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Vyšlo 14.2. 2016

MÍSTO ÚVODNÍKU…
Už jako malý kluk, jsem stejně jako vy, vídával na našem kostele kříž s nápisem
„Sv. Missie“ a se starodávnými letopočty. Neuměl jsem si pod tím nic konkrétního
představit, snad jen to, že by v uvedených letech farníci nějak zvlášť více než jindy
pamatovali na misie v Africe? Nebo že by snad afričtí misionáři navštívili naši
farnost?
Poprvé jsem lidové misie „na vlastní kůži“ zažil v r. 2001 v Pozořicích. Konal je
tenkrát Fatym a já si kladl otázky typu: Je opravdu nutné, aby ve farnosti byly
denně slouženy čtyři mše? Je v pořádku, aby z ranní mše, která byla v 7.15,
odcházeli lidé před devátou? Jak přijmou nekosteloví lidé návštěvu misionářů
s nabídkou požehnání každého domu? Zvládneme 24hodinovou adoraci
s celonoční příležitostí ke sv. smíření? Nakonec se ukázalo, že celý tento přebohatý
program byl jen kostrou, na kterou Bůh mohl věšet své dary.
Dojemný byl večerní průvod ke kříži za vesnicí a modlitba za toho, kdo z našich
řad jako první zemře. A hned druhý den ráno si Pán povolal jednu vzácnou ženu
a já jí trochu záviděl, že večer předtím se za její svatou smrt modlila celá farnost.
Jedním z konkrétních plodů, pro mě viditelných, byl návrat několika starých lidí
k Bohu, u jiných to byly zpovědi po řadě let. A malým zázrakem pro nás byla
zkušenost stavění misijního kříže. Vůbec jsem netušil, kolik razítek je potřeba
k tomu, aby v nepřístupném břehu nad silnicí bylo možné postavit obyčejný
dřevěný kříž. Všude nám na úřadech zdůrazňovali, že na rozhodnutí mají normálně
jeden měsíc, ale nám že to razítko tedy dají na počkání! A takových zázraků bylo
mnohem víc, a o mnohých ví jen Bůh a ten, koho se to týkalo.
Přeji i vám, abyste zakusili bohaté Pánovo obdarování. Udělejte si čas, dejte
misiím nejvyšší prioritu, odložte o dva dny odjezd na jarní prázdniny a buďte si
jistí, že Ten, který je bohatý na milosrdenství, se rozhodně nenechá ve svých
darech zahanbit.
P. Jan Nekuda, farář
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CO JSOU TO VŮBEC LIDOVÉ MISIE?
Pro dnešního člověka by možná bylo nejjednodušší je označit jako generální úklid
v duších, ve svědomí. Každý z nás – bez rozdílu vzdělání, vyznání či politické
příslušnosti – si ve svém životě střádá zkušenosti, úspěchy i neúspěchy, správná
rozhodnutí i omyly, radosti i strasti, tajemství, křivdy či jiné nevyslovené pocity.
Lidové misie jsou tu proto, abychom se zastavili, zklidnili se, zamysleli sami nad
sebou a nad tím, jestli by náš život nemohl být lepší a šťastnější z pohledu duchovního.
Myslím, že každý z nás si může položit a mnohdy často pokládá otázky typu:
•
•
•
•
•
•
•

Proč je naše rodina tak rozhádaná?
Toto sousedovi nikdy neodpustím!
Vím, že jsem ublížil, ale mám odvahu se přiznat?
Proč mě lidi zařazují podle mých rodičů?
Proč se na sebe jen mračíme?
Jak můžu odpustit druhým, když sobě odpustit neumím?
Není chyba tak trochu i ve mně?

Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem v katolické
církvi. Trvají zpravidla 7-9 dní, během kterých se konají různá kázání a pobožnosti. Tyto
misie se opakují jednou za 10-15 let. Misie by měly vést minimálně dva řeholní kněží
a neměly by být jednodenní záležitostí. Doporučené je, aby se rok po skončení misií
konala šestidenní obnova misií, která by měla utvrdit to, co se podařilo během lidových
misií "zasít".
Cílem lidových misií je vlastně vnitřní obrácení křesťanů. Jde o oživení a prohloubení
víry ve farnosti. Tyto misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří do kostela chodí
a o své víře již něco vědí. Misie tedy nejsou evangelizací v pravém slova smyslu, přesto
však dávají mnoho příležitostí navázat kontakt i s těmi, co do kostela již nechodí nebo
v Boha vůbec nevěří a poskytnout jim příležitost k návratu.
V Čechách a na Moravě mají své kořeny lidové misie v 1. polovině 19. století a konaly
se až do zakázání veškerých řádů a jejich aktivit za komunistické diktatury v dubnu 1950
během „Akce K“.
Lidové misie jsou v současné době doporučené Kodexem kanonického práva, který
v kánonu 770 říká: „Podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých
dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání,
přizpůsobené potřebám doby.“
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POJETÍ A CÍL LIDOVÝCH MISÍ
Lidové misie lze označit jako apoštolskou práci kněží, kteří jsou zmocněni církevní
autoritou dočasně vykonávat pastoraci v dané farnosti s cílem důkladné náboženské
obnovy všech farníků.
Misie jsou posláním a misionáři jsou posláni. Misionáři, kteří přicházejí do farnosti,
jsou posly církve a nepřímo Krista a Boha.
Misionáři přebírají na sebe ve chvíli zahájení misií velkou zodpovědnost. Nemohou se
cítit jako "nájemníci" v cizí záležitosti, ale jako ti, kteří plní vznešenou věc. To má také
pobízet místního duchovního správce, aby dal misionářům svou maximální důvěru
a podporu. Farář i misionáři si mají uvědomovat, že jednou z důležitých úkolů misií je
posílit spojení farnosti s církví a s jejich duchovním správcem. Vylučuje to postranní
úmysly misionářů, působit pouze pro vlastní ambice či zisk. Zde je třeba připomenout,
že takový byl postoj zakladatele Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul a jeho prvních
spolubratří. Faráři jim tak důvěřovali, že na čas misií spokojeně opouštěli své farnosti
a vydali se na vlastní exercicie do domu společnosti Vincentinů v Paříži.
Cíl misií je univerzální. Zde se ukazuje rozdíl mezi misiemi a exerciciemi. Misie jsou
určeny všem věřícím bez výjimky, zatímco exercicie mohou být určeny pouze některé
skupině věřících, např. ženám, mužům, kněžím, mládeži, a tedy osobám, které se snaží
o křesťanskou dokonalost. Pokud tedy účast na exerciciích lze ponechat na dobré vůli
farníků, misie mají „dobyvačný“ charakter. Povinností duchovních správců a misionářů
je napnout všechny síly, aby povzbudili k účasti co největší počet farníků.
Vyvstává otázka, jak lze provést toto vše během jednoho týdne normálních misií. Sv.
Vincent, který předkládal pro své misie výše vyjmenované cíle, zároveň určoval, aby
práce misionářů v jednotlivých farnostech trvala zpravidla dva měsíce, a nejednou
dokonce tři. Pohleďme, jak nám to představuje jeden ze životopiscův sv. Vincence:
„Nauka začíná od základů, od katechismu, který se vysvětluje ráno i večer všem
farníkům, i dětem. Třeba čekat na duše. Nejde o vyvolání krátce trvajícího otřesu, ale je
třeba obnovit farnost, smazat její minulost generální zpovědí, pak jí dát možnost jednat
již na nové cestě a před odjezdem se ještě jednou ujistit, že postupuje vpřed pevným
krokem spolu i s obnoveným farářem. "

PŘÍPRAVA MISIÍ VE FARNOSTI
Výzva k vnitřnímu obrácení věřících a nabídka dialogu hledajícím se má rozšířit po
celé farnosti. K tomu slouží několikaměsíční příprava misií. Zkušenosti ukazují, že
nepřipravené misie přinesou lidem ve farnosti jen poloviční užitek. Proto řádná příprava
misie trvá 6-12 měsíců, podle druhu a velikosti farnosti. V některých případech, jde-li
třeba o velmi malou farnost, je možné přípravu zkrátit na 3-4 měsíce. Během této doby
se misionáři snaží alespoň dvakrát osobně navštívit farnost, zúčastnit se nedělních
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bohoslužeb a v promluvě se zaměřit na plánované misie. Zkušenosti ukazují, že po dobré
přípravě se misijního programu účastní denně asi 50% farníků.
Jakmile se tedy místní duchovní správce přihlásí u misionářů, je třeba s ním domluvit
vhodnou dobu konání misie, její průběh, program a termín zahájení přípravy, která má
probíhat ve spolupráci s misionáři a může se konat následujícím způsobem:
Vzdálenější příprava:
• Ohlášení misie ve farnosti. Vhodnou příležitostí jsou větší svátky, shromáždění
farnosti apod.
•

Osobně seznamovat lidi ve farnosti s událostí, jakou misie bezpochyby jsou.

