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AVE CRUX SPES UNICA
VELKOPÁTEČNÍ MEDITACE NAD KŘÍŽEM

Tento nápis, který jsem často četl na průčelí kostela v Praze – ulice Na
příkopech, mi připomíná podstatu křesťanské víry, která je založena na tajemství
života a smrti člověka Ježíše Krista. Je opravdu kříž naší jedinou nadějí? Mnozí
věřící kladou naději v Krista, Boha, Marii, různé svaté atd., ale co je předmětem
této jejich naděje? Snad je to přímluva světce, Panny Marie nebo Krista za nás, či
důvěra, že Bůh k nám bude milosrdný a milostivý? Pokud se naši nebeští přátelé za
nás přimlouvají, tak to jistě není za účelem, abychom měli šťastný a radostný život
na zemi. Jejich přímluva směřuje k věčným hodnotám a společenství s Bohem.
Boží blízkost je dána stavem milosti a vypořádání se s hříchem, se zlem; mocná
přímluva Panny Marie hříšníka nespasí, nezpůsobí odpuštění. Člověka zabořeného
do zla, nezachrání ani Bůh, pokud on o to nestojí, pokud nelituje a nechce se
proměnit – přijmout Kristův kříž. Tváří tvář hříchu se projevuje pravá síla
a význam kříže.
Tuto myšlenku zdůrazňuje i kříž sv. otce Benedikta (CSPB - Crux Santi Patris
Benedicti). Je to kříž vepsaný do kruhu, kde mezi rameny kříže jsou písmena C S P
B: Crux Sancti Patris Benedicti — Kříž svatého otce Benedikta.
Na kříži jsou písmena svisle C S S M L: Crux Sancta Sit Mihi Lux - Svatý kříž
mi buď světlem a příčně N D S M D: Non Draco Sit Mihi Dux - drak ať mi není
vůdcem.
(pokr.na str.2)
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(pokr.ze str. 1)
Na kruhu kolem kříže jsou písmena V R S N S M V S M Q L I V B: Vade Retro
Satana Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quæ Libas Ipse Venena Bibas - Odstup
dále Satane a nikdy mi neraď. Marné je zlo, které nabízíš, ten jed si vypij sám.
Kříž sv. Benedikta je znamením Kristova vykupitelského díla; ve víře ve spásnou moc
Kristova kříže Benedikt již za svého života vykonal mnoho zázraků. Znamením kříže sv.
Benedikt zahání ďábla a zlo, chrání jej před hříchem. Úcta ke sv. kříži a Kristu, který na
něm zemřel, má být především v našem srdci. Člověk je chráněn proti zlu, pokud stále
zve do svého srdce Krista - přemožitele zla, pokud se snaží žít v jeho přítomnosti
a blízkosti, pokud se modlí, čte Boží slovo a hledá Boží plán pro svůj život. To je to, co
nás chrání, to je to, čeho se zlý duch bojí. Kříž je pravým symbolem naděje, protože nám
připomíná, že nemáme nikdy zapomínat na Krista - přemožitele zla a průvodce
k naplněnému životu. Často bychom měli říkat slova z kříže sv. Benedikta – Svatý kříži
buď mi světlem.

V Podolí 10.3.2015

P. Pavel Kopeček

PODĚKOVÁNÍ JÁHNOVI RUDOVI
Do práce v našem farním časopise se zapojil v roce 1990. S krátkou přetržkou se
věnoval časopisu téměř 25 let. Přetržka nastala v letech 1995 - 1997, kdy odjel pracovat
s rodinou do Vyššího Brodu, do místního kláštera. Svoje zkušenosti zde předával
ochotně dál a podařilo se mu také zde začít vydávat farní časopis.
Závěrem loňského roku Ruda ukončil svoji činnost v redakční radě Okénka. Stále však
zůstal v řadách přispěvatelů a určitě po očku sleduje, jak nám to v radě bez jeho vedení
jde.
Velké díky patří Rudolfovi Staňkovi za jeho dlouholetou práci pro náš farní časopis.
redakce Okénka
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MATRIKY VYPRAVUJÍ
Z vody a Ducha svatého se znovu narodili:
datum
14.12. Marie Nedomová z Jiříkovic

místo křtu
Šlapanice

Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili:

+
26.12.
16.1.
22.1.
25.1.
26.1.
27.1.
27.1.
1.2.
8.2.
22.2.
6.3.

