
 

 

 

 
 

Vítej nám, Bože vtělený, krásné děťátko,  
z Marie Panny zrozený, milé pacholátko! 

 

  

F a r n í  z p r a v o d a j   

 Vánoce 2015 
Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves 
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Drazí bratři a sestry, milí farníci, 

 

blíží se konec dalšího občanského roku a máme tedy opět 

příležitost ohlédnout se za sebou a poděkovat Pánu za chvíle 

radosti a štěstí, ale i těžké chvíle našeho života… 

Určitě nemůžeme zapomenout na naši první společnou farní 

pouť do Říma a San Giovanni Rotonda, kde jsme prožili krásné 

chvíle ve vzájemném společenství a načerpali mnoho duchovních 

darů a to nejenom pro sebe, ale pro všechny, které nosíme ve 

svých srdcích. 

Z dalších akcí, kterými nás Pán tohoto roku obdařil, bych rád 

jmenoval také první „farní den“, při kterém jsme se mohli 

společně sejít jako jedna velká rodina. Věřím, že tak, jako tento 

rok přijali farníci z Hrušek a Týnce pozvání nás z Moravské Nové 

Vsi, tak v následujícím roce všichni společně přijmeme pozvání do 

Týnce na druhý „farní den“. 

Nemůžu nevzpomenout také na první farní tábor, kterého se 

účastnilo téměř 70 farníků (dětí, vedoucích i kuchařek) a na který 

máme mnozí opravdu pěkné vzpomínky. Mé veliké poděkování 

patří všem, kdo nám s jeho přípravou a realizací pomáhali. Pokud 

dobrý Pán Bůh dá, tak i v následujícím roce se uskuteční podobný 

pobyt pro děti. 

Příjemným překvapením pro mě byla vysoká účast několika 

desítek Vás farníků na ranních – „rorátních“ – mší svatých 

v době adventní. 

Velikou radost mám i z našich ministrantů, kteří jsou velmi 

šikovní, a kterých postupně stále přibývá. Společných setkání, 

která bývají každý měsíc na faře, se účastní téměř 40 našich 

ministrantů, a to není málo.  

Když se ohlédnu za uplynulým rokem, velmi mě těší i fakt, že se 

nám společně povedlo dokončit všechny důležité úpravy na faře, 

aby tak vyhovovala požadavkům současné doby, aby do ní 

nezatékalo, aby měla kancelář, kde se v příjemném prostředí 

můžou lidé setkat s knězem, kde již netáhne průvan, protože 

netěsní okna, a mnoho dalšího. Jako poslední úprava byla 
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dodělána elektroinstalace (nejenom vybavení větším počtem 

zásuvek, ale i ozvučení a instalace projektoru k promítání), 

výměna oken, výmalba a položení zátěžového koberce ve farním 

sálu. Za to všechno patří díky především Pánu Bohu, ale i vám 

všem, kdo jste přispěli svou prací, modlitbou za toto dílo, nebo 

finančním darem. 

Jsem rád, že také vy jste se naučili využívat možnosti přistoupit 

ke svaté zpovědi kterýkoliv týden a ne jenom před prvním pátkem. 

A mnozí z vás již ocenili, že v ostatních týdnech ani nemusí čekat 

ve frontě před zpovědnicí. A když jsem vzpomenul zpovědnici, tak 

myslím, že je fajn, že máme již ve všech třech kostelích zpovědnici 

uzavřenou, tak, že se již do dálky neozývá hlas zpovídajícího se. 

Zbývá ještě dokončit čalounění, aby ztlumilo ozvěnu hlasu uvnitř 

zpovědnice. 

Těší mě také to, že i ve výuce náboženství došlo k velkému 

pokroku. Náboženství se po dlouhé době stalo opět nepovinným 

předmětem na našich školách a povedlo se nám také rozdělit jeho 

výuku do většího počtu skupin, takže již není nutné spojovat výuku 

tří, čtyř a někdy i pěti ročníků, ale může mít téměř každý ročník 

výuku samostatnou (v případě spojení ročníků se jedná o 

maximálně dvě třídy). I když to také znamená větší zátěž pro 

vyučující (kněze i paní katechetku), věřím, že to stojí za námahu. 

Veliké poděkování za vstřícnost patří všem pedagogům, kteří 

k nám byli v tomto procesu vstřícní, ale také ředitelkám všech 

škol, které patří do naší farnosti. 

A co bych si přál do nového roku? Aby nám všem i nadále Pán 

žehnal, aby nám pomáhal vytvářet opravdové společenství lidí, 

kteří vždy mají zájem o toho druhého, aby v nás rozmnožoval 

všechno to dobré, co v nás je, aby vždy stál při nás v našem úsilí o 

prohlubování našeho vztahu k němu, a aby nás jednou přivedl do 

věčného domova. 

 

To nejenom vám, ale i sobě vyprošuji a k tomu nám všem také 

ze srdce žehnám! 