Bližší příprava (asi 3 měsíce před začátkem misií):
•

Vytvářet atmosféru očekávání a vyzývat k modlitbě za blížící se misie.

•

Zapojit do přípravy laiky, skupiny a hnutí ve farnosti, nemocné, …, každý může
něčím přispět.

•

Upozornit věřící na termín misií, aby si neplánovali dovolenou, svatby, zábavy,
či nějaké akce mimo farnost.

•

Vyvěsit stručné písemné informace, plakáty, apod. týkající se misií.

•

Navázat kontakt s představiteli města, navrhnout rozhovor nebo článek do
místních médií.

Bezprostřední příprava (měsíc před misiemi):
•

Zesílit výzvy k modlitbě, modlit se za misie společně v kostele po mši sv., během setkání laiků a hnutí, vyzývat k modlitbě za misie v rodinách.

•

Je vhodné uspořádat novénu k Duchu svatému.

•

Rozmnožit program misií, rozdat do rodin, vyvěsit na veřejnosti a s pomocí laiků šířit tyto informace také mezi těmi, kteří do kostela nechodí. Každý je na misie zván.

•

Je-li to možné nabídnout zvláště nepraktikujícím křesťanům a lidem nevěřícím
setkání (program, besedu) mimo kostel (např. v kulturním sále) s nějakou věřící
osobností (herec, vědec, politik, sportovec…). Jde o navázání kontaktu s lidmi,
kteří do kostela nepřijdou. (To lze i během samotných misií.)

Při příležitosti lidových misií se neřeší osobní účty typu: "Počkejte, přijdou misionáři
…". Jde o to, připravit půdu pro Boží slovo. Během přípravy se nekonají žádné sbírky
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na potřeby misionářů. Sbírka na misie se koná podle tradice na závěr misie - v neděli
během mší svatých.

OBNOVA MISIÍ (RENOVACE)
Zhruba rok po misiích je možné uspořádat ve farnosti ještě tzv. renovaci – obnovu
misií. Tato obnova trvá zpravidla pět až šest dní, program se dotýká opět základních
pravd křesťanské víry. Obnova misií má za úkol připomenout farníkům událost, jež ve
farnosti proběhla, a utvrdit ovoce misií. Nezřídka to bývá příležitost k obrácení pro ty,
kteří se během konaných misií neodhodlali ke změně života.
podle různých pramenů z internetu sestavil Otec Jan Nekuda

ROZHOVOR S MISIONÁŘEM - OTCEM PAVLEM
1. Můžete se nám představit?
Jmenuji se Pavel Kavec. Narodil jsem se 2. listopadu 1963 ve městě Rajec, okr. Žilina.
Po skončení základní školy a gymnázia jsem v létech 1983-1985 sloužil v čsl. armádě
a pak studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě. Na kněze jsem
byl vysvěcen 17. června 1990 v Banské Bystrici. Místa mého kněžského působení:
Močenok, Moravské Lieskové, Banská Bystrica, Bijacovce, Loštice a od roku 2014 jsem
v Bratislavě.
2. Jak jste se dostal ke konání misií, kdy jste se jich účastnil poprvé?
Komunita kněží Misijní společnosti sv. Vincence de Paul působí v Lošticích od roku
2000. Zdejší misionáři rádi přijíždějí do farností, kam je kněží pozvou na duchovní
obnovy a svaté misie od roku 2005. Na prvních misiích jsem byl ve farnosti Svébohov
nedaleko Zábřehu v roce 2006.
3. Na které misie rád vzpomínáte?
Snad na misie ve Velkých Karlovicích…
4. Co pro vás osobně misie znamenají?
Pro mne samého jsou misie velkou inspirací a příležitostí sdílet s místním knězem
a jeho farníky život víry netradičním způsobem. Vedou nás všechny k novým objevům
života víry tam, kde žijeme realitu každodenního života.
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5. Jak se na misie připravujete?
Kromě kontaktů s místním duchovním otcem a jeho farníky se modlím, aby Bůh
žehnal tomuto dílu. Je to jeho dílo a nás všechny nezaslouženě zve k angažování se pro
Jeho záležitosti, které mají dosah do věčnosti. Připravuji si nebo aktualizuji promluvy
a přednášky, které pak prezentuji v programu.
6. Byl jste svědkem nějakého konkrétního obrácení či duchovních plodů misií?
V každé svátosti smíření zakouším nepochopitelný dotek Božího uzdravení…
Plody misií závisí na každém z nás. Letos máme velkou příležitost dotknout se
bolavých míst ve svém srdci, rodině, farnosti a léčit je…
7. Co byste popřál šlapanickým farníkům do misií?
Aby si našli čas přijít a zatáhnout z povrchnosti na hlubinu duchovního života.
Aby si v dnešní době hluku našli chvilku ke ztišení a přemýšlení o tom, co bylo a jak
jít lépe dál…
Misie jsou neopakovatelnou nabídkou k smysluplnému prožití postní doby a Roku
Božího milosrdenství!
Bůh ať nám všem na přímluvu Panny Marie žehná!
Za rozhovor děkuje Otec Jan