Zbyněk Ťápal ze Šlapanic
Eliška Jašková z Brna
Petr Rumler ze Šlapanic
Jindřich Hrazdil ze Šlapanic
Jan Hampl z Bedřichovic
Juraj Torák ze Šlapanic
Žofie Veselá z Ponětovic
Anežka Poláková ze Šlapanic
Marie Hloušková z Kobylnic
Marie Žitná z Podolí
Blanka Jetelinová ze Šlapanic
Josef Müller z Prace

*1960
*1922
*1946
*1947
*1943
*1939
*1923
*1921
*1932
*1944
*1938
*1937

Z KALENDÁŘE - ŠLAPANICE
25.4.
26.4.
27. - 30.4.
8.5.
16.5.
17.5.
23.5.
31.5.
6.6.
7.6.
3. - 4.6., 8.6.
29.6.-2.7.

1.sv. zpověď dětí
Prosebný průvod do polí
Návštěvy nemocných
Mše k výročí posvěcení kaple v Ponětovicích
Farní pouť do Křtin
1.sv. přijímání
Diecézní pouť ministrantů na Vranov
Hody v Bedřichovicích
Diecézní pouť do Slavonic (kostel Božího Těla)
Farní den
Návštěvy nemocných
Návštěvy nemocných
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Z KALENDÁŘE - PODOLÍ
10.5.
17.5.
23.5.
24.5.
31.5.
19.6.

Výročí posvěcení kostela v Podolí
Podolská pouť ke sv. Janu Nepomuckému
Farní pouť do Křtin
Koncert duchovní hudby – Rastislav
První sv. přijímání v Podolí
Farní táborák v Podolí

ÚVAHA VELIKONOČNÍ
Každý rok se těšíme na Vánoce. Jsou krásné, a když se vyvedou (sníh, …), je to pravá
idylka. Ale Velikonoce? Těšíme se na Velikonoce? Snad proto, že přichází jaro, a to je
pro člověka zkormouceného stářím nebo vystaveného stresům současné doby vždycky
jakási vzpruha. Ale přiznejme si, těšit se na Velikonoce jen kvůli jaru, to by bylo dost
málo. Komerční svět si s Velikonocemi – na rozdíl od Vánoc – neví tak nějak rady.
Nějací ti zajíci, vajíčka, pár dalších drobností a dost. Však proč taky, nikdo hekticky
nenakupuje.
Síla Velikonoc je však v něčem jiném, a tady si už neporadíme bez víry a bez vztahu
k Bohu. Vánoce jsou totiž krásné samy o sobě, vždyť i narozené dítě je hezké už jen tím,
že je a dělá všem radost už jen tím, že se narodilo. Kdežto Velikonoce, tam se odvíjí
drama. O Velikonocích jsme dostali odpověď. Odpověď na palčivou otázku „Proč?“
Proč tento mladý člověk musel zemřít, proč trpí nevinní, proč je ve světě tolik zla, proč
si lidé tak snadno ubližují? Tyto otázky jsou v současnosti snad ještě neodbytnější než
jindy. „Kdyby Bůh byl, tak by to nedopustil.“ „Proč s tím něco neudělá?“ Takové otázky
se vynořují v myslích mnoha lidí. Odpověď není jednoduchá, či spíše, není jednoduše
pochopitelná. „Kde je Bůh, když se toto všecko děje,“ ptají se mnozí. A je to stejná
otázka, jako když se ptáme: „Kde byl Bůh, když na kříži umíral jeho Syn?“ A víra nám
dá odpověď: „Stál pod křížem svého syna.“ Ve středověku to chápali, proto se
v zaalpských zemích občas objevuje v malířství i sochařství pieta Boha Otce – sám Bůh
drží na klíně Ježíšovo mrtvé tělo. Je velikým tajemstvím Božím, proč se Bůh rozhodl
řešit problém zla ve světě právě takto, smrtí svého Jednorozeného.
Ale Velikonoce nejsou jen dny smutku, truchlení, připomínka zmaru. Ježíš nezůstal
v hrobě, on vstal. Stejně i my můžeme projít „na druhou stranu rány“, být svědky
zmrtvýchvstání, a tak ve všech problémech dnešní doby získáme jistotu, že Bůh nepouští
věci z rukou. A věříme-li, že Bůh je Láska, nic z toho, co Bůh zamýšlí a koná, nemůže
dopadnout špatně. Bůh vše ve světě nepřestává vést ke svému cíli, a ten cíl je
v konečném součtu dobrý. Budeme mít celou věčnost na to, abychom Bohu děkovali, že
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věci řídil právě takto, i když my jsme tomu tehdy nerozuměli. A to je naše velikonoční
jistota.
Přeji vám všem krásné a radostné Velikonoce!
P. Jan Nekuda, farář

