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„Událost Ježíšovy smrti a vzkříšení 

je srdcem křesťanství a nosným pilířem naší víry. 
Je to mocná hnací síla naší jistoty, 

silný vítr, který rozhání jakýkoliv strach a nejistotu, 
jakoukoliv pochybnost a vypočítavost.“ 

(Benedikt XVI.)   
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Úvodní slovo 

  
Drahé sestry a bratři, milí farníci, přátelé 
i všichni, komu se do rukou dostává náš „Farní zpravodaj“!  
 
Opravu rád vás ze srdce pozdravuji v této předvelikonoční době, kdy 

 se všichni společně připravujeme opět prožít nejkrásnější, liturgicky 
nejbohatší a zároveň nejdůležitější část roku. A využívám také možnosti ještě 
před Velikonočními svátky k vám promluvit. 

V první řadě chci poděkovat všem vám, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílíte na chodu naší farnosti. Jsou před námi svátky, na které bude potřebné 
mnoho připravit, nacvičit, … a tak i dnes rádi přijmeme vaši pomocnou ruku. 
A určitě jste si vědomi, že Velikonoce vyžadují i osobní přípravu. Nezapomeňte 
proto ani na dobrou velikonoční zpověď, bez které by určitě pro nás křesťany 
Velikonoce nebyly tím, čím by měly být.  

Přijměte naše srdečné pozvání na mši svatou na Květnou neděli, kdy 
v úryvku z evangelia uslyšíme smutnou zprávu o Ježíšově umučení. Věřím, že  
i následující dny Svatého týdne pak budeme společně prožívat v usebranosti, 
v rozjímání a také ve společném slavení obřadů Zeleného čtvrtka, Velkého 
pátku a Velikonoční vigilie na Bílou sobotu ve farním kostele. 

Budu se spolu s vámi těšit a očekávat radostné zvolání a zpěvy Aleluja, které 
opět zazní o Velikonoční neděli. Těším se také na slavnostní zpěvy, kterými  
se naši zpěváci (jak pevně věřím) budou i tento rok snažit zkrášlit prožívání 
posvátné liturgie. Budu však dbát i o to, aby se mše svatá, kterou doprovází 
zpěv sboru, nestala koncertem, při kterém kněz jen něco říká, ale aby mše svatá 
zůstala tím nejdůležitějším – naším setkáním se s Bohem, vedle kterého můžou 
zaznít i krásné a duši povznášející sborové zpěvy. 
 

Přejeme vám všem pokojem naplněné a požehnané prožití Velikonočních 
svátků! Ať po čase, který jsme s Kristem prožili ve ztišení se během doby 
postní, a po čase, který budeme prožívat s Kristem trpícím, se budeme moci 
radovat i z jeho konečného vítězství na Velikonoční neděli. 

 
Za celý pastorační tým farnosti  
 

      P. Marián Kalina, farář 
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Liturgické okénko 

 
Apoštolské vyznání víry („krátké Věřím v Boha“) 
 
Někteří z vás, kteří se pravidelně účastníte nedělních bohoslužeb v naší 

farnosti, jste se nás ptali, proč se již několik týdnů při mši svaté v neděli 
modlíme Apoštolské vyznání víry (kratší Věřím v Boha). 

Modlitba vyznání víry je stabilní součástí liturgie mše svaté v neděli 
a o slavnostech. Liturgické předpisy mluví o tom, že v tyto dny po promluvě 
kněze, která je zakončena chvílí ticha, následuje vyznání víry. Tímto vyznáním 
víry je modlitba, která začíná slovy: Věřím v jednoho Boha. Tuto se společně 
modlíváme během celého liturgického roku. 

