánnost a srdečnost našich italských 
přátel. 

V září jsme navštívili našeho milého 
O. Josefa Marečka v jeho rodné vísce 
Sulkovec a uspořádali koncert v tamním 
kostelíku. Pak jsme se rozjeli do Jimramo-
va za O. Jakubem Holíkem, kde jsme se 
společně s dalšími dvěma sbory zúčastnili 
velkého duchovního koncertu. V říjnu jsme 
doprovodili naším zpěvem ekumenickou 
bohoslužbu ve Velešovicích, slouženou 
generálním vikářem J. Mikuláškem v rám-
ci tradičních Slavkovských dnů smíření. 
Zazpívali jsme také na vernisáži výstavy 
z italského Dervia na staré radnici v Rousí-
nově. Poté jsme se s chutí vrhli do nového 
projektu – opery. Na říjen jsme nastudovali 
18 operních skladeb, které patří k těm nej-
známějším v daném žánru, a předvedli je 
mj. za doprovodu Smyčcového kvarteta 
města Rousínova (um. vedoucí Miroslav 
Křivánek) ve velkém sále Záložny v Rou-
sínově.

Během všech uvedených vystoupení nás 
střídavě doprovázeli naši nejčastější hosté: 
Hedvika Šlápotová (příčná flétna), Pavel 
Švejnoha (housle) a Josef Rýpar (trom-
bón). 

Na závěr letošního a počátek příštího roku 
chystáme tradiční vánoční koncerty, pro kte-
ré připravujeme 10 novinek. Během tohoto 
roku jsme také posílili členskou základnu, 
když k nám počátkem roku přibyla Naďa 
Zugarová (soprán) a externě s námi začal 
spolupracovat David Hladký (bas).

Milí posluchači, děkujeme vám srdečně za 
vaši přízeň, přejeme vám radostné a pokoj-
né vánoční svátky a těšíme se s vámi na 
shledanou – třeba už na našich vánoč-
ních koncertech, které se letos uskuteční 
22.12. v 17h v kostele Církve českoslo-
venské husitské v Kobeřicích, 26.12. v 18h 
v kostele sv. Jana Křtitele v Dražovicích, 
27.12. v 18h v kostele sv. Maří Magdalény 
v Rousínově a 4.1.2008 v 19h v kostele sv. 
Vavřince v Drnovicích.

Martin Doležel

Z aktivit dětských druži-
nek Motýlků a Kokosů
Také letos probíhají běžné schůzky našich 
dětí na faře a ve Svornosti. Nejvíce je však 
lákaly společné chvíle strávené u táboráků, 
ale především na vícedenních výletech.

První takovouto akcí byl výlet do Rychtá-
řova. Ubytování bylo zajištěno na místní 
faře. Zdejší překrásná příroda přímo láká 
na výpravy. Také proto jsme se vyškrába-
li na kamenité kopce ke zříceninám hradů 
Kuchlova a Hrádku. Cestou nás zastihla 
opravdu velká bouřka. Naštěstí brzy zase 
vysvitlo sluníčko a my jsme se rychle usu-

podzimní prázdniny ve Tvarožné



šili. V Rychtářově jsme strávili tři květnové 
dny plné her a pohody. 

Pro pobyt o letošních podzimních prázdni-
nách ve dnech od 25. do 27.10. jsme zvolili 
faru ve Tvarožné. Čtvrteční dopoledne děti 
hrály zajímavou hru v okolí fary, po obědě 
jsme společně vyráběli lampičky, se který-
mi jsme navečer podnikli cestu do kaple 
na kopci Santon. Otec Michael zde sloužil 
mši svatou. K večeři jsme opékali ve farní 
zahradě buřty. 

V pátek jsme téměř celý den strávili na 
výletě v okolí chaty Jelenice. Tady jsme 
na místním velkém ohništi vařili oběd, dvě 
různé polévky. Každý si mohl vybrat nebo 
ochutnat obojí. Taky jsme se tady pořádně 
ohřáli, protože bylo docela chladno. Pak 
následovala divoké honba za pokladem, 
někteří stateční hledači byli zasaženi pro-
radnými vosami, ale utržené rány se brzo 
zhojily. Odpoledne jsme hráli oblíbenou 
„Vlajkovou“ a cestou zpět ještě několik 
dalších her. 