ZAMYŠLENÍ OTCE BISKUPA
Milí přátelé,
prožíváme jedno z nejkrásnějších a nejdůležitějších období církevního roku –
Velikonoce, které vyvrcholí znovuprožitím Kristova odsouzení, umučení
a zmrtvýchvstání, znovu dostáváme příležitost ponořit se do objímající jistoty Boží
lásky. Všechny texty, které budeme o svátcích slyšet při bohoslužbách, jsou napsány pro
každého z nás osobně. Je to Boží poselství mně samému.
O
tíživém
bezvýchodném
a
ponižujícím
otroctví,
o
vyjití,
o přechodu Rudým mořem, o bloudění po poušti. Je to poselství o novém rozměru těchto
událostí vzhledem k poslání Ježíše Krista a možnosti mého ponoření do účasti na tomto
poslání křtem i dalšími svátostmi, které mě činí účastným jeho vítězství už dnes.
Při jedné příhodě v Brazílii jsem si uvědomil, co to znamená radostná
zvěst, radostné poselství. Bylo to v Salvadoru, zrovna v době, když se
hrálo fotbalové utkání s Victorií. A Salvador vedl 2:1. V tu chvíli jsme
s jedním knězem přijížděli ke kostelu, kde měla začít mše. Při bohoslužbě
slova, právě když se četlo první čtení, se najednou z otevřených oken
okolních domů ozval ohromný řev. Jeden z kostelníků se otočil a pomalu
zamířil k vratům kostela. Nevím, jestli měl v ruce mobilní telefon nebo nějaký malý
tranzistorák, ale viděl jsem, jak mu najednou vylétly ruce nahoru. Když se
vracel, vítězoslavně kráčel středem kostela a na všechny strany mával třemi zdviženými
prsty.
Ženy si toho moc nevšímaly, ale na mužích bylo vidět, že jsou potěšeni - Salvador totiž
vedl už 3:1. V tu chvíli jsem si uvědomil - tak toto je ohlašování radostné
zvěsti! Ten člověk šel a hlásal něco, čeho byl plný, čím v tu chvíli prosvětlil život
druhých, a svou zprávou jim udělal radost. A to se jednalo jen o fotbalový výsledek.
Nějak podobně jsme i my poslaní, abychom hlásali, že Bůh zvítězil, že vstal z mrtvých.
Abychom šli mezi lidi, i mezi takové, kteří o to třeba vůbec nestojí, a pověděli jim:
„Kristus je vítěz. Přinesl tobě, ano, i tobě, svobodu, odpuštění, spásu. Když se k němu
připojíš ve svém zápase o pravdu, dobro a spravedlnost, jeho vítězství bude i tvoje
vítězství..." A toto je naše poslání! Jsme schopni Kristovo zmrtvýchvstání
přijímat jako radostnou zvěst pro svůj život?
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To je otázka každého dne.
Budu-li žít z Kristova vítězství, potom všude, kam přijdu, budu svým
životem, postojem a slovy přinášet druhým radostnou zvěst o spáse
a nekonečné Boží lásce. A to je ten nejhezčí úkol, který na zemi můžeme přijmout.
Ať tedy pravá velikonoční radost z Kristova vítězství dá zapomenout na
všechny naše těžkosti, abychom je – znovu ujištěni o jejich smyslu –
dokázali přijmout s vnitřním pokojem v jistotě bezvýhradné lásky, kterou nás Bůh
objímá.
Ze srdce Vám všem žehná