V roce 2009 byla dána možnost, aby se v době postní místo tohoto „dlouhého“ 
vyznání víry věřící modlili kratší – apoštolské vyznání. Této možnosti jsem 
využil i já, a to zvláště ze dvou důvodů:   Celá liturgie doby postní, hudební doprovod, výzdoba kostela v těchto dnech 

i zpěvy ztrácejí pompéznost a mají se nechat vést určitou jednoduchostí, 
střídmostí, … - vedou věřící ke ztišení se a hlubší osobní modlitbě. Do tohoto 
„konceptu“ doby postní mi zapadá i kratší, tj. Apoštolské vyznání víry.   Všichni věřící se pravidelně při mši svaté v neděli modlívají „delší“ vyznání 
víry, a proto jej znají. Ale s „krátkým“ vyznáním víry přicházejí do kontaktu 
méně, a proto jej také určitá část věřících nezná. Doba postní tak přímo nabízí 
možnost, aby se jej věřící naučili.  

Po skončení doby postní se opět vrátíme ke standardnímu – Nicejsko-
cařihradskému vyznání víry (delší Věřím v jednoho Boha…). 
 
 

Zpěv před evangeliem 
 
Také věříme, že jste si všimli, že se nám povedlo při úpravě liturgie správně 

nahradit starý (dnes bohužel ještě často nesprávně používaný) zpěv sloky písně 
před evangeliem. Dnešní správný zpěv 3 x „Aleluja“ s vloženým veršem nás tak 
lépe připravuje k evangelijnímu úryvku, který se následně čte. A to poprvé 
uvedením hlavní myšlenky daného evangelia, která v něm zaznívá, a podruhé 
projevem křesťanské radosti – opakovaným zpěvem „Aleluja“.  

Čtyřicet dnů postního období nás však vede k usebranosti a ztišení se, proto 
v tomto období, jak jste si určitě všimli, zaznívá místo zpěvu „Aleluja“ zpěv 
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„Chvála tobě Kriste, králi věčné slávy“. Samozřejmě opět s příslušným veršem, 
který nás uvádí do evangelia. O to víc se jako křesťané můžeme těšit  
na Velikonoce, kdy po čtyřicetidenním odmlčení opět slavnostně zazní  
před evangeliem (a nejenom tam) náš společný radostný zpěv „Aleluja“.  

 
 

Svátosti - I. část 
 Svátost křtu je první ze sedmi svátostí katolické církve. Jsou jimi: 1. křest,  
2. biřmování, 3. svátost oltářní, 4. svátost pokání (svatá zpověď), 5. pomazání 
nemocných, 6. kněžství a 7. manželství. Před tím, než se pokusím ve stručnosti 
shrnout podstatu první svátosti - křtu, chtěl bych vám nejdříve přiblížit, co to 
vlastně svátosti jsou. 

Podle definice, kterou jsme se někdy dávno učili: „Svátosti jsou viditelné 
znaky neviditelných Božích milostí“. Již z této definice je patrné, že svátost je 
určitý viditelný znak (který vykonává udělovatel svátosti, např. lití vody na hlavu 
křtěnce, nebo kříž nad člověkem, který se vyznal z hříchů,…), který však 
odkazuje na něco daleko většího a důležitějšího, totiž na Boží milost (přijetí  
do Boží rodiny, odpuštění hříchů,…), která však zůstává našim očím ukrytá, tj. je 
neviditelná. Znak nebo tedy symbol té které svátosti je však pro nás dostatečným 
svědectvím toho, že v dané chvíli Boží milost vstoupila do člověka. A nyní 
můžeme postoupit k první svátosti – křtu. 

 
Svátost křtu 

 
Svatý křest je základem celého 

křesťanského života, a také vstupní branou 
ke všem ostatním svátostem. Bez něj nelze 
přijmout žádnou ze šesti následujících 
svátostí.  

Ve křtu se člověk začleňuje do spole-
čenství – církve. Od této chvíle je jejím 
členem, má právo od ní žádat vše, co církev 
nabízí (přijímání ostatních svátostí a v nich 
např. odpouštění hříchů, posilování 
nebeským pokrmem, Božím slovem, …),  
ale také sám se zavazuje k řádnému 
křesťanskému životu v ní (k plnění si svých 
křesťanských povinností, tj. k životu z víry).  
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V našich zemích se nejčastěji uděluje svátost křtu již malým dětem, a to, 
pokud je to možné, co nejdříve po jejich narození. Aby se mohla křestní milost 
v člověku (dítěti) následně rozvíjet, je velmi důležitá pro růst víry dítěte pomoc 
jeho rodičů (příp. i kmotrů). Je velmi nesprávný (a pro udělovatele křtu – kněze 
– i bolestný) postoj rodičů, se kterým se také někdy setkáváme: rodiče sice 
požádají o křest svého narozeného dítěte, tato svátost je mu udělena,  
ale k výchově ve víře již nikdy z jejich strany nedojde. Na slib, kterým se Bohu 
zavázali při křtu svého dítěte, velmi rychle zapomenou. 