Otec Marián 
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Tento rok jsme v Moravské Nové Vsi prožili 
 
Leden 

Žehnání domů - ve vánočním období bylo farníkům 

nabídnuto žehnání jejich domů. O krátký obřad, ve kterém 

kněz navštíví příbytek a spolu s rodinou, která bydlí v domě, 

se pomodlí za všechny jeho obyvatele, pak kadidlem nakouří 

a svěcenou vodou pokropí všechny obytné místnosti, byl 

velký zájem. Tento rok pan farář požehnal tímto obřadem 

přes 60 příbytků. Ty příbytky, na které se nedostalo v tomto 

roce, může v případě jejich zájmu požehnat pan farář v této 

době vánoční. 

Tříkrálová sbírka – začátkem ledna proběhla v naší farnosti 

Tříkrálová sbírka. V sobotu 3.1.2015 se před zahájením 

sbírky v Moravské Nové Vsi sešly děti  ve farním kostele, 

kde jim pan farář udělil kněžské požehnání.  

 

Únor 

Adopce na dálku – v únoru byly v kostelích naší farnosti 

umístěny pokladničky, kam máme všichni možnost přispívat 

svým darem na pomoc dětem v Indii při jejich studiu. Podle 

výše příspěvku si naše farnost tímto způsobem adoptovala tři 

děti v Moravské Nové Vsi, tři děti v Hruškách a dvě děti v 

Týnci. Částka, která je dostačující na pomoc jednomu dítěti 

na celý jeden školní rok činí 5.000,- Kč. 

Doba postní – naše děti se mohly během postní doby osobně 

zapojit do „postního snažení“ (40 dnů doby postní vykonat 

každý den dobrý skutek), některým se to povedlo. 

 

Březen 

Adorace na první pátek - od března začaly pravidelné 

měsíční adorace před Nejsvětější Svátosti oltářní. Na 

adoracích společně prosíme nejen za naši farnost, ale i za 

všechny potřebné. Adorace bývají vždy na první pátek 

v měsíci, po mši svaté. 



Vánoce 2015 Stránka 5 
 

Křížová cesta – v pondělí 23.3.2015 se uskutečnila poslední 

pobožnost křížové cesty v době postní v naši farnosti. 

Meditativní křížové cesty se účastnilo přes 100 věřících 

z Hrušek, Mor. Nové Vsi i Týnce. Při meditativní modlitbě 

otce Mariána byly ke 14-ti zastavením promítány snímky 

z filmu ,,Umučení Krista“ režiséra Mela Gibsna. 

 

Duben 

Missa Chrismatis (mše svěcení olejů) - jako odměnu za 

ministrantskou službu vzal s sebou pan farář na Zelený 

čtvrtek tři nejlepší ministranty z každé vesnice na slavnostní 

mši svatou do Brna s naším otcem biskupem. Této mše svaté 

jsou přítomni téměř všichni kněží naší diecéze i ministranti 

jednotlivých farností, kteří doprovází své kněze. 

Velikonoční třídenní – největší křesťanské svátky jsme 

prožili v opravdovém společenství. Do prožívání Velikonoc 

se zapojili nejen farníci z Moravské Nové Vsi, ale i z Hrušek 

a Týnce. Každý z dnů měli lektorskou službu a ostatní 

služby při liturgii farníci z jednotlivých obcí naší farnosti 

(Zelený čtvrtek – Týnec, Velký pátek – Hrušky, Velikonoční 

vigilie – Moravská Nová Ves). Zpěvákům z Hrušek zvláště 

děkujeme za zpívané Pašije na Velký pátek. 

1.farní den – v neděli 26.4.2015 se uskutečnil, letos 

v Moravské Nové Vsi, první farní den. Ve 14 hodin jsme se 

setkali ve farním kostele ke společné modlitbě za naši 

farnost. Program pokračoval na prostranství farní zahrady a 

kolem kostela. Děti si mohly zasoutěžit, k dispozici byl 

skákací hrad od KDU-ČSL. Všichni jsme měli možnost 

bohatého občerstvení. Byla zpřístupněna i věž farního 

kostela. V soutěži pro šikovné hospodyňky „o nejlepší 

roládu“ se sešlo kolem čtyřiceti druhů sladkých i slaných 

rolád. Moc všem chutnalo, počasí nám také velmi přálo. 

Všichni jsme strávili krásné nedělní odpoledne. Děkujeme 

všem hospodyňkám, vinařům a mládeži za přípravu 

programu a pohoštění na farní den. 
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Květen 

Pouť na sv. Hostýn – v pátek 8.5.2015 jsme se vypravili na 

tradiční pouť k Panně Marii na sv. Hostýn. Letos nás jelo 

opravdu hodně - zaplnili jsme dva autobusy, z nichž jeden 

musel být patrový. Na mši svaté jsme byli společně s farností 

Prušánky. Hlavním celebrantem byl otec Vít Hába 

z Prušánek. Po mši svaté jsme prožili společnou křížovou 

cestu, kterou vedl otec Marián. 

Svátost pomazání nemocných - o Slavnosti Nanebe-

vstoupení Páně byla při mších svatých v naší farnosti 

udělována svátost pomazání nemocných všem nemocným a 

starším 60-ti let. Jsme rádi, že v tomto roce přistoupil 

k přijetí této svátosti ještě větší počet farníků než 

v předchozích letech (celkem 174).  

