
 

 

 

 

 

Jeden pouštní mnich říkával: „Jsi – li smutný, skoro vždycky to znamená, že myslíš sám 
na sebe.“ V každém z nás dříme malý človíček, který se občas vzbudí a cítí se být 
ukřivděný a zanedbávaný. Když ho překonáme a dokážeme se něčeho zříct ve prospěch 
druhých „človíčků“, o něco se podělit, tak můžeme očekávat radost. 

Mons. Pavel Konzbul, diecézní biskup brněnský, z knížky Průvodce adventem 2022 

Poutní místo Provodov 
Je jedno z méně známých poutních míst, které se však nachází nedaleko lázní 

Luhačovice. Provodov leží na rozhraní Slovácka a Valašska ve Vizovických vrších. Jméno 
osady vzniklo od činnosti prvních obyvatel, kteří doprovázeli pocestné a obchodníky 
přes hory plné divoké zvěře a loupeživých hord. 

První zprávy o poutním místě Provodov (místně zvaném „Na Malenisku“) pocházejí 
z počátku 18. století a souvisí s pramenem zdravé vody, který se prý ukázal ve snu 
zbožné paní Anně Vlaštovicové, manželce místního mlynáře Pavla Vlaštovici. Mlynářka 
trpěla oční chorobou a uzdravila se po omývání vodou ze studánky. Když byl takto 
uzdraven i majitel luhačovického panství hrabě Serenyi, dal vystavět nad pramenem 
kapličku Panny Marie Sněžné (r. 1735). Od té doby se stala provodovská kaplička cílem 
mnoha poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, což přetrvávalo i po její přestavbě 
na malý poutní kostel v barokním slohu z roku 1750, který stojí dodnes. Ke vstupu vede 
52 schodů, nedaleko v lese se nachází i křížová cesta.  V blízkosti nad vodním 
pramenem stojí zvláštní kaplička, která je napájená z pramene vyvěrajícího 
pod hlavním oltářem. Na faře si můžou poutníci zajistit skromné ubytování. 

Provodovský poutní kostel zasazený do krásné přírody může oslovit jak věřícího 
poutníka, tak si získat i náhodného turistu. 

Zajímavostí k uvedenému poutnímu místu je, že je spojeno s působením rodáka 
z naší farnosti a obce Malínky a to katolickým knězem Václavem Strmiskou. Působil 
na tomto poutním místě a publikoval o něm práce a tím jej i výrazně zpopularizoval. 
Václav Strmiska se narodil 18.2.1882 v Malínkách a zemřel 5.7.1945 v Pozlovicích 
u Luhačovic. 

Provodov jsme měli možnost navštívit před lety na společné farní pouti. 

JBa 

Synoda 
V loňském roce jsme i ve Fainu psali o synodě, kterou vyhlásil Papež František na 

téma „Za synodální církev: společenství, účast, poslání“. O co šlo? Tedy o co jde? Papež 
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František chce vědět, jak žijí lidé na celém světě, jak vidí církev. A to nejen katolíci, ale 
i lidé z jiných církví, lidé bez vyznání i ti, co jsou na okraji společnosti. Prostě všichni. 
Že to nejde? Je to nadlidský úkol? Možná ano. Ale takové je rozhodnutí Papeže, proto 
celý klér na celém světě hledal způsob, jak splnit tento úkol. S Boží pomocí našli cestu 
a dosavadní výsledky jsou překvapivé. 

Synoda se rozjela v září loňského roku ve Vatikánu, kde vybraní zástupci z celého 
světa obdrželi potřebné instrukce a v katedrále svatého Petra dostali požehnání 
od Papeže Františka. 

V prosinci 2021 se i v Brankovicích sešla skupinka, kterou vytvořili věřící ze všech tří 
farností. Skupinka byla věkově rozmanitá, bohužel se neúčastnili lidé s jiným 
náboženským vyznáním či bez něho. Důvodů tohoto nedostatku bylo několik, největší 
z nich je však nedůvěra a zároveň neochota spolupracovat a také malá informovanost 
lidí, přestože slovo synodalita zaznívalo v médiích (křesťanských) v té době často. 
Nepřispělo ani krátké časové období na přípravu. Přesto se nám podařilo z deseti 
nabídnutých témat během měsíce ledna vypracovat tři, která nás nejvíce oslovila. 

Výsledek, tzv. výstup jsme jako ostatní farnosti odeslali na biskupství. Tam je 
skupina odborníků zpracovala a odevzdala Národnímu synodálnímu týmu.  6. července 
se biskupové sešli na Velehradě a z podnětů biskupských výstupů vytvořili národní 
syntézu a poslali dál ke kontinentálnímu zpracování. 

Konstatovali přitom, že národní synodální syntéza vyznívá kriticky a formuluje 
především bolesti, slabiny a chyby života církve, které je třeba hojit, očistit, popř. 
odstranit. Jako pastýři Božího lidu nicméně uváděli, že i když je kritika pravdivá a 
užitečná, život církve má vedle kritizovaných jevů také mnoho pozitivních stránek a 
mnoho známek životnosti a radostného prožívání víry. 

Do synodálního procesu v brněnské diecézi se zapojily tisíce věřících z 260 farností. 
Celkem přišlo 557 vyplněných dotazníků a dalších 5 výstupů zaslaných e-mailem. 

V celé České republice se zapojilo 2519 skupin, tedy odhadem přes 15 000 věřících. 
Aktivně se účastnilo 1100 farností, což činí asi 40 %všech farností v republice, přičemž 
nejčastěji zapojenou skupinou byli pracující lidé středního věku. 