Velmi důležitou částí samotného křtu je obřad lití vody na hlavu křtěnce, který 
symbolicky naznačuje očištění a u kterého se smývá z duše člověka nejenom 
dědičný hřích, ale i všechny osobní hříchy (pokud se jedná o křest dospělého). 
Zde se ukrývá samotná podstata křtu, která tkví v očištění od hříchů  
a znovuzrození se pro „nový život“. Jako by se v té chvíli pro člověka nově 
otevřela brána do nebe. 

Součástí řádného udělování svátosti křtu je také pomazání posvátným olejem 
– křižmem. V něm je také vloženo do duše člověka nesmazatelné znamení toho, 
že patří ke Kristu. 

V následujících obřadech je nově pokřtěnému odevzdáno bílé roucho, které je 
symbolem čistoty, a křestní svíce, která symbolizuje světlo Kristovo, které bylo 
rozžato v srdci (duši) člověka. (Při křtu dětí tyto symboly přebírají rodiče dítěte  
a kmotr.) 

A ještě jedno velmi důležité pravidlo: o křest dítěte žádají křesťanští rodiče, 
tedy ti, kteří jsou také odpovědni za jeho výchovu. Není proto možné, pokud 
rodiče žijí a plní si své rodičovské povinnosti vzhledem ke svému dítěti, aby  
o jeho křest žádal kdokoliv jiný, např. zbožná babička. 

Co se týče udělovatele svátosti křtu, řádným udělovatelem je ten, kdo přijal 
alespoň jeden ze tří stupňů kněžského svěcení, tj. jáhen, kněz nebo biskup. 
V mimořádných případech je však možné, aby tuto svátost udělil platně 
jakýkoliv jiný člověk, muž nebo žena, pokřtěný i nepokřtěný. Jedinou 
podmínkou takto uděleného křtu je to, aby ten, kdo křtí, měl úmysl křtít tak, jako 
to koná církev, vzal čistou vodu a vylil ji na hlavu křtěnce se slovy: (Oslovení 
jménem), já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Takto je možné 
platně a dovoleně udělit křest každému, kdo o něj žádá v ohrožení života  
(v případě ohrožení života dítěte po žádosti jeho rodičů). 

 
V následujícím čísle Farního zpravodaje se budeme věnovat dalšímu 

důležitému tématu spojenému se svátostí křtu, a to křestnímu kmotrovi.  
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Velikonoce v liturgii 

 I. část: Zelený čtvrtek – Missa Chrismatis 
 

Proč „zelený“ čtvrtek? Na tuto otázku existuje řada odpovědí. V jedné 
z nich se uvádí, že název „zelený“ čtvrtek byl převzat z germánského 
bohoslužebného názvosloví (greinen = naříkat; Gründonnerstag něm. Zelený 
čtvrtek). Ve staré církvi se totiž jenom v tento den konalo smíření kajícníků. 
Biskup jim slavnostně udělil rozhřešení a přijal je opětovně do společenství 
věřících. Byl to den lítostného i radostného pláče, kdy se veřejní hříšníci  
po delším pokání opět mohli účastnit svátostí církve. 

Mši svěcení olejů (Missa Chrismatis), která se koná na Zelený čtvrtek 
dopoledne a otevírá velikonoční třídenní, koncelebruje biskup se svými kněžími. 
Tato bohoslužba, při níž se světí tři různé oleje, je projevem jednoty kněží 
s jejich biskupem, v jediném Kristově kněžství a službě. Účastní se jí podle 
možnosti všichni kněží z diecéze spolu s věřícími, kteří doprovázejí své 
duchovní. Při mši svaté biskup povzbuzuje kněze, aby jako ti, kteří svého 
biskupa zastupují ve svých farnostech, zachovali věrnost svému kněžskému 
poslání. V průběhu této mše svaté kněží obnovují své kněžské sliby.  

