Filiální kostel sv. Matouše v Heršpicích
Na místě zvonice a obecního domku (bývalé školy) byla postavena r. 1870 malá kaple, r.
1884 přistavěna věžka. V 70. letech za P. Fr. Cahy kaple opravena a přistavěna sakristie.
Roku 1999 kaple zbourána kromě věže a sakristie a nově postavena v novobarokním stylu.
Konsekrována 2. 9. 2000 biskupem Vojtěchem Cirklem.
Výročí posvěcení kostela: 2. září
Patrocinium: 21. září
Zasvěcení: Sv. Matouš, apoštol a evangelista, patron účetních, bankovních a finančních
úředníků, celníků, proti opilství. KdyžJežíš povolal Matouše mezi své učedníky, byl v
Kafarnau výběrčím poplatků. Markovo a Lukášovo evangelium uvádějí při této příležitosti
jeho druhé jméno Levi a Marek dodává, že to byl syn Alfeův. Působil nejprve mezi Židy v
Palestině a napsal pro ně Aramejsky evangelium.

Duchovní správa
Současným farářem je od roku 1998 P. Mgr. Milan Vavro (vysvěcený na kněze roku 1991),
který předtím působil v několika farnostech na Znojemsku a v duchovní správě pro české
krajany v Německu. Zároveň zastává funkci děkana slavkovského děkanství, které tvoří 28
farností a je obsazené 12 kněžími.
Spolu s ním ve farnosti slouží farní vikář – kaplan, Doc. ThDr. Petr Mareček (vysvěcený
roku 1994), zároveň přednáší Nový zákon na Cyrilometodějské teologické fakultě univerzity
Palackého v Olomouci.
V posledních letech působili ve Slavkově také jáhni Pavel Habrovec, Pavel Kryl a Josef
Kubeš.

Kontakty
Farní úřad
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna
ukázat adresu na mapě
Telefon: +420 544 221 587 (vyzvánějte prosíme déle)
Mobil: +420 604 280 160
E-mail: rkf.slavkov@biskupstvi.cz
Číslo účtu:
Česká spořitelna 1561234389/0800
IČ 617 29 710
ÚŘEDNÍ HODINY



středa 9,30 – 12,00 15,30 - 16,30
pátek 9,30 – 12,00
nebo v jiné dny, pokud nás zastihnete, nebo po večerní mši svaté v úterý a v pátek

Křest dítěte pouze pro bydlící v naší farnosti, je nutná příprava, nahlaste se dva měsíce před
křtem.
Církevní sňatek nahlaste se aspoň čtyři měsíce předem, pro bydlící v naší farnosti je nutná
příprava, snoubenci z jiných farností si vykonají přípravu u svého faráře včetně vyřízení
dokumentů.
Pohřeb - termín je třeba domluvit nejdříve na faře a potom s pohřební službou.
Nemocné a umírající navštíví kněz kdykoliv na požádání se svátostí nemocných (v případě
nezastižení volejte na mobil 604 280 160 nebo 544 223 123 do Křenovic, pro umírající v
nemocnici ve Vyškově na tel. fary Vyškov: 517 348 335).

O stavbě kostela v Heršpicích
Farníci z Heršpic si v neděli 5. září 2010 připomněli 10. výročí postavení kostela sv.
Matouše. Mši svatou sloužil P. Pavel Kryl, který působil ve Slavkově v době stavby kostela.
Využil svou profesi architekta a návrh kostela je jeho
dílem včetně všech detailů stavby i vybavení jako římsy,
oltář, zpovědnice a další doplňky. Bohoslužby se účastnili
nejen místní věřící, ale přijeli i z okolních vesnic a ze
Slavkova. Po mši svaté následovalo setkání farníků v
obecním sále v Heršpicích se slovem kněží a promítáním
dokumentárního filmu ze stavby kostela. Heršpičtí
připravili k setkání výborné pohoštění a k poslechu hrála
cimbálka z Vracova.
Myšlenka rozšířit kapli z r. 1870 byla velmi živá již po válce. Z roku 1949 máme na
faře již vypracované plány novostavby kostela, který měl stát na poli při vjezdu do Heršpic,
pod bývalým kravínem. Měl to být docela velký kostel s vysokou věží a přístup z vesnice by
byl namáhavý, částečně do kopce. Po roce 1989 farníci začali znovu uvažovat o přestavbě
kaple. K myšlence přišla vhod nabídka od paní Marie Kubové, která věnovala na kapli
finanční dar. Bourání staré kaple začalo v červenci 1999, z původní stavby zůstala jen věž,
čelní stěna s oknem a sakristie. Na Vánoce 1999
již kaple stála a byla v ní půlnoční mše. Na jaře a
v létě se dokončil interiér a fasáda. Biskup
Vojtěch Cikrle povýšil kapli na kostel a 2. září
2000 posvětil kostel a oltář, do kterého uložil
ostatky svatého Vojtěcha.
Postupně během deseti let jsme
pokračovali ve vybavení interiéru. V roce 2005
až 2007 jsme pořídili nové dubové lavice. Nové
vstupní dveře byly pořízeny v roce 2008. Na
zadní stěnu kostela byla instalovaná dřevěná
socha Panny Marie s Ježíškem, získaná darem z Německa. Dokončili jsme vybavení
mobiliáře pořízením laviček pro ministranty a nové zpovědnice.
V roce 2010 byly provedeny další práce: socha P. Marie byla zrestaurována, vyrobeny
konzoly pod sochy a poličky. Kolem římsy byly osazeny nové zářivky, které osvětlují kapli
odraženým světlem ze stropu. U vchodu byla na stěnu osazena pamětní deska s textem:
„Kostel sv. Matouše posvětil 2. září 2000 Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Na místě
původní kaple z r. 1870 postavili L.P. 1999 – 2000 farníci z Heršpic. Navrhl arch. P. Pavel
Kryl. Přispěla Marie Kubová z Heršpic.“ Při hodech 26. září 2010 byly požehnány nové
dvoumanuálové elektronické varhany s pedálem od firmy Ahlborn, které napodobují zvuky
klasických píšťalových varhan za 115 000 Kč, z toho 10 000 Kč přispěla obec. Dalších

34 000 Kč jsme investovali do výroby stolků k oltáři, podstavce soch a opravy dřevěné sochy
P. Marie.
V kostele chyběly obrazy křížové cesty. Po
delším rozhodování a hledání vhodného umělce
k jejímu ztvárnění jsme oslovili brněnskou malířku
Kamilu Veroniku Planerovou. Malba 14 obrazů nové
křížové cesty je v provedení barevnou křídou.
Křížovou cestu požehnal v neděli 13. března 2011 P.
Pavel Kryl, farář z Tasova.
Lidové misie, které probíhaly v říjnu 2009 ve
slavkovské farnosti, se konaly také v Heršpicích.
Každý den byla v kostele bohoslužba pro děti a pro dospělé s promluvami, konal se večerní
kající průvod ke kříži a u vchodu na hřbitov byl vztyčen misijní kříž.
V kostele sv. Matouše se konají pravidelné bohoslužby v neděli v 11 hodin a ve středu
v 17 hodin. Od roku 2009 vyučuje řeholní sestra na Základní škole náboženství. Ze Slavkova
přijíždí do kostela farář P. Milan Vavro a farní vikář Doc. P. Petr Mareček.
P. Mgr. Milan Vavro, farář – 24. 07. 2014