Sobotní ráno nás přivítalo hustým mrhole-
ním, ale ani to většinu dětí neodradilo. Na 
farní zahradě hrály fotbal a bitvu s papíro-
vými koulemi. Všichni promočení, zabláce-
ní, ale spokojení s velkou chutí poobědvali. 
Pak už nás čekalo jen uklízení fary. Kolem 
čtvrté odpolední si nás vyzvedli rodiče. I 
přes nevlídné počasí byl výlet fajn, protože 
není nad to strávit prázdniny s dobrou par-
tou.

R. Pivečková

Tříkrálová sbírka 2008
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou 
tradici tříkrálových koledníků, předávajících 
radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze 
Kristovo narození stal blízkým a miluje všech-
ny lidi. Konáním Tříkrálové sbírky dostáváme 
také možnost se zapojit do pomoci trpícím 
a potřebným lidem, kteří žiji u nás i v zahrani-
čí. Upřímně děkujeme Vám všem. kteří jste se 
rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho 
uvážení a Vašich možností, podpořit charit-
ní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího 
požehnání, Pokoje a radosti.
Miloslav kardinál Vlk 

arcibiskup pražský, 
primas český

Jan Graubner 
arcibiskup olomoucký, 
metropolita moravský

Těmito slovy nás na oficiálním letáku 
tříkrálové sbírky pro rok 2008 vybízejí naši 
duchovní pastýři k podpoře této akce.

Motto Tříkralové sbírky 2008: Pomoc 
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahra-
ničí a podpora charitního díla.

Sbírka se uskuteční  v termínu od 2.1.–
3.1.2008. Sbírku pořádá Charita Česká 
republika na celém území České republi-
ky. Všechny domácnost dostanou oficiální 
leták Tříkrálové sbírky do svých poštovních 
schránek a 6.1.2008 se uskuteční koncert na 
podporu Tříkrálové sbírky, který v přímém 
přenosu bude vysílat Česká televize.

V našich farnostech (Rousínov a Královo-
polské Vážany), které spadají pod město 
Rousínov, jsme vybrali v minulém roce část-
ku 79 401,- Kč, charita Hodonín, pod kte-
rou naše farnost patří, pak 1 771 361,- Kč, 
v brněnské diecézi 13 296 274,- Kč a v celé 
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Výlet na Santon

Tříkrálová sbírka v Kroužku



2002 2004 2005 2006 2007

Kroužek 6173,40 9904,00 12949,50 13065,00 11396,00

Rousínovec 5188,00 7371,50 8451,00 9225,50 10426,00

Čechyně 2690,00 3096,00 6528,50 5101,00 4642,00

Kr. Vážany 4164,00 5145,00 6402,00 6316,00 6654,50

Vítovice 4218,00 7368,00 6410,00 6581,00

Slavíkovice 4035,00 1764,00 6721,00 6188,00 6748,00

Rousínov 7892,00 14265,00 18168,50 15420,00 19127,00

Sídliště 7848,50 13473,50 13070,50 12665,00 13826,50

Celkem: 37992,10 59237,00 79677,00 74390,50 79401,00

V závěru roku 2002 jsme také vybírali  
na povodněmi postižené lidi v Čechách 
a vybrali jsme přes 100 tis. Kč, tříkrálová 
sbírka v roce 2003 již nebyla organizová-
na.

Věřím, že tak jako v minulých letech my 
křesťané tříkrálovou sbírku opět podpo-
říme co nejvíce. Kromě vložení peněz do 
kasičky s charitním logem je možné zaslat 
finanční dar na účet Tříkrálové sbírky  
33001122/0800 nebo tak jako loni je také 
možné zaslat mobilním telefonem dárcov-
skou DMS ve tvaru DMS KOLEDA na 
číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč a dárce 
obdrží 27 Kč. 

 Opět jako v minulých letech bude na 
zahájení Tříkrálové sbírky v naší brněnské 
diecézi setkání koledníků na mši s otcem 
biskupem Mons. Vojtěchem Cirklem dne 
2.1.2008 v 15:00 v katedrále na Petrově.
Na všechny v tříkrálových kostýmech čeká 
překvapení!

Chtěl bych touto cestou poděkovat malým 
koledníkům a jejich vedoucím, kteří kon-
krétním způsobem naplňují slova Ježíše 
Krista: „Cokoliv jste udělali pro jednoho 
z mých nejmenších, pro mě jste udělali...“

republice přispěli dárci v rámci Tříkrálové 
sbírky částkou 58 729 805,- Kč.