Zvyk svěcení olejů při této mši svaté sahá až do křesťanského starověku. 
Světí se tyto tři oleje: křižmo, olej katechumenů a olej nemocných. Křižmo  
se používá na pomazání po křtu, při biřmování, při svěcení biskupů  
a kněží a při svěcení kostelů a oltářů. Olej katechumenů se užívá na pomazání 
před křtem a olej nemocných při pomazání nemocných. Pro svoje blahodárné 
působení je olej v Písmu svatém obrazem zdraví, radosti, síly ducha, štěstí  
a pokoje. Ve Starém zákoně pomazávali olejem krále a kněze. Olej, který v této 
mši svaté biskup (společně se svými kněžími) posvětil, se pak užívá po celý 
následující rok, až do Zeleného čtvrtku následujícího roku. 

I v naší katedrále v Brně se tento rok uskuteční výše uvedená slavnost, 
které se každoročně účastní přes 100 kněží působících v naší brněnské diecézi. 
Věříme, že se této slavnosti zúčastní i věřící z naší farnosti. Začátek slavnosti je 
v 9.00 hod. Spoj do Brna (odjezd vlaku z Moravské Nové Vsi do Břeclavi  
v 7:14, odjezd vlaku z Břeclavi do Brna v 7:40 s příjezdem na hlavní nádraží 
v Brně v 8:24). 

Tak jako loni, i tento rok se mohou slavnosti účastnit, společně s naším 
panem farářem – otcem Mariánem, tři ministranti z každé obce, která patří  
do naší farnosti. 

       Petra Švancarová 
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 Zelený čtvrtek v katedrále v Brně v roce 2013  
 
K prožívání velikonoc patří nezbytně i příprava liturgie. I tento rok jsem se 

rozhodl, že jednotlivé dny velikonočního třídení budou mít na starosti jednotlivé 
obce, které naši farnost tvoří: 

Zelený čtvrtek – večerní mše svatá v 18:00 hod – farníci z Týnce 
Velký pátek – večerní liturgii v 18:00 hod. – farníci z Hrušek 
Bílou sobotu – Velikonoční vigilii v 19:30 hod. – farníci z Mor. Nové Vsi 

Příprava liturgie zahrnuje: čtení komentářů, 1. a 2. čtení, zpěv pašijí, žalmů, čtení 
přímluv, sborový zpěv při adoraci na Zelený čtvrtek, při uctívání kříže na Velký 
pátek a při liturgii Bílé soboty. 

Předem děkuji každému, kdo se přidá a svým dílem pomůže k tomu, abychom 
radostně, důstojně a s vděčností prožili i letošní Velikonoce. 

       otec Marián 
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Ekonomické okénko 
 
V roce 2015 měla naše farnost příjmy ve výši 939.151,- Kč a výdaje v částce 

976.404,- Kč. Příjmy se především skládají z pravidelných nedělních sbírek 
(273.750,- Kč), mimořádných měsíčních sbírek na rekonstrukci fary (294.500,- 
Kč) a účelových sbírek – např. na bohoslovce, misie, Haléř sv. Petra (110.100,- 
Kč) či třeba z pronájmu zemědělských pozemků (28.000,- Kč). Na straně 
nákladů kromě běžných provozních výdajů (náklady na energie, bohoslužebné 
výdaje, daně, poplatky, odeslané sbírky, příspěvku na provoz biskupství aj.) stojí 
za zmínku především náklady na rekonstrukci fary (420.877,- Kč) a vybavení 
fary (109.198,- Kč).  

Farnost má v současné době dluh ve výši 700.000,- Kč, a to z poskytnutých 
půjček od farníků.  V tomto roce se budeme snažit tyto půjčky v co největší míře 
splatit. 