Farní pouť do Itálie – 18.5. – 23.5.2015 jsme jako farnost 

prožili společné chvíle na farní pouti v Římě a San Giovanni 

Rotondu. Cestovní kancelář spolu s otcem Mariánem se 

postarala o velmi bohatý duchovní i kulturní program. 

Dovezli jsme si nejen zážitky z krás Itálie, ale i mnoho 

duchovního ovoce. 

Nová ekonomická rada farnosti – noví členové ERF, kteří 

byli zvolení z kandidátů (navržených vámi – farníky), byli 

v neděli 24.5.2015 při mši svaté představeni celé farnosti. 

V tento den také složili slib a byl jim oficiálně předán dekret. 

Naši farnost budou zastupovat pro období 5-ti let. 

Slavnost 1. svatého přijímání – koncem května a začátkem 

června přistoupilo při mších svatých poprvé ke svatému 

přijímání 12 dětí, které se na tuto slavnost připravovaly celý 

rok v náboženství a při setkáních na faře. Několik setkání 

proběhlo také společně s rodiči. 

Po mši svaté bylo pro děti připravené společné pohoštění (ve 

farním sále, škole nebo před kostelem dle jednotlivých obcí). 

         Úřední hodiny na faře – v měsíci květnu byly nově 

 stanoveny úřední hodiny na faře, aby tak zájemci nejenom 

 z řad farníků měli možnost s jistotou přijít na faru v době, 
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 kdy tam pan farář je. Pan farář vás určitě rád příjme i 

 v jakýkoliv jiný den a čas, ale také se může stát, že jej 

 navštívíte tehdy, kdy vykonává jinou činnost mimo faru (učí 

 náboženství ve škole, zpovídá nemocné, přednáší v Brně, …) 

 

Červen 

Farní web - od začátku měsíce byly spuštěny zkušební 

internetové stránky naší farnosti www.farnostmnves.cz. 

Na vytváření a zdokonalování stránek se stále pracuje. 

Společně s farním webem vznikl i e-mail farnosti  

farnostmnves@seznam.cz, na který nám můžete psát. Naše 

stránky navštívilo již přes 3.600 návštěvníků. 

Slavnost Těla a Krve Páně -  začátkem června jsme v naší 

farnosti prožívali Slavnost Těla a Krve Páně. Svoji úctu 

k Eucharistii a naši víru jsme vyznali průvodem jednotlivými 

obcemi s Nejsvětější svátostí k připraveným oltářům. 

V Hruškách se tato slavnost slavila po více než dvaceti 

letech – farníci z Hrušek jezdili na dříve na „Boží Tělo“ do 

Týnce. Během procesí požehnal pan farář našim obcím na 

všechny světové strany. Děkujeme všem, kdo se postarali o 

výzdobu kostelů, hudební doprovod i přípravu oltářů. 

Výročí kněžského svěcení – ve čtvrtek 25.6.2015 oslavil 

náš pan farář 10. výročí kněžského svěcení. Při mši svaté 

jsme mohli poděkovat společně s ním za dar jeho povolání 

k této nelehké a obětavé službě. Po mši svaté jsme přijali 

pozvání pana faráře na farní zahradu k malému pohoštění. 

 

Červenec 

Poděkování na konci školního roku – ve středu 2.7. 2015 

poděkovali všichni studující při mši svaté za Boží pomoc v 

uplynulém školním roce. Po mši svaté se všechny děti a 

mládež sešli na farní zahradě u táboráku. 

1. farní tábor – v termínu od 11.7. do 18.7. se uskutečnil 1. 

farní tábor – letos na faře v Měříně. Pro děti byl připravený 

bohatý program, který zajistila pod vedením otce Mariána 

http://www.farnostmnves.cz/
mailto:farnostmnves@seznam.cz


Vánoce 2015 Stránka 8 
 

mládež z naší farnosti. Nejen že si děti užily spoustu legrace, 

ale učily se i pravidelné společné modlitbě a účasti na mši 

svaté a snaze pomáhat jeden druhému. Děkujeme všem 

organizátorům, kteří se věnovali našim dětem (zvláště všem 

vedoucím i kuchařkám). 

Svatojakubské hody – v neděli 26.7.2015 byla v našem 

farním kostele sloužena hodová mše svatá k patronovi naší 

farnosti sv. Jakubovi. Bylo nám však všem líto, že v kostele 

u svatého Jakuba, kde by Jakubské hody měly vždy začínat, 

bylo přítomných jenom několik málo „krojovaných“. 

 

Září 
Pouť do Žarošic – v sobotu 12.9.2015 jsme se účastnili 

Zlaté soboty v Žarošicích. Vypraven byl jeden autobus. Mši 

svatou celebroval spišský biskup. 