P. Pavel Kavec

Okénko

-7-

DĚJINY LIDOVÝCH MISIÍ
Nejdříve je dobré si uvědomit smysl tzv. Svatých lidových misií (tak dřív byly
oficiálně jmenovány).
Lidové misie byly a jsou určeny pro prostředí, kde křesťanství má už své kořeny a to
hlavně pro „obnovu“ farností. Farnost je chápána jako území pod správou daného
duchovního správce – jsou zde zahrnuti všichni lidé, nejen ti, kteří se křesťanství snaží
praktikovat.
V první řadě se vždy jednalo o prohloubení osobního vztahu s Bohem a s Církví pro
praktikující katolíky, ale byla nabídnuta pomoc i ostatním. Lidové misie prováděli dobře
vyškolení a připravení duchovní. Příprava spočívala nejen v dobrém vzdělání, řečnictví
a ochotě stát se služebníkem pro druhé, ale hlavně svědectvím osobního vztahu s Pánem.
Vlastní Svaté lidové misie se vždy dopředu připravovaly nejen „technicky“, ale
především modlitbou a postem. Misionáři si byli vědomi, že se jedná o duchovní boj
a oni, že jsou jen nástroje přijetí ve zprostředkování Boží milosti.
Prvopočátky můžeme vidět už ve středověku. V křesťanském prostředí ve velké míře
u věřících docházelo k povrchnosti, formálnímu plnění „náboženských úkonům“ a díky
každodenním starostem i k zhasínání živé víry. Nemalou roli hrála i nevzdělanost
a pohanské „dědictví návyků“. Místní duchovní správa neměla síly sama si s tím poradit.
To jsou problémy stálé – i naše a dneška. Proto Bůh probouzel u některých lidí touhu
s tím něco dělat. Ze středověku jsou nejznámějšími lidovými kazateli (předchůdci
lidových misií) mniši z františkánského a dominikánského řádu (ale nejen oni).
Začátkem novověku v našich zemích zasažených husitstvím a protestantstvím velkou
roli při duchovní obnově hrála činnost mnichů a to svým svatým životem, nejen
kázáním. Velký podíl na pokřesťanštění lidových vrstev (obyčejný lid hodně klesl kvůli
zmatkům, hádkám a nepřátelství nejen duchovně, ale i morálně) měli především
nepřátelsky špinění jezuité, ale i kapucíni, premonstráti, cisterciáci a další.
Systém obecných pravidel moderních Svatých lidových misií propracoval zakladatel
redemptoristů sv. Alfons Maria z Liguori (1696 – 1787). Zapojil se do diecézního
kněžského sdružení "Apoštolské misie", a horlivě působil jako lidový misionář. Na srdci
mu nejvíce ležel stav nejubožejších lidí, pastevců a rolníků ze širokého okolí Neapole
žijících v hmotné a mravní bídě. V boji s jejich náboženskou nevědomostí založil "Dílo
kapliček", významné tím, že večerní vyučování katechismu spojoval s jednoduchou
pobožností. Jeho zkušenosti byly vtěleny do pravidel, která byla schválena papežem
a postupně přijata celou katolickou církví.
Na těchto základech pracují různé skupiny misionářů dodnes. Forma se přizpůsobuje
dané situaci v dané farnosti. Misionáři lidových misií mohou působit v dané farnosti jen
se souhlasen místního biskupa a na pozvání odpovědného duchovního správce. Vlastní
průběh lidových misií nebyl a není určen jen praktikujícím katolíkům dané farnosti, ale
všem zájemcům a nabízejí „službu“ i pro hledající.
(S využitím článku R. Zahrádky ze stránek farnosti Třebíč-město)
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CO ŘÍKÁ O MISIÍCH FARNÍ KRONIKA?
Při pohledu do farní kroniky zjišťujeme, že jsou její záznamy o misiích až překvapivě
skoupé – možná je to zapříčiněno tím, že misie byly v té době v životě farnosti tak
běžnou věcí, že kněží nepovažovali za důležité se o nich podrobněji rozepisovat. Se
stejným přístupem jsem se setkal v Pozořicích, kde některé termíny misií nebyly
zaznamenány vůbec.
Doslova se tedy v naší farní kronice píše toto:
„Oznámena smírná pobožnost na konci masopustu 23.2.1936, modlitba za zdar misií
a za kněze. 1. března oznámeno konání misií, které začaly ve Šlapanicích od 8. března
do 17. března, posvěcen misijní kříž s povolením biskupské konsistoře ze dne 23.1.1936
j.č.680. Vydání na misie 945 Kč.“
Dotazem v diecézním archívu jsme pak zjistili, že se tam nacházejí dva dokumenty:
Oznámení faráře Adolfa Sváry, že 8.-17. března 1936 budou redemptoristé z Brna konat
ve farním kostele ve Šlapanicích sv. misie a farář žádá o všechny potřebné fakulty
a fakultu ad benedictionem sollemnem (ke slavnostnímu žehnání) nového misijního
kříže. Druhý dokument pak oznamuje, že P. Jaroslav Kalous, redemptorista, u příležitosti
misií posvětí novou křížovou cestu v kapli v Bedřichovicích.
Otec Jan