Z větších investičních akcí se pro tento rok počítá s nákupem a pokládkou 
koberců v presbytáři všech tří kostelů, ve farním kostele v Moravské Nové Vsi 
pak ještě s koberci u bočních oltářů. Cenový odhad pro kostel v Moravské Nové 
Vsi je min. 50.000,- Kč. Ve filiálních kostelech v Hruškách a v Týnci se bude 
realizovat přívod pitné vody a příp. napojení na veřejnou kanalizaci. Ale to vše 
až po vyřízení příslušných povolení. V Moravské Nové Vsi se počítá  
do budoucna se zateplením střechy fary a přístavbou garáže. 

V minulém roce proběhla také inventarizace veškerého hmotného majetku 
farnosti, a to jak movitého (předměty), tak i nemovitého (budovy, pozemky). 
Díky této inventarizaci máme nyní detailní přehled o majetku, který farnost 
vlastní, jakož i o faktickém stavu tohoto majetku. Veškeré předměty byly  
při inventarizaci nafoceny (např. bohoslužebné předměty – monstrance, kalichy, 
sochy, obrazy, roucha i vybavení fary). Předměty, které jsou cenné, jsou 
z důvodu jejich ochrany nyní uloženy v trezoru. Celá inventarizace zabrala 
desítky hodin práce.  

Farnost vlastní zemědělské pozemky, které pronajímá zájemcům za nejvyšší 
nabídnutou cenu. Na webových stránkách farnosti www.farnostmnves.cz bude 
vždy vyvěšen seznam pozemků, které farnost aktuálně nabízí k pronájmu  
(u kterých buď bude končit sjednaná doba pronájmu, nebo které nejsou doposud 
pronajaty). Pokud tedy bude mít někdo zájem si pozemky pronajmout, nechť se 
obrátí na pana faráře s cenovou nabídkou. Ekonomická rada farnosti všechny 
nabídky vyhodnotí a nejvýhodnější nabídku předloží brněnskému biskupství  
ke schválení, neboť bez souhlasu biskupství není farnost oprávněna uzavřít 
platně nájemní smlouvu.  

     za Ekonomickou radu farnosti: Rostislav Silný 
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 Co je nového, co jsme prožili 
 

 Tříkrálová sbírka 
 
Začátkem roku 2016 

proběhl i v naší farnosti 
další ročník Tříkrálové 
sbírky. Jsme velmi rádi, 
že i tentokrát se naše 
farnost nenechala zahan-
bit. Do organizování sbír-
ky se opět zapojil veliký 
počet dospělých i dětí.  

 
       Tříkráloví koledníci v Moravské Nové Vsi 
Organizaci sbírky v Moravské Nové Vsi převzali za charitu noví lidé.  

I díky jejich obětavosti se povedlo ve farnosti vybrat úctyhodnou částku 
127.610,- Kč. V Moravské Nové Vsi to byla částka 64.665,- Kč, v Hruškách 
39.994,- Kč a v Týnci 22.951,- Kč. Poděkování patří nejenom všem štědrým 
lidem, kteří přispěli, ale i všem organizátorům a těm, kteří jakýmkoliv 
způsobem pomohli.  

 
 
Žehnání domů 
 
V období „Tří králů“ byla nám farníkům dána možnost požehnání našeho 

příbytku. I tento rok využilo tuto nabídku několik (celkem 16) rodin, které 
pan farář navštívil. Spolu s nimi se krátce v jejich příbytku pomodlil a pak 
kadidlem nakouřil a svěcenou vodou pokropil všechny obytné místnosti. 
Síla Božího požehnání v těchto domech odhání zlého ducha a chrání rodinu 
před jeho mocí. Poděkování patří i všem ministrantům, kteří pana faráře 
doprovázeli a asistovali mu. 
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Příprava na svátost biřmování 
 
Několik mladých dospívajících křesťanů se od září 2015 připravuje v naší 

farnosti k přijetí svátosti křesťanské dospělosti – k biřmování.  
K této svátosti má být připuštěn ten, kdo se již stal dospělým křesťanem. 

Tedy ten, kdo žije vírou dospělého křesťana, kdo ví, proč vlastně věří  
a dokáže si odpovědět na základní otázky lidské existence, svého poslání 
zde na zemi, nebo alespoň si tyto otázky klade a hledá na ně odpovědi. Ten