Váš biskup Vojtěch Cikrle

BIŘMOVANCI A VELIKONOCE
Jelikož se nacházíme v době postní, v době před největší událostí křesťanského roku,
zajímalo nás, jak tento čas prožívají a jak se připravují na nejdůležitější svátky naši
budoucí biřmovanci. Proto jsme se jich zeptali na několik následujících otázek.
1. Jak se připravuješ na blížící se Velikonoce?
2. Co pro Tebe tyto svátky znamenají?
3. Na co se o Velikonocích těšíš nejvíc?
Anežka
1) Na začátku postní doby jsem byla na postní duchovní obnově, což byl dobrý začátek
pro postní dobu. Zamýšleli jsme se nad tím, co je to půst a co po nás Bůh chce. Já sama
nemám žádné předsevzetí na postní dobu, protože si myslím, že Bůh nechce naše oběti,
ale nás. Proto se snažím víc na Boha myslet, modlit se a rozjímat o jeho obětování se za
nás.
2) Velikonoce pro mě znamenají radost, protože Bůh nás tak miloval, že se za nás
obětoval. Trpěl, abychom se k němu dostali. Znamenají pro mě otevřenou náruč Boží
lásky.
3) Pokaždé se těšívám na velikonoční obřady. Nejraději mám velikonoční vigilii. Na ní
je nejkrásnější začátek venku při žehnání ohně.
Šimon
1) Snažím se občas zamyslet nad tím, co pro nás Ježíš obětoval na kříži.
2) Asi přiblížení se Bohu a posilnění víry.
3) Na slavnosti a samozřejmě na velikonoční pondělí.
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Verča
1) Každý rok držím nějaké předsevzetí, letos nejím celý půst sladkosti.
2) Velikonoce pro mě znamenají radost z vyvrcholení Ježíšova života.
3) Nejvíce se určitě těším na Bílou sobotu, až ticho a tmu v kostele vystřídá hra na
varhany, zvony a rozsvítí se světla.
Patrik
1) Musím říct, že se na Velikonoce nijak zvlášť nepřipravuju. Uložil jsem si
předsevzetí, že se budu snažit nebýt mlsný, ale vůbec se mi to nedaří. Také bych chtěl
vykonat řádnou svatou zpověď, ať ty svátky mají skutečně krásný rozměr.
2) Velikonoce jsou vyvrcholením celého církevního roku a tak se na to i dívám.
Znamenají pro mě radost z Ježíšova vzkříšení.
3) Nejvíce se mi líbí velikonoční triduum. A z něj asi nejvíce Bílá sobota - velikonoční
vigilie, kdy se první část obřadu odehrává ve tmě a v tichu a v druhé části se vše rozjasní
a rozezní! A potom to krásné vstoupení do Velikonoc. Vše je slavnostní, nazdobené,
velkolepé… Jde z toho vidět ta velká Boží vznešenost!
Liduška
1) Teď v postní době držím páteční půst bez masa a jakýchkoli sladkostí.
2) Velikonoce jsou pro mě připomínkou nejdůležitějších událostí Ježíšova života - jeho
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Také vstupem do nového života.
3) Nejvíc se těším na Bílou sobotu, na atmosféru při velikonoční vigilii.
Tímto děkuji našim respondentům za jejich upřímné odpovědi.
Lucie Králová