Zahájení nového školního roku – 17.9.2015 pan farář 

sloužil ve farním kostele mši svatou pro všechny děti celé 

farnosti. Při mši svaté jsme společně prosili o Boží pomoc a 

požehnání při studiu. Touto společnou mší svatou byly 

zahájeny pravidelné „dětské mše svaté“, které v naší farnosti 

bývají každý týden ve středu v Hruškách, ve čtvrtek 

v Moravské Nové Vsi a v pátek v Týnci. Po mši svaté jsme 

se opět v hojném počtu setkali na farní zahradě, kde byl pro 

všechny připraven táborák. 

Příprava na biřmování – v sobotu 19.9.2015 byla zahájena 

příprava před udělováním svátosti biřmování v naší farnosti. 

Příprava probíhá na setkáních každý druhý týden na faře ve 

farním sále a bude trvat 1,5 roku. Součástí přípravy jsou i 

společné formační víkendová setkání. 

Zpěváčci od sv. Jakuba -  letos oslavili 25 let od svého 

založení. Slavnostní koncert a setkání všech členů se 

uskutečnilo neděli 20.9.2015 odpoledne. Na koncertě i u 

pohoštění ve farním sále se setkali současní i bývalí členové 

tohoto společenství. 
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Říjen 
Modlitba živého růžence – v měsíci říjnu se uskutečnilo 

první setkání členů modlitby živého růžence. Pozváni byli 

současní členové i ti, kteří by se chtěli ke společné modlitbě 

růžence připojit. Cílem společného setkání bylo obnovit již 

zaniklé a neúplné modlitební skupiny. Otec Marián pozval 

všechny členy k pravidelné společné modlitbě vždy na první 

sobotu v měsíci po mši svaté, kdy se modlí celé společenství 

s knězem za své osobní i společné úmysly.  

 

Listopad 
Formační setkání biřmovanců v Měříně – v termínu od 

13. do 15.11.2015 se uskutečnilo formační setkání pro ty, 

kdo se připravují k přijetí svátosti biřmování. Biřmovanci 

strávili víkend na faře v Měříně. Každý den se účastnili mše 

svaté, scházeli se k pravidelné modlitbě a hlouběji se 

seznamovali s Písmem Svatým. 

Výlet do aquaparku - o státním svátku, v úterý 17.11.2015, 

se uskutečnil výlet pro děti do aquaparku do Kuřimi. 

Cestovalo se vlakem. Celkem se nás vypravilo na společné 

koupání 42 i s vedoucími. Děkujeme mládeži, která jela jako 

dozor, protože bez jejich pomoci by se výlet s tak vysokým 

počtem dětí nemohl uskutečnit. 

Bible a my - naše farnost měla tento rok hojné zastoupení 

v soutěži „Bible a my“. Nejlepší děti z výuky náboženství 

měly velkou konkurenci mnoha farností v okresním kole. 

Výborně se umístil Pavel Filipovič z Hrušek, Martin Tichý a 

Anežka Dvořáčková, oba z Moravské Nové Vsi. 

 

Prosinec 

Svatý Mikuláš – při dětských mších svatých navštívil i naši 

farnost svatý Mikuláš. Šikovné a odvážné děti přednesly 

Mikuláši básničku, nebo zazpívaly písničku. Všechny pak 

byly obdarovány balíčky od andělů. 
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Co se nám společně ve farnosti povedlo 

Rekonstrukce fary – postupně se díky vašim darům povedlo dát 

do pořádku faru, která sice není až tak stará, co se týče výstavby, 

ale od jejího postavení bylo nutné některé věci opravit nebo 

dokonce vyměnit. Začalo se úpravou terénu kolem fary, aby 

dešťová voda nestékala nejenom ke zdem fary, ale i do místností. 

V některých místnostech stálo na podlaze při dešti i 17 mm vody. 

Pokračovalo se úpravou elektroinstalace – v místnostech byla 

většinou pouze jedna zásuvka. Toto uspořádání je v 21. století 

opravdu nedostačující. Na faru byl zaveden internet a instalováno 

poplašné zařízení. Bylo nutné postupně vyměnit okna (v současné 

době nejsou vyměněna poslední troje střešní okna a okna ve 

zpěvárně). Okna již byla v nevyhovujícím stavu – některá se 

nedala otvírat, nebo jimi zatékalo a táhlo. Ve farním sále se 

dokonce drolily rámy a některá z oken již nemohla být zavřená 

klikou, ale musela být přibitá hřebíky. Bylo nutné vyměnit část 

radiátorů a instalovat nový – moderní kondenzační kotel. Daly se 

do pořádku stěny v kněžském bytě, na schodišti, v kuchyni, 

kanceláři a farním sále – protože byli značně poznamenané 

kouřením v prostorách fary. Upravila se kuchyňská linka a 

pořídily se spotřebiče, které buď v kuchyni chyběly, nebo byly 

v nevyhovujícím stavu. Kancelář měla původně pouze jednu skříň 

a stůl. Vybavila se tedy nábytkem a prostorem ke společnému 

posezení při přípravách na přijetí svátostí, při osobním rozhovoru 

s knězem, zpovědích, nebo úředních hodinách. Postupně se dal do 

pořádku i farní sál – koncem listopadu se vyměnila okna, 

instaloval se dataprojektor s ozvučením a nový koberec. Sociální 

zařízení u farního sálu byla ve špatném stavu, proto se udělala 

jejich kompletní rekonstrukce. Během brigád se podařilo 

odizolovat přední část fary, tak, že dnes již do ní nezatéká. 