VZPOMÍNKY NA MISIE 1936
Z misií v naší farnosti před 80 lety si pamatuji jen to, že bylo kázání pro jednotlivé
stavy: pro školní mládež, pro mládež dospívající, pro muže, pro ženy. Já jako
patnáctiletá jsem se zúčastnila kázání pro dospívající mládež. Kostel byl plný, zúčastnilo
se nás všech ať, mladých či už dospělých, hodně. Obsah kázání si už nepamatuji, jen si
vzpomínám na jednoho kněze, že byl takový drobný, jako nemocný, ale když kázal, byla
jeho slova velice účinná a důrazná.
Misií se zúčastňovala celá naše rodina, sestra starší a bratr mladší než já. Tatínek už
nežil, zemřel v roce 1935.
To je vše, co si pamatuji.
Ludmila Bílková (*1921), Kobylnice
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foto archiv pana Bohumila Bučka z Jiříkovic
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Zhotovením misijního kříže byl pověřen tesařský mistr Josef Dvořák z Jiříkovic. Byl
dovezen smrk, který v bývalém průjezdu (vedle pošty) byl ručně otesán. Tesání kříže
prováděl můj otec, pan František Boček. Kříž po posvěcení a průvodu Šlapanicemi byl
zasazen do záhonu přes starou zákristií. V pozdějších letech, když začal uhnívat, byl
uříznut a připevněn na zeď.
Jan Boček, Šlapanice
Já si sice konání lidových misií nepamatuji, ale chci sdělit: Náš strýc pan Otakar
Horáček byl ročník 1920. V době konání lidových misií mu bylo 15 let. Na lidové misie
vzpomínal celý život a program lidových misií měl schovaný ve svém rozsáhlém archivu
až do konce života. Z jeho vyprávění vím, že byly přednášky pro jednotlivé stavy, tj. pro
různé věkové kategorie lidí. Na závěr lidových misií se stavěl dřevěný misijní kříž. Byl
zasazen uprostřed zahrady u kostela. Asi po třiceti letech byl přemístěn pod střechu na
zeď vedle vchodu na kostelní věž.
Anna Hlávková, Šlapanice
Moje babička ze Šlapanic z Nádražní ulice, se kterou jsem chodila do kostela, mě vzala
na misie, které se konaly v roce 1936 ve Šlapanicích. Po mši mě zavedla k dřevěnému
kříži, který stál před kostelem. Pod kostelem stálo pár stánků, kde mi babička koupila
obrázky, které mám schované dodnes.
Marie Fialová, roz. Fojtlová,(*1919), Kobylnice

LIDOVÉ MISIE POHLEDEM NAŠICH FARNÍKŮ
Co si pod pojmem lidových misií představí a co od nich očekávají naši farníci? To
jsme zjistili menší anketou, ve které jsme se zeptali na následující otázky:
1. Víte, co to jsou lidové misie?
2. Účastnili jste se někdy lidových misií?
3. Co očekáváte od lidových misií?

Marie K.
1. Myslím, že to jsou „exercicie“ pro věřící i nevěřící, které mají vnést do našeho
duchovního života novou sílu.
2. Ne, nikdy jsem se jich nezúčastnila. Jen jsem o nich v posledních letech hodně
slyšela a četla o nich v Katolickém týdeníku.
3. Očekávám prohloubení své víry a oživení života naší farnosti.
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František a Helena K.
1. Lidové misie mají za cíl zapojit co nejvíce lidí do hledání smyslu života
a zejména nás vyzývají k zamyšlení, co můžeme ve svém životě změnit
k lepšímu a také jak pomoci svým bližním na cestě k Bohu.
2. Pokud se otázkou myslí jen angažovanost ve vyhlášených dnech, tak ne. Pokud
lze za účast na lidových misiích považovat stálou snahu o růst své víry, působení na své bližní ve farnosti, společenství, rodině, přátele, kolegy v zaměstnání
atd., tak ano.
3. Je to výzva pro nás všechny, abychom si uvědomili, že je povinností každého
z nás dávat dobrý příklad svému okolí a pomáhat na cestě spásy všem bližním.
Je nutné ale začít každý sám u sebe, nejlépe hned, ještě dnes.
Marie Š.
1. Myslím si, že misie by měly oslovit hlavně nevěřící a přivést do kostela pokřtěné a vlažné, kteří tam pravidelně nechodí. Vhodným způsobem by se měli oslovit "hledající".
2. Ne, neúčastnila jsem se jich.
3. Doufám, že bude zajímavý program, který prohloubí mou víru a pomůže mi ji
předávat dál.
František K.
1. Nevěděl jsem, dokud se o nich nezačalo v naší farnosti mluvit a připravovat je.
Když jsem to slyšel poprvé, zkoušel jsem si to spojit s misiemi, jak je známe.
2. Zatím nikdy, a pokud vím, tak ani nebyla příležitost.
3. Načerpání nových duchovních sil a obnovu svou i celého farního společenství.
Ivana H.
1. Představuji si je jako duchovní obnovu pro celou farnost a současně pro každého zvlášť.
2. Ne, ale jsem zvědavá, co mně i nám ve farnosti přinesou. Těším se a míním od
Hospodina vyprosit všechno, co je ochoten nám dát :-)
3. Odpovědi na moje vnitřní otázky. Třeba: jak zvládat své vlastní nešvary, jak
taktně vycházet s přáteli i nepřáteli; jak být odvážná křesťanka a přinášet radost
a naději všem lidem okolo.
Za ochotu a upřímné odpovědi děkuje Lucie Králová
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PROGRAM SVATÝCH MISIÍ PRO FARNOST ŠLAPANICE
21. – 28. února 2016
Každý den misií bude mít své vlastní zaměření a bude věnován určité skupině ve
farnosti nebo určitému tématu. Podle toho budou zaměřeny i veškeré aktivity, i když se
samozřejmě programu může zúčastnit kdokoli (a bude vítán).
NEDĚLE – 21. 02. 2016 – den Páně
Každá neděle je den Páně, jak se nazývá podle tradice církve a jak jej nazval i sv. Jan
Pavel II. ve svém apoštolském listě Dies Domini (O slavení dne Páně) z 31.5.1998. I my
chceme tuto a příští neděli dát svůj čas a prostor Pánu a v tyto dva dny zvláště dbát na
křesťanské prožití neděle – udělat si čas pro sebe, pro svou duši, pro Boha, pro modlitbu,
pro své blízké.
Nedělní odpoledne bude věnováno tzv. stavovským promluvám, jak se to dříve
praktikovalo – pro různé stavy, tj. skupiny osob.
7. 00 - Mše svatá s misijní promluvou
8. 45 - Úvodní mše svatá s misijní promluvou
* zpěv k Duchu svatému
* symbolické odevzdání farnosti misionářům
* modlitba za misie
14. 30 - MISIJNÍ PROMLUVA PRO MUŽE (kostel)
16. 30 - MISIJNÍ PROMLUVA PRO ŽENY (kostel)
18. 30 - Mše svatá
PONDĚLÍ - 22. 02. 2016 – den milosrdenství
Tento den chceme věnovat tomu, čím žije současná církev – Jubilejnímu roku
milosrdenství. Vrcholem dne bude podvečerní pouť do brněnské katedrály, kde
projdeme Svatou branou Jubilejního roku, připomeneme si téma roku milosrdenství,
budeme prosit o Boží milosrdenství a budeme se snažit toto milosrdenství uskutečnit ve
svém životě i ve svém okolí – usmíření dávných rozbrojů, nesrovnalostí, letitých
ublížení, prostě všecko to, co v nás potřebuje uzdravit.
Misionáři mají také v programu navštívit školy naší farnosti, mateřské, základní
i střední - ty, kde o to bude zájem.
6. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
7. 00 - Mše svatá s promluvou
7. 45 - Škola modlitby
Dopoledne návštěva škol a gymnázia
Pouť ke Svaté bráně do brněnské katedrály:
17.00 kající pobožnost, příležitost ke sv. smíření
18.00 MŠE SVATÁ
* další program na Petrově bude upřesněn
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ÚTERÝ - 23. 02. 2016 – den seniorů
Senioři, tedy ti, kteří již toho mnoho prožili a hodně pamatují, jsou významnou
součástí farnosti. Jejich víra je často vyzrálá, osvědčená životem, zkouškami i utrpením
a tak mají co předat mladé generaci a jejich modlitby a duchovní přínos je neocenitelný.
Tento den chce být dnem ocenění jejich životního díla, připomenutím, že nejsou těmi, se
kterými se již nepočítá („přestárlí“), ale i když často spíše již hledí k věčnosti než
k tomuto světu, snad právě proto je potřebujeme, leckdy i proto, abychom se na nich
učili lásce, která dává. V rámci mše sv. se bude udělovat svátost nemocných, ke které se
mohou připravit i lidé mladší, pokud trpěli nebo trpí vážnou nemocí, která by mohla
ohrozit jejich život. Večer bude pak zakončen přednáškou P. Jana Zachovala, který má
bohaté zkušenosti v práci se starší generací.
6. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
7. 00 - Mše svatá s promluvou
7. 45 - Škola modlitby
10. 00 - Návštěva pensionu pro důchodce
14. 00 - Pobožnost za zesnulé na hřbitově
16. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
17. 15 - Modlitba svatého růžence
17. 45 - MŠE SVATÁ S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
19. 00 - Přednáška pro seniory (P. Jan Zachoval)
* Příležitost k osobnímu rozhovoru s misionáři
STŘEDA - 24. 02. 2016 – den dětí
Zvláště malé děti jsou ty, které si ještě nesou v duši vzpomínku, odkud přicházejí. Pán
Ježíš ne nadarmo nás vyzývá „Nebudete-li jako děti…“. Děti jsou zároveň těmi, které je
třeba formovat a vést a za které máme zodpovědnost. Zkušenosti a zážitky víry, které
člověk neudělá jako malé dítě, už často nemá možnost později nikdy zažít. Proto se
chceme tento den spolu s dětmi radovat z naší víry.
6. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
7. 00 - Mše svatá s promluvou
7. 45 - Škola modlitby
9. 00 - Návštěvy nemocných
16. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
17. 15 - Modlitba sv. růžence
17. 45 - MŠE SVATÁ PRO DĚTI
19. 00 - Program pro děti – prezentace Zázračné medailky P. Marie + dramatizace
události
* Příležitost k osobnímu rozhovoru s misionáři
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ČTVRTEK - 25. 02. 2016 – den Eucharistie a den duchovních povolání
„Ecclesia de Eucharistia“ – Církev žije z Eucharistie, tak zní název encykliky papeže
Jana Pavla II., skrze kterou nám chce připomenout, že Ježíš v Eucharistii je ten, který
nás shromažďuje v jedno. A chceme si také uvědomit velikost povolání, kdy člověk
odpoví na volání lásky větší než jakákoli jiná láska na tomto světě a chceme žasnout nad
nadpřirozenou plodností takového povolání. Při celodenní adoraci budeme prosit za
duchovní povolání z naší farnosti.
6. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
7. 00 - Mše svatá s promluvou
7. 45 - Škola modlitby
8. 30 - 17. 30 Celodenní adorace Nejsvětější svátosti
16. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
17. 45 - MŠE SVATÁ S PROMLUVOU – EUCHARISTIE, CHLÉB ŽIVOTA
19. 00 - Katecheze o zasvěceném životě
* Příležitost k osobnímu rozhovoru s misionáři
* Nabídka zhlédnutí filmu
PÁTEK - 26. 02. 2016 - den mládeže
Mladý člověk je ohroženou skupinou. Spojuje v sobě nejistotu, hledání, rizikovost
celoživotní volby a zároveň schopnost velkodušnosti a nového neotřelého pohledu na
věci. V tento den chceme prosit za mladé lidi naší farnosti, aby dokázali jít po cestách
víry a aby dovedli objevit velikost volby, kterou jim nabízí Bůh – manželství či
zasvěcený život. Vydáme se na křížovou cestu a večer se sejdeme na adoraci Taizé. Při
volbě času pobožnosti křížové cesty dali misionáři přednost době Umučení Pána Ježíše
před časem více přístupným těm, kdo pracují nebo chodí do školy.
6. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
7. 00 - Mše svatá s promluvou
7. 45 - Škola modlitby
9. 00 - Návštěvy nemocných
15. 00 - Pobožnost Křížové cesty – JIŘÍKOVICE (venku)
16. 30 - Příležitost ke svátosti smíření
17. 45 - MŠE SVATÁ PRO MLÁDEŽ
19. 00 - Setkání mládeže s bohoslovci
21. 00 - Adorace na způsob Taizé pro biřmovance a nejen pro ně
* Příležitost k osobnímu rozhovoru s misionáři
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SOBOTA - 27. 02. 2016 - den manželů
Zkušenosti minulých desetiletí i ty současné ukazují, že víra dětí a mládeže se udržela
tam, kde dobře funguje rodina. Rodina je privilegované prostředí pro výchovu dětí a jiné
instituce jsou natolik úspěšné, nakolik se rodině podobají. Dnes se chceme modlit za
naše rodiny, za ty, které nefungují, aby fungovat začaly, a i za ty, které fungují, aby
dokázaly vytrvat. Nabízíme vám přednášku brněnského jáhna Jana Špilara. Inspirováni
„Cestou rodin“ na poutním místě Rokole ve východních Čechách projdeme i my
improvizovanou cestu rodin postavenou na náměstí. Při večerní mši si manželé obnoví
své sliby a večer jsme zváni na světelný průvod, při kterém se chceme modlit za to, aby
nikde ve světě nebyl ohrožován život a mír.
6. 30 - Příležitost ke svátosti smíření
7. 30 - Mše svatá s promluvou
8. 15 - Škola modlitby
9. 00 - Katecheze pro manžele (Jan Špilar, jáhen)
14. 00 - Cesta manželů (venku na náměstí)
16. 00 - Příležitost ke svátosti smíření
17. 15 - Modlitba svatého růžence
17. 45 - MŠE SVATÁ S OBNOVOU MANŽELSKÝCH SLIBŮ
19. 00 - Světelný průvod po městě za život a mír ve světě
NEDĚLE - 28. 02. 2016 – den Páně
Tento den zakončíme slavnostními bohoslužbami naše týdenní misie, požehnáme
misijní kříž stojící u kostela a umístíme na něj letopočet, který nám pro příští roky bude
připomínat tento požehnaný týden. Dokončíme tak další kapitolu v dějinách naší
farnosti, tak, jak to připomínají misijní kříže v kostelích nebo v jejich blízkosti. Protože
konání týdenních misií je spojené s plnomocnými odpustky, přijmeme k tomu též
zvláštní apoštolské požehnání.
7. 00 - Mše svatá s promluvou
9. 00 - SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ NA UKONČENÍ SVATÝCH MISIÍ
* svěření farnosti pod ochranu Panny Marie
* Te Deum a modlitba
* žehnání a uctění misijního kříže
* apoštolské požehnání spojené s odpustky
11.00 závěrečná beseda s misionáři
Při lidových misiích je třeba si uvědomit, že tu hlavní práci koná v našich duších Bůh.
On dokáže oslovit člověka i na základě sebejednoduššího programu, a naopak, bohatý
a dovedně sestavený program může být jen zábavou, ale účinek pro duši se nemusí
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dostavit. Program jistě není dokonalý – teprve při samotných misiích pravděpodobně
přijdeme na to, co všechno se mohlo udělat jinak. A přistupujme s vírou, že chceme
pouze udělat prostor pro Boží působení. Udělejme si tento týden pro Pána čas, odložme
– nakolik je to pro nás možné – jiné starosti a s pokorou a očekáváním se účastněme
misií. Ten, který je přebohatý, má pro nás připraveno spoustu darů. Přijďme si pro ně!
P. Jan Nekuda

OKÉNKO – časopis farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci
Vydává Římskokatolická farnost Šlapanice u Brna, Masarykovo nám. 9, 664 51 Šlapanice
telefon: 544 245 280, e-mail: okenko@farnostslapanice.cz, http://www.farnostslapanice.cz
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