Jistě Vás bude zajímat kolik se vybralo na 
podporu charitního díla dle místních částí 
města Rousínova:

Drakiáda
V neděli 14.10. se uskutečnila Drakiáda. 
Sraz byl na obvyklém místě před kostelem 
sv. Maří Magdaleny ve dvě hodiny po obě-

každoroční drakiáda
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Charita v Rousínově
Od ledna roku 1999 poskytuje charita 
v Rousínově ošetřovatelskou a pečovatel-
skou službu. Cílem této služby je zajišťovat 
biologické, psychické a sociální potřeby 
klientů a zlepšovat kvalitu jejich života.

Dalším cílem je také přispívat k tělesné-
mu, duševnímu a sociálnímu zdraví rodi-
ny. Zaměstnanci charity v Rousínově mají 
své zázemí v Domě chráněného bydlení 
(DCHB), Louky 1, Rousínov, který byl ote-
vřen v loňském roce.

Od ledna do konce listopadu roku 2007 
poskytli zaměstnanci charity v Rousíno-

dě. Pak jsme se přesunuli 
na „Urbánek“. 

Počasí bylo dost větrné 
a tak se do vzduchu dostali 
téměř všichni draci. Teplé 
slunečné odpoledne a krás-
ně vysečený svah v okolí 
kaple sv. Urbana přímo 
vybízel ke hrám a hlavně k 
válení sudů.

Tak jsme příjemně strávili 
toto podzimní odpoledne. 

R. Pivečková



část pěveckého sboru Naděje z ústavu soci-
ální péče pro zrakově postižené Brno-Chrli-
ce a uspořádali malou předvánoční besídku 
formou písní a hudebního doprovodu. Ten-
týž den navečer navštívil DCHB i Mikuláš, 
který rozdal obyvatelům drobné dárečky 
a popřál všem hodně zdraví a spokojenosti 
do roku 2008. 19. prosince proběhne v pro-
storách DCHB ještě vystoupení žáků ZUŠ 
Rousínov, kteří chtějí také potěšit své starší 
spoluobčany a přispět k sváteční náladě. O 
den později navštíví DCHB naši nejmenší 
z mateřského centra v Rousínově a před-
vedou své dovednosti, na které se všichni 
těšíme.

Chod budovy DCHB v Rousínově se zabě-
hl a zdá se, že nájemníci si zvykli na svá 
nová obydlí. Touto cestou přejeme všem 
našim klientům i vám hodně zdraví a štěstí 
v příštím roce.

Júlia Havířová

zdobení stromečku v DCHB

Mikuláš v DCHB
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vě a spádových obcích pomoc v oblasti 
zdravotní péče u 86 klientů v počtu 5713 
úkonů hrazených zdravotními pojišťov-
nami. V sociální oblasti, neboli pečova-
telské, poskytli pomoc a péči u 90 klientů 
v počtu 9274 úkonů. Myslím, že je to úcty-
hodné číslo, když si představíme, že počet 
zaměstnanců včetně zabezpečení provozu  
v DCHB činí 3 zdravotní sestry a 3 pečo-
vatelky. Pro větší zajímavost, po přepočtu 
na úkon a klienta jde v průměru o cca. 64 
úkonů denně u 36 klientů. 

Pravidelně dvakrát ročně probíhá sbírka 
šatstva, která se zasílá do střediska občan-
ského sdružení Diakonie Broumov. Za 
poskytnutou pomoc zaslal všem občanům, 
podílejících se na této sbírce, pan ředi-
tel děkovný dopis: „Ponecháváme jen na 
Vás, naleznete-li možnost nám jakýmkoli 
finančním obnosem pomoci.“ Jinými slovy, 
kdo by měl zájem o jinou finanční pomoc 
pro potřebné, může se obrátit na rousínov-
skou charitu.

V říjnu opět DCHB navštívil MUDr. Fábik. 
Přednesl a prakticky ukázal možnosti léčby 
a tišení bolesti formou masážních přístrojů 
a čínské medicíny.

K velké radosti si sami obyvatelé uspořá-
dali malé odpolední posezení u harmoni-
ky. Na harmoniku doprovázela paní Marie 
Rothkögelová, po budově se nesly tóny 
a zpěv, k večeru se i tancovalo.