NÁBOŽENSTVÍ 3. TŘÍDA
Děti ze třetích tříd se připravují na první svaté příjímání. Na krátkou chviličku jsme se
zastavili do výuky a položili jim pár otázek. Na otázku, zda je náboženství baví, svorně
odpověděli: „Anóóó.“ A všichni se nejvíce těší na "oplatek".
A další odpovědi najdete zde:
O čem si povídáte: „O Bohu.“
Představujete si Boha nějak: „…má bílé vlasy a vousy, bílé šaty, jde z něho zář.“
Co pro Vás znamená první svaté příjímání: „…budu hezky oblečený a budu říkat ano a
věřím. Příprava k Pánu Bohu.“
připravila Lenka Malíková
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OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM PLESEM…
Letošní černo - bílý farní ples proběhl v nádherné atmosféře a všichni jsme si ho jako
každý rok užili. Na začátku jsme byli rozděleni do družstev, která mezi sebou soutěžila.
Jedné soutěže jsem se sama zúčastnila, a to ve skládání obrázků. Kromě soutěží,
tanečních vystoupení a skvělé organizace, tento večer zpestřilo Labutí jezero, v podání
našich nadaných farníků. Ples se vyvedl a teď nezbývá, než se těšit na další.
Anežka Vavrová

Aktéři baletního vystoupení
Foto: Pavel Krček
Několika účastníkům farního plesu jsme položili pár otázek:
Paní Martina: „Na plese se mi líbí. Není zde mnoho masek. Asi si lidé chtěli užít ples
v klasickém oblečení. Nejvíce se mi líbil balet.“
U stolu Adamsovy rodiny seděl také mušketýr, mim, Zoro a černá vdova. Pár otázek:
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Jak se mají u Adamsů? Jak jste zaopatřili děti? Stará se služebnictvo? Co říkáte na
ples?
„Bylo to pekelný. Masky jsme si dělali sami. Na plese se nám líbí. Bohužel jsme
nevyhráli žádné ceny.“
Krásný nápad převléknout se za Dalmatiny měli dva mladí lidé. A bylo opravdu těžké
poznat o koho se jedná, protože kresby na tvářích byly velmi matoucí. V tombole by rádi
vyhráli štěně.
Baletní představení mělo obrovský úspěch, jaký nepamatujeme. Proto jsme nesměli
vynechat rozhovor s hlavním baletním mistrem Michalem:
Jak se vám dnes tančilo, když už jste měli za sebou jedno představení z Národního
divadla?
Tančilo se výborně.
Dalo vám velkou práci sehnat kostýmy?
Ano, musel jsem si to sám ušít. Šil jsem to i těm ostatním účastníkům. Ale stálo to za
to.
Měli jste opravdu krásné kostýmy. Punčošky seděly, neklouzaly?
Schválně jsem zhubnul, abych měl nohy jako baletka.
Jste zvyklí na takovýto aplaus z ND?
Samozřejmě se to nedá srovnat s Kobylnicemi.
Děkujeme hlavnímu umělci za odpovědi.
Připravily Lucie Králová a Lenka Malíková

VE FARNOSTI VZNIKLA TAKZVANÁ YOUNGSTERS
Youngsters je skupina pro mladé lidi ze Šlapanic a okolí (nejen!), kteří chtějí žít svou
víru aktivněji než jen v neděli na mši. Tato skupina se pravidelně setkává jednou za
měsíc. Obsahem setkání jsou úvodní chvály či prosby, impuls a adorace před Nejsvětější
svátostí.
„Jak se stát moudrým aneb jak si plnit svoje sny? To je otázka, která snad zajímá
každého a my se jí budeme dnes zabývat více,“ zahájil impulz na jednom ze společných
setkání pater Pavel Konzbul, někdejší spirituál Biskupského gymnázia v Brně.
V přednášce se potom věnoval například tomu, po čem touží ženy (být krásnou
nevěstou, dobrou matkou a podobně) a vysvětloval, proč jsou v mnohém odlišné
mužům. „Zaujalo mě, jak otec Konzbul mluvil o odlišnostech mužské a ženské
spirituality, jak citoval odborníky a zároveň uváděl spoustu příkladů ze současné doby,
takže to nebylo odtržené od skutečnosti,“ popsal své dojmy ze setkání Pavel Sedlák
a dodal: „Myslím, že se nám taky daří vytvářet živé společenství víry. Za to jsem moc
rád.“
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Březnové setkání potom bylo věnováno pozvánkám na řadu akcí, které se konají v létě,
například multižánrový křesťanský festival UNITED, dobrovolnickou brigádu
Summerjob, Katolickou charismatickou konferenci, Campfest, Orkův kurz, setkání
v Altöttingu a další.
Všechny mladé srdečně zveme k dalšímu setkání (vždy první čtvrtek v měsíci)!
Hana Sedláková