Všechny mokré části omítek byly oklepány, vysušeny a znovu 

omítnuty. Povedlo se také připravit základ pro budoucí garáž 
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vedle fary, nakolik do původní garáže na faře se auto se 

standardní šířkou buď vůbec nevejde, nebo vejde jen s velkými 

problémy. 

Ozvučení kostelů – díky příspěvkům obecních úřadů obcí naší 

farnosti se nám začátkem roku povedlo zrekonstruovat ozvučení 

ve všech třech našich kostelích. V Hruškách, Týnci i v Moravské 

Nové Vsi byly pořízeny nové mikrofony, mixážní pulty a 

zesilovače. V Mor. Nové Vsi se udělala i výměna všech repro-

duktorů a vedení k nim. Děkujeme obcím za jejich příspěvky. 

Pořádek v sakristiích – ve všech kostelích se díky obětavým 

farníkům podařilo během roku udělat pořádek v sakristiích. 

Nejenom v předmětech k slavení liturgie, ale ve věcech, které 

slouží k uklízení kostela, běžné údržbě a výzdobě našich chrámů. 

Liturgické oblečení – z důvodu nadbytečného množství ornátů ve 

skříních našich kostelů, které neměly své využití (celkem jich 

bylo více než 110), jsme mohli pomoct farnostem, kde ornáty 

chybí. Poslali jsme desítky ornátů do pohraničí, kde byli za ornáty 

velmi vděční. Za celý znojemský děkanát nám P. Pavel Sobotka 

poslal upřímný děkovný dopis. 

Hračky jako dárek – dětem z naší farnosti, se podařilo obdarovat 

hračkami jiné děti, které tolik hraček nemají. Hračky byly předány 

nejenom do dětské nemocnice, ale i řediteli Diecézní charity 

Brno. Těší nás, že se nasbíralo velké množství hraček, kterých se 

děti vzdaly proto, aby mohly obdarovat a potěšit druhé děti. 

Ministrantské oblečení – během roku se postupně dalo do 

pořádku ministrantské oblečení. V Týnci a v Moravské Nové Vsi 

se (i díky přispěním rodičů) podařilo nechat ušít nové oblečení. 

V Hruškách se udělaly komplety ze staršího oblečení, které se 

používalo v Hruškách, Týnci a v Moravské Nové Vsi. Ostatní 

ministrantské oblečení, které u nás již nemá využití, se poslalo do 

pohraničí, kde oblečení pro ministranty potřebují. 
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Liturgické knihy – v sakristiích se postupně doplnily liturgické 

knihy, které chyběly, nebo se vyměnily ty, které již byly ve 

špatném stavu. Nejnovější knihou, kterou jsme nedávno pořídily, 

je Český misál, který naposledy vyšel před více než 30-ti lety.  

Nástěnky u kostelů – děkujeme všem obcím naší farnosti, které 

nám pořídily nové nástěnky před našimi kostely. V nástěnkách 

najdete potřebné informace o farnosti, plakátky nejrůznějších akcí 

a vše o životě farnosti. Samozřejmě nechybí ani pořad bohoslužeb 

a ohlášky, které se čtou při nedělní bohoslužbě. Nástěnky a 

informace v nich slouží i pro ty, kdo naše obce navštíví.  

Ministrantská setkání – celý rok probíhala pravidelně (3. sobotu 

v měsíci) na faře ve farním sále ministrantská setkání. Děti se ráno 

sešly na společné mši svaté, kdy je jim, služebníkům u oltáře, 

věnováno kázání otce Mariána. Na této mši svaté je umožněno 

ministrovat i děvčatům. Po mši svaté je na faře společná snídaně, 

kterou dětem připraví rodiče. Náplní těchto setkání je to, aby se 

děti naučily službě u oltáře a prožily společné dopoledne, kdy se 

nejenom něco naučí, ale zahrají si hry, promítnou si film 

s křesťanskou tématikou a popřejí těm, kteří nedávno slavili nebo 

budou slavit narozeniny. 

Pitná voda v sakristii – na prosby těch, kdo se starají o čistotu 

farního kostela, se koncem září s pomocí farníků především 

z Hrušek, ale i Moravské Nové Vsi a Týnce povedlo dovést pitnou 

vodu z fary do sakristie. Voda, se kterou se do té doby uklízel 

kostel, zapáchala. V sakristii dnes teče z kohoutku voda pitná, 

která se dá používat jak k úklidu kostela, tak při liturgii. Děkuji 

všem, kteří přiložili ruku k dílu, kdo na nás pamatovali v modlitbě 

a také hospodyňkám, které pro brigádníky připravily svačinku. 
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Zpovídaní před Vánočními svátky ve farnosti Moravská Nová Ves a okolí 