Oblastní charita ve Vyškově připravila 6.12. 
Mikulášskou besídku, které se účastnilo 
i pár zájemců z DCHB. 7. prosince přijela 

Webové stránky
Od července letošního roku připravujeme 
internetové stránky farnosti. 

Již brzy na nich budete moci najít aktuál-
ní přehled bohoslužeb, články související s 
našimi farnostmi, fotografie z nejrůznějších 
akcí a mnoho dalších důležitých informa-
cí. Během ledna roku 2008 bychom je měli 
umístit na adrese www.rousinov.cz/far-
nost. 

Prosím vás všechny, abyste případné nápa-
dy a návrhy na obsah stránek zasílali na 
e-mailovou adresu farnost@codeweb.cz, 
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Živý betlém poprvé 
v Rousínově…
Tak jako v minulých letech jsme zpívávali 
u jesliček na Boží hod vánoční, chtěli by-
chom v letošním roce v této tradici pokra-
čovat. Rádi bychom toto zpívání uskutečnili 
před živým Betlémem, který bude umístěn 
před kostel sv. Maří Magdalény na náměstí 
v Rousínově.

Chtěli bychom tímto aktívním způsobem 
přiblížit tu úžasnou věc, že Všemohoucí 
Bůh sestoupil na zem a narodil se jako malé 
dítě chudým rodičům v Betlémě ve chlévě, 
kde ho přišli pozdravit a přivítat jako prv-
ní pastýři i s ovečkami . Navštivili a přišli 
se mu poklonit Tři králové z dalekých kra-
jů, kterým místo narození ukázala krásná 
a jasná hvězda.

I Vás všechny bychom tímto chtěli pozvat 

živý betlém

Akce, které připravujeme 
na rok 2008
Duben 
svátost biřmování

Květen 
víkend s dětmi 
pěší pouť

Červen 
táborák a diskotéka na konec školního 
roku

Červenec 
farní tábor

28. září 
farní den

Říjen 
víkend s dětmi

velmi nám to pomůže ke zdokonalování 
stránek.

František Havíř

dne 25. 12. 2007 v 18 hodin k jesličkám, 
stejně jako všechny lidi dobré vůle z Rou-
sínova i okolí.

Srdečně zvou otcové Michal a Stanislav
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Svátosti smíření 
Pondělí 17.12.

17:15-18:00 Podbřežice P. Stanislav

Úterý 18.12.

17:15-18:00 Komořany P. Stanislav

Středa 19.12.

16:30-17:00 Kr. Vážany P. Michael

17:30-18:00 Kr. Vážany P. Michael

20:00-22:00 Fara Rousínovec P. Stanislav

Čtvrtek 20.12.

17:15-18:00 Rousínov P. Michael

18:30-19:15 Rousínov P. Michael

20:00-22:00 Fara Rousínovec P. Stanislav

Pátek 21.12.

9:00-10:00 Fara Rousínovec P. Stanislav

16:30-18:00 Rousínovec P. Michael

16:30-18:00 Velešovice P. Stanislav

Sobota 22.12.

7:00-8:00 Rousínov P. Stanislav

8:30-9:30 Rousínov P. Stanislav

17:15-18:00 Podbřežice P. Michael

Pořad bohoslužeb
Pondělí 24.12.

20:30 Kr. Vážany

20:30 Komořany

22:00 Rousínov

23:30 Velešovice

Úterý 25.12.

7:30 Rousínov

7:30 Podbřežice

9:00 Rousínovec

Komořany

10:30 Kr. Vážany

10:45 Velešovice

18:00 živý betlém před kostelem  
sv. Maří Magdalény

Středa 26.12.

9:00 Rousínovec

9:00 Komořany

10:30 Kr. Vážany

10:45 Velešovice

16:00 koncert Pěveckého sboru Sušil a 
Slavíček, kostel sv. Maří Magdalény

Čtvrtek 27.12.

17:00 mše s žehnáním vína,  
kostel sv. Václava

18:00 koncert KPS Danielis,  
kostel sv. Maří Magdalény

Pondělí 31.12.

16:00 Rousínov

16:00 Velešovice

23:00 novoroční adorace,  
kostel sv. Václava

Úterý 1.1.2008

7:30 Rousínov

Podbřežice

9:00 Rousínovec

Komořany

10:30 Kr. Vážany

10:45 Velešovice