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI
Ekonomická rada farnosti (ERF) je podle svých stanov „pomocný a poradní orgán
faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře“.
(Celé stanovy ERF jsou k dispozici na adrese www.biskupstvi.cz v rubrice
„Dokumenty/Stanovy“)
Až do konce loňského roku v radě pracoval pan Josef Kellner, který odešel na
zasloužený odpočinek. Mnoho let vedl mimo jiné i naše účetnictví.
Chceme mu touto formou za jeho obětavou práci upřímně poděkovat.
Na základě jmenování farářem pracuje nyní Ekonomická rada farnosti nově ve složení
František Kvasnička, Rudolf Staněk, Dana Šmídová a Ivan Vavro. Vedením farního
účetnictví byla nově pověřena paní Marie Horáková.
Zpráva o činnost Ekonomické rady farnosti
Při tradičním bilancování loňského roku ve šlapanické farnosti nás pan farář seznámil
s naší hospodářskou situací. Z jejího závěru vyplynulo, že stav našich finančních
prostředků meziročně poklesl o 300 tis. Kč a činil v závěru loňského roku 266 tis. Kč.
Tento pokles mnohé farníky překvapil a vyvolal ve farnosti znepokojivou diskusi.
Počátkem letošního roku jsme se začali podrobně zabývat příčinami nepříznivé bilance
loňského hospodaření a rozebrali jsme naše příjmy a výdaje až do jednotlivých položek.
Z rozboru vyplynuly zásadní závěry. Z celkových výdajů 1 499 tis. Kč činí energie
337 tis. Kč, odeslané sbírky (na potřeby církve mimo farnost a desátek z ostatních
sbírek) 347 tis. Kč a nákup a technické zhodnocení našeho majetku 239 tis. Kč. Zásadní
je však pokles v příjmech, kde sbírky pro farnost klesly už v roce 2013 o 463 tis. Kč,
v roce 2014 pak sice vzrostly o 163 tis. Kč, pokles 300 tis. Kč však přetrval.
Co z těchto čísel vyplývá? ERF se začala neprodleně zabývat energiemi, kdy prioritou
budou opatření na jejich úsporu jak na faře, tak v kostele.
Protože v současné době není už velký prostor pro snižování cen energií (jejich cena je
díky centrálnímu nákupu, kterou zajistilo Biskupství brněnské pro všechny farnosti,
nastavena dobře), zaměříme se na kroky, které povedou k úspoře množství spotřebované
energie. Na budově fary a kostela byly provedeny termokamerové zkoušky, které
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prokázaly, že největší množství tepla v kostele uniká okny, u fary je naopak tímto
citlivým místem strop. A právě tímto směrem chceme vést první konkrétní opatření.
Byly také sjednány nové nájmy uvolněných nebytových prostor na faře, k pronájmu
zůstává jedna místnost.
Pokud však chceme ozdravit naše hospodaření, měli bychom se všichni zapojit do
podpory naší farnosti ve sbírkách a více se zaměřit na ty, které jsou určeny na opravy a
potřeby farnosti.
Podrobněji o všech krocích v hospodářské oblasti farnosti a o záměrech dalších oprav
kostela a fary budeme podávat průběžné zprávy v následujících vydáních Okénka.
Členové Ekonomické rady farnosti