V současnosti již výstupy z celého světa dorazily do Vatikánu, kde byly zpracovány, 
přeloženy do všech jazyků a rozeslány zpět k biskupům k jejich vyjádření. Papež 
František chtěl původně oznámit výsledky již příští rok, ale jak nedávno oznámil, „Plodů 
zahájeného synodálního procesu je mnoho, aby dosáhly plné zralosti, je třeba 
nespěchat. „Proto se závěrečné shromáždění synody uskuteční nadvakrát, nejprve 
v říjnu 2023 a poté v říjnu 2024. 

Cílem tohoto programu nejsou výstupy ani syntézy dokonce ani závěrečné 
prohlášení Papeže Františka, ale samotná cesta. Všichni, kdo po ní jdou nebo stojí 
kolem jsou její nedílnou součástí. Heslo, které vzniklo přímo ve farnostech a které je 
uváděno na biskupské i národní úrovni zní: „Jaké budou naše farnosti, taková bude 
církev.“                         VeS 



 

 

 

 
Bude k dispozici na Štědrý den. 

• 9:00 fara Brankovice 

• 9:30 kostel Nemochovice 

• 9:50 kostel Chvalkovice 

• 10:15 kostel Nové Hvězdlice 

• 10:30 u p. Jana Kopečného 
Staré Hvězdlice 

Vánoční svátost smíření 
Tzv. cizí zpovědníci budou zpovídat 
v neděli 18. 12. 2022 v Brankovicích 
14:00 – 14:45. V ostatní farnostech 
se bude tradičně zpovídat před 
anebo po bohoslužbách anebo také 
na osobní požádání. 

Přehled vánočních bohoslužeb 

Štědrý den (sobota 24. 12.) 

• 18:00 Nové Hvězdlice 

• 20:00 Chvalkovice 

• 22:00 Brankovice 

Boží hod vánoční (neděle 25. 12.) 

• 8:15 Nové Hvězdlice 

• 9:30 Chvalkovice 

• 11:15 Brankovice 

Sv. Štěpána (pondělí 26. 12.) 

• 8:15 Nové Hvězdlice 

• 9:30 Nemochovice 

• 11:00 Brankovice 

 

 

 

Svaté rodiny (pátek 30. 12.) 

Obnova církevního manželského slibu 

• 16:00 Nové Hvězdlice 

• 17:00 Chvalkovice 

• 18:30 Brankovice 

Sv. Silvestra I. (sobota 31. 12.) 

• 17:30 Brankovice 

Matky Boží, Panny Marie (neděle 1. 1.) 

• 8:15 Nové Hvězdlice 

• 9:30 Chvalkovice 

• 11:00 Brankovice 

Zjevení Páně (neděle 8. 1.) 

• 8:15 Nové Hvězdlice 

• 9:30 Chvalkovice 

• 11:00 Brankovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude probíhat od 1. do 15. 1. 2023. 

• Brankovice – 14. 1. a také 
budou umístěny kasičky 
v lékárně u sv. Mikuláše a 
v potravinách u Vlachů. 

• Chválkovice – neznámo v době 
uzavírky Fainu 

• Malínky - 7. 1.  

• Nemochovice - 7. 1. 

• Nové Hvězdlice - 7. 1. 

• Staré Hvězdlice - 8. 1. 



 

Farní kavárna 
V letošním roce jsme se začali jednou za měsíc scházet po mši svaté na kávu či na čaj 

abychom si popovídali mezi sebou i s panem farářem. Společně jsme strávili několik 
pěkných večerů. 

V roce 2023 bychom se mohli scházet v tyto dny: 

19. ledna, 16. února, 16. března, 13. dubna, 11. května, 8. června, 20. července, 17. 
srpna, 14. září, 12. října 
 

Ekumenická modlitba křesťanů 
z encykliky Fratelli tutti papeže Františka o bratrství a sociálním přátelství r. 2020 

Pane, náš Bože, trojiční Lásko, 

učiň, ať v nás z hlubokého společenství 

tvého božského života 

proudí bratrská láska. 

Dej nám lásku 

zářící v Ježíšových činech, 

v jeho nazaretské rodině 

a ve společenství prvních křesťanů. 

Dej, ať my, křesťané, 

žijeme evangelium, 

ať objevujeme Krista v každém člověku, 

ať ho poznáváme ukřižovaného 

v úzkostech opuštěných 

a zapomenutých tohoto světa 

a vzkříšeného v každém bratru a sestře, 

kteří se pouštějí do nového začátku. 

Přijď, Duchu svatý, 

ukaž nám svou krásu, 

zrcadlící se ve všech lidech na zemi, 

abychom znovu objevili, 

že všichni jsou důležití, 

že všichni jsou potřební, 

že jsou rozličnými tvářemi jednoho 
lidstva, 

které Bůh miluje.  

Amen

 

Slovo duchovního otce na závěr 
Milé čtenářky a čtenáři našeho zpravodaje, kteří jste se pročetli až sem na poslední 

stránku. Dovolte mně, abych Vám popřál krásné a požehnané svátky vánoční, aby i Vás 
upoutalo Světlo z Betléma od jesliček našeho Pána a do celého nového roku pevné 
zdraví a jistotu dosavadních opor, které pomáhají člověku obyčejně a spokojeně žít. 
Za to i jiné Vaše úmysly se modlím.             o. Miroslav 
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