 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

14.12.   PONDĚLÍ 16:00 – 17:00 LADNÁ 

15.12.   ÚTERÝ 15:00 – 16:00 HLOHOVEC 

16.12.   STŘEDA 15:30 – 18:00 BŘECLAV 

17.12.   ČTVRTEK 16:00 – 17:00 PODIVÍN 

17.12.   ČTVRTEK 16:30 – 18:00 LANŽHOT 

17.12.   ČTVRTEK 17:30 – 18:30 POŠTORNÁ 

18.12.   PÁTEK 17:30 – 18:30 TVRDONICE 

19.12.   SOBOTA 13:30 – 14:30 HRUŠKY 

19.12.   SOBOTA 14:45 – 16:15 MORAVSKÁ NOVÁ VES 

20.12.   NEDĚLE 14:00 – 15:15 TÝNEC 

20.12.   NEDĚLE 15:00 – 17:00 MOR. ŽIŽKOV 

21.12.   PONDĚLÍ 16:00 – 18:00 VELKÉ BÍLOVICE 

 

Pořad bohoslužeb o Vánočních svátcích 2015 

* Mše svatá spojená s poděkováním za rok 2015 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

ČTVRTEK Štědrý den 24.12. 22:30 --- --- 

PÁTEK 
Slavnost Narození 

Páně 
25.12. 9:15 10:45 7:45 

SOBOTA 
Svátek sv. Štěpána, 

mučedníka 
26.12. 9:15 8:00 10:30 

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny 27.12. 9:15 10:30 8:00 

PONDĚLÍ 
Svátek sv. 

Mláďátek, 

mučedníků 

28.12. 18:00 --- --- 

ÚTERÝ   29.12. 18:00 --- --- 

STŘEDA  30.12. --- --- 17:00*  

ČTVRTEK Sv. Silvestra 31.12. 16:30* 18:30* --- 

PÁTEK 
Matky Boží, 

Panny Marie 

1.1. 

2016 
9:15 8:00 10:30 
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Co nás čeká  
 

Žehnání vína 

I tento rok se v obci Moravská Nová Ves bude konat (již po 

pětadvacáté) žehnání vína.  Slavnost bude zahájena 26.12.2015 

v 16:00 hod. v sále Sokolovny. Mezi účinkujícími budou i 

Zpěváčci od sv. Jakuba nebo Chrámový sbor. Srdečně zveme. 

Vánoční koncert  

V neděli 10.01.2016 odpoledne v 15:30 hod. se uskuteční ve 

farním kostele v Moravské Nové Vsi vánoční koncert. Zaznějí na 

něm skladby Luboše Řehánka: Vánoční pastýřská symfonie a 

Jakuba Jana Ryby: Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ 

Uvedené skladby zazní v podání Chrámového sboru a orchestru 

z Velkých Bílovic. V neděli 10.01. o Svátku Křtu Páně bude 

končit doba vánoční a uvedený koncert se tak může stát pro 

mnohé z nás jejím radostným završením. 
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Farní ples 

Naše farnost pro vás také připravuje První 

farní ples, který se uskuteční v sobotu 

16.01.2016 v kulturním sále Sokolovny 

v Moravské Nové Vsi. Ples bude 

slavnostně zahájen přípitkem ve 20:00 

hod. K tanci a poslechu bude hrát hudební 

skupina Esso a cimbálová muzika Stupava 

z Dolních Bojanovic.  Využijte této 

příležitosti, setkat se společně jako jedna 

velká farní rodina a přijďte se s námi 

společně zabavit. 

Setkání mládeže v Krakově 2016 

 

V roce 2016 se od 25. do 31. 7. uskuteční Světový 

den mládeže v polském Krakově. 

U vzniku těchto setkání mladých lidí s papežem stál 

polský rodák, krakovský arcibiskup a 

nezapomenutelný papež Jan Pavel II. 

Blízkost světce Jana Pavla II. i místo konání nám 

nabízí příležitost, aby se tohoto setkání zúčastnilo 

velké množství mladých lidí z naší země i naší 

farnosti. 

Základní informace k SDM v rámci České republiky. 
Přihlášky pro účastníky jsou spuštěny od září 2015 na české 

webové stránce.  

Doprava na předprogram i na vlastní setkání do Krakova bude 

organizována společně. 

Na sobotní vigilii a závěrečnou nedělní bohoslužbu jsou zváni i 

ostatní věřící z naší země. Bude vhodné se také přihlásit a zaplatit 

účastnický poplatek. 

Od září 2014 jsou v provozu české webové stránky: 

www.krakov2016.signaly.cz 
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Adventní věnec 
 

 Na první neděli adventní se při mši svaté žehnají adventní 

věnce. Napadlo vás někdy, jak vůbec tato tradice vznikla? 

 Zvyk používání adventního věnce je starý téměř 180 let. 

První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho 

dějiny nás zavedou do Hamburku předminulého století, přesněji 

do Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá 

chatrč na zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann 

Heinrich Wichern, mladý pedagog a později zakladatel Vnitřní 

misie, který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. 