NABÍDKA PROSTOR K PRONÁJMU
Římskokatolická farnost Šlapanice u Brna se sídlem Masarykovo náměstí 546/9, 664 51
Šlapanice, IČ 65341775, nabízí k pronájmu nebytové prostory ve dvorním traktu farní
budovy. Jedná se o místnost, vhodnou k umístění kanceláře nebo dílny. V objektu je rovněž
sociální zařízení. Místnost má rozměry 6,1 x 5,4 m2, plocha 32,94 m2, poměrná plochy část
společných prostor je 6,75 m2, celková plocha k pronájmu je 39,69 m2.
Měsíční cena za pronájem místnosti včetně energií je 4.500 Kč. Nájemce může využít
rovněž jedno parkovací místo na dvoře.
Bližší informace na telefonu 605 728 515 nebo e-mailu farnost@farnostslapanice.cz. Po
předchozí dohodě je možná prohlídka nabízených prostor.

LETNÍ TÁBOR NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Stejně, jak v minulých letech, i letos tradičně proběhne letní tábor v Náměšti nad
Oslavou, a to v termínu od středy 8. do čtvrtka 23. července. Cena tábora zůstává stejná
jako loni, a to 2 800 Kč. Jedná se o stanový tábor v údolí u potoka za Náměští nad
Oslavou, děti jsou ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou po dvojicích. Tábora se
mohou zúčastnit děti, které letos dosáhly a nebo dosáhnou 7 let věku, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o stanový tábor, je lépe až od druhé třídy po 9. třídu. Přihlášky je
možno vyzvednout v kostele ve Šlapanicích, stáhnout si je ze stránek tábora
www.akceatabory.cz, nebo u Petra Machaina po osobní domluvě, nebo na telefonu
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603725325. Tábor je pořádán pod hlavičkou Sdružení Petrov o.s. Na přihlášce jsou další
informace týkající se tábora. Fotografie z minulého ročníku jsou na nástěnce na faře.
Petr Machain

NOVINKY VE FARNÍ KNIHOVNĚ
Tentokrát byla farní knihovna obohacena o několik románů Francine Riversové,
jejichž námětem jsou biblické starozákonní postavy. Autorka vychází z toho, co vypráví
Bible a svou fantazií doplňuje situace a postavy tak, že čtenářům vyvstává před očima
napínavý příběh. Biblické osoby řešily problémy, kterým čelíme i my v naší době. Často
žily na hraně, měly odvahu, riskovaly a mnohdy jednaly nečekaně. Tyto ženy a muži
nám ukazují cestu, učí nás lépe chápat biblickou dobu a její poselství, můžeme se od
nich nechat poučit i dnes, ačkoli nás dělí několik tisíciletí.
Támar – žena za závojem
Rachab – žena za hradbami
Rút – žena z Koubu
Bat-šeba – žena zapovězená
Marie – žena statečná
Áron – Hospodinův kněz
Ámos – Boží prorok
připravila Lenka Klašková
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POZVÁNKA NA FARNÍ DEN
Již 11. farní den ve Šlapanicích se tradičně koná o první červnové neděli, která letos
připadá na 7. června 2015. Toto datum si můžete zakroužkovat už teď ve svých
kalendářích. K Noci kostelů, která se koná v pátek 29. května, se letos naše farnost
nepřipojí. Všechny příznivce této akce zveme k návštěvě kostelů v Brně nebo v našem
okolí, které se jí zúčastní. Bližší informace najdete na www.nockostelu.cz .
Na setkání s vámi se těší a o modlitbu za zdárný průběh prosí
přípravný tým farního dne

Neděle
7. června 2015

Farní den

BLAHOPŘÁNÍ
Je mi velkou ctí, že jsme mohli v naší šlapanické orelské jednotě
oslavit neuvěřitelné 90. narozeniny sestry Boženy Plotěné.
Chtěl bych Vám u příležitosti Vašeho významného životního jubilea
poděkovat za vše, co jste pro orelskou jednotu udělala
a popřát Vám mnoho síly, elánu, zdraví, pohody a Boží požehnání do
dalších dní.
Václav Klaška
starosta Orla
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BABIČKA V TRENKÁCH ANEB CO TO ZNAMENÁ
"VAUDEVILLE"?
Veseloherní divadelní žánr se zpěvy, který kraloval na jevištích lidového divadla
především v polovině 19. století. Byl předchůdcem operety. Příběhy přímo k popukání,
z ulice, úřadu, kavárny, kovárny...
V provedení našeho hereckého klubu amatérů HerKA si představte novou divadelní
hru Vlastimila Pešky - Babička v trenkách.
Aprílový příběh, který vstoupil do dějin celé Dandovy rodiny. Vypráví jej
emancipovaná studentka Stela, která se připravuje na dráhu doktorky práv a roli moderní
emancipované ženy první poloviny 20. století.

farní divadelní soubor HerKA
Foto: Václav Staněk
Představte si interiér obchodu s deštníky a pršiplášti. Obchod patří panu Lumíru
Dandovi, člověku zdvořilému, uctivému a pozornému k dámám. Vládcem rodiny je paní
Otýlie Dandová, rodilá obchodnice. Kolem zákazníků doslova tančí. Černou skvrnou
rodiny je Dodánek. Mutující puberťák, který dává zabrat celé rodině. A to narovnané
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prkno? Sluha Artur, sloužící zde od nepaměti. Pak je tu teta Berta. Stará panna,
nedoslýchá a nevidí si na špičku nosu, ale jinak je hodná.
Děj se odehrává v roce 1928 během jednoho aprílového dne v obchodě, v parku
a v lázních. Hra je plná veselých písní, divokých tanců, rozverných náhod, zápletek
a omylů. A jak se nám sem zamotala babička v trenkách? A ještě ke všemu z Londýna?
To už prozrazovat nebudeme. Přijďte se podívat na premiéru 17. 5. 2015, v 18 hodin
do Orlovny v Jiříkovicích. Další reprízy budou následovat ve Šlapanicích
a v Kobylnicích.
Lenka Malíková

VELIKONOCE V KOSTELE V PODOLÍ A V PRACI
PODOLÍ

PRACE
11.00

Květná neděle

29.3.

9.00

Pondělí sv. týdne

30.3.

18.00

Úterý sv. týdne

31.3.

7.00

Středa sv. týdne

1.4.

18.00

Zelený Čtvrtek

2.4.

18.00

19.00

Velký Pátek

3.4.

18.00

19.00

Bílá Sobota

4.4.

20.00

18:30

Neděle Zmrtvýchvstání

5.4.

9.00

11.00

Pondělí velikonoční

6.4.

9.00

11.00

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI V PODOLÍ
PONDĚLÍ 30. 3. 2015 16.00 – 18.00
STŘEDA 1. 4. 2015 16.00 – 18.00
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VELIKONOCE V KOSTELE VE ŠLAPANICÍCH
Zelený čtvrtek

18.00
7.00

Velký pátek

10.15
18.00
Bílá sobota

7.00

neděle
Zmrtvýchvstání

pondělí
velikonoční

obřady Zeleného čtvrtku
společná ranní modlitba v kostele
křížová cesta dětí v Jiříkovicích
v Loučkách
velkopáteční obřady, otevření Božího
hrobu
společná ranní modlitba v kostele

18.00

společná večerní modlitba v kostele

21.00

obřady Vzkříšení

7.00

ranní

8.45

„devátá“ - hlavní velikonoční mše

7.00

ranní

8.45

devátá

V pátek a v sobotu bude kostel po celý den otevřený k soukromé modlitbě a návštěvě
Božího hrobu.
U Božího hrobu můžete přispět do sbírky na údržbu chrámu Božího Hrobu
v Jeruzalémě.
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