 V roce 1839 poprvé zavěsil tento kněz před Vánocemi od 

stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 

svící, 4 velké bílé a 19 malých červených, na každý den do 

Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední 

přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 

1851 byla poprvé 

vyzdobena celá jídelna 

tohoto útulku jedlovými 

větvičkami, stejně tak 

byl zdoben i věnec. 

Tento předvánoční zvyk 

se šířil velmi rychle. 

Poprvé měli adventní 

věnec v kostele v 

Cáchách, měl však pouze 

čtyři svíce. 

 Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí 

na severu země, potom v sousedních zemích. V minulém století se 

objevuje tento zvyk v jižní – katolické části Německa. Pomocí 

emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky. 

 Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce 

a zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci před drsnými nocemi 

jsou nejtmavějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých 

paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro 
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příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měly 

ukázat cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu 

věnci, který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. 

Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho 

starého zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak jako mnoho 

jiných zpět ke kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu. 

Zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a 

chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužily přátelským 

lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly přinášet 

požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými 

stuhami, znamením slunce. 

 Tradiční barva adventního věnce je červená (může být i 

fialová nebo bílá) a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu 

prolitou za spásu světa, spolu se zelenou pak symbolizují život. 

Pro ozdobení se používají také jablíčka; od času ráje jsou plody 

života – kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží přízeň. 

 

 Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní 

předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně 

žádný další hlubší význam. Požehnání adventního věnce má 

vyzdvihnout právě tento jeho význam pro celou rodinu. 

Adventním věncem vyjadřujeme naději, že se náš život vydaří a 

že to, co se během uplynulého roku pokazilo, se znovu zacelí a 

zahojí. Ve čtyřech svících, které postupně každou adventní neděli 

zapalujeme, má do všech oblastí našeho života zazářit světlo 

vtělení. 

 Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná 

předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do jejich domu 

přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v každém jednotlivci i 

ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky 

adventního věnce nám mají připomínat nepomíjející život, který 

nám Bůh daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se 

znovu zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v temnotách, 

které se někdy rozpínají i v naší duši, a zahřívá naše vychladlá 

srdce. 
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Úkony duchovní správy farnosti 
v roce 2015 

 

Křty 

V roce 2015 bylo ve farnosti pokřtěno 11 dětí: 

 

 Eliška Anna Klimešová    Kristýna Faková 

 Adele Terezie z Avily Vájová   Sofie Duchoslavová 

 Pavel František Zimmermann   Viktorie Srncová 

 Dominik Václav Vala    Bohumír Zugar 

 Elen Terezie Maršálková 

 
 

1. svaté přijímání 

V roce 2015 přistoupilo k 1. sv. přijímání celkem 14 dětí: 

 

 Šimon Sláma     Zuzana Vajbarová 

 Šárka Slámová    Kristýna Benešová 

 Tereza Motlová    Petr Filipovič 

       Patricie Blinkalová 

 Markéta Poláčková    Viktorie Černá 

 Kryštof Fojtík     Terezie Smolárová 

 Jan Tichý 

 Adéla Grunská 

 Jana Kateřina Herinková 

 



Oddavky 

V roce 2015 byly v naší farnosti církevně oddány 3 páry. 

 

Vladislav Zoubek a Hana Zoubková – konvalidace civil. sňatku 

Ondřej Damborský a Zora Brančíková  

David Hanzelka a Martina Šimáčková  

 

 
 

Všem, kteří letos přijali uvedené svátosti, přejeme a 

vyprošujeme hojné Boží požehnání. 

 

 

Pohřby 

V roce 2015 bylo pohřbeno 18 zesnulých: 

 

Helena Helešicová    Leopold Konrád 

Božena Pížová     Marie Kopečková 

Ivan Netopilík     Josefa Kotlárová 

Cyril Kaňa     Marie Zugarová 

Emilie Poláchová    Věra Jánská 

       Ludmila Adámková 

Milan Kvasnovský     Františka Stankovičová 

Emílie Straková 

Vlasta Rothová 

Božena Blažejová 

Oldřich Nešpor 

Jaromír Kylián 

 

Odpočinutí věčné, dej jim Pane… 



Vánoce 2015 Stránka 20 
 

Pro děti 

 

 

 

Cesta za hvězdou: 

Mudrcové od Východu 

hledali cestu za Ježíšem 

podle nezvykle jasné 

hvězdy. Za jejím svitem 

se však nevydali sami. 

Zjisti, zda správnou 

cestu našla i všechna 

naše zvířátka na 

obrázku. 
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Pro naše ministranty 

Patron ministrantů: Sv. Tarzicius  (svátek: 15.srpna) 

 (narozen asi ve 3. století v Tarzu (odtud Tarzicius), zemřel v Římě) 

Říman, malý chlapec, který žil v době pronásledování prvotní 

církve. Když byla zajata jedna skupina křesťanů, kněží řešili, jak 

jim před smrtí donést alespoň sv. přijímání. Bylo jim jasné, že 

dospělé, kteří by se chovali podezřele, by vojáci prohledávali. 

Tarzicius, kterému v té době bylo asi 12 let, se nabídl, že svaté 

přijímání vězněným donese, vycházel z 

předpokladu, že malý chlapec nebude 

tak nápadný. Tak opravdu dostal 

pouzdro s Eucharistií (tzv. „bursu“) a 

pověsil si jí na krk pod oblečení. 

Cestou jej zastavila skupinka 

vrstevníků, se kterými se znal, ale 

křesťané to nebyli. Zvali ho, ať si s 

nimi jde hrát, ale on nechtěl. Chlapci 

viděli, že pod oblečením něco 

úzkostlivě skrývá, ihned došli 

k názoru, že je to křesťan a začali ho 

bít. Seběhli se k tomu další lidé, kteří 

se k bití nebohého Tarzicia také přidali. Uviděl to římský voják, 

také tajný křesťan, lidi rozehnal, že prý chlapce předá k potrestání. 

Místo toho jej zanesl k sobě domů a ošetřoval ho. Tarzicius mu z 

posledních sil předal bursu a úkol donést sv. přijímání vězněným, 

poté z bursy obdržel sv. přijímání on sám z rukou vojáka a zemřel. 

Voják pak dokončil jeho úkol. 

Svatý Tarzicie, oroduj za nás! 

 

V dalším čísle přiblížíme dalšího patrona ministrantů….. 
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Co jsme se na společných setkáních zatím naučili: 

 chrám (presbytář, chrámová loď, kůr, sakristie) 

 zařízení chrámu (oltář, svatostánek, sedes, ambon, abak, 

křtitelnice, kazatelna, zpovědnice) 

 liturgické předměty (kalich, patena, palla, purifikatorium, 

korporál, ciborium, monstrance, konvičky, lavabo, kadidelnice) 

 liturgické oblečení (kněžské, ministrantské) – ornát, alba, 

klerika, štola, vélum, sukně, límec, superka 

 příprava na mši svatou (liturgické knihy – misál, lekcionář, 

přímluvy, služby ministranta – rozdělení přede mší svatou) 

 liturgický průvod (nesení kříže a svící) 

 průběh mše svaté (bohoslužba slova, bohoslužba oběti) 

 liturgické postoje (stání, klečení, sezení, úklona) 

 liturgická gesta (znamení kříže, mytí rukou knězi, sepnutí rukou, 

pozdravení pokoje) 

 liturgické barvy (fialová, bílá, zelená, červená, zlatá, růžová) 

 liturgický rok (advent, vánoce, půst, velikonoce, mezidobí) 

Ministrantská setkání probíhají každý měsíc – vždy třetí sobotu 

v daném měsíci. Setkání začínáme pokaždé společnou mší svatou 

ve farním kostele. Při mši svaté je promluva kněze věnována 

především nám -  ministrantům. Pouze v sobotu mají povoleno 

ministrovat i děvčata. Po mši svaté se pak scházíme na faře ve 

farním sále, kde se pomodlíme před snídaní, kterou nám připraví 

naše maminky. Nezapomeneme vždy popřát těm, kteří v blízké 

době oslavili nebo oslaví svoje narozeniny. Další částí setkání je 

ta, při které si společně něco řekneme k naší službě u oltáře – 

naučíme se poznávat a pojmenovat liturgické předměty, víme, na 

co a jak se používají. Učíme se jak správně sloužit knězi a Bohu u 

oltáře. Po této části nás vždy čeká odpočinková část, u které se 

vždy zabavíme u některé z her, kterou si pro nás vedoucí setkání 

připraví. Setkání opět zakončíme společnou modlitbou. 
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Liturgické barvy 

Úkol: přečti si pozorně text a správně k němu připoj 

obrázek kněžského oblečení (ornátu).  

 

Používá se o všech svátcích Páně, pokud nepřipomínají 

umučení. Symbolizuje nevinnost a čistotu, a je tudíž 

používána o svátcích Panny Marie, andělů a používá se 

i při pohřbu dětí. Dalším významem této barvy je 

radost, a používá se tedy při všech radostných 

příležitostech, v průvodech a při udělování svátostí. Je 

vlastní Velikonočnímu  a Vánočnímu období.ě.  

 

Připomíná utrpení a oheň. Proto se používá na Květnou 

neděli, Velký pátek, o Seslání Ducha svatého, při 

slavení utrpení Páně, apoštolů, evangelistů a 

mučedníků. 

 

Je barvou naděje, neboť evokuje pohled na zelené osení 

slibující bohatou úrodu. Symbolizuje také Kristovo 

zmrtvýchvstání a používá se v liturgickém mezidobí. 

 

Připomíná barvu popela a znamená pokání a kajícnost. 

Přísluší Adventní a Postní době, dále i mším za zemřelé 

(všech věrných zesnulých) a smírným obřadům. 

 

Radostná - je vhodná pro III. adventní neděli (začíná 

„Radujte se“) a IV. neděli postní doby  („Vesel se“). 

 

Je také barvou čistoty a nevinnosti, užívanou o svátcích 

Panny Marie. 
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Formační setkání biřmovanců 

 

Z našeho prvního farního tábora 

 

 

©Farní zpravodaj, vydává Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves 

Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 

Kontakt: farnostmnves@seznam.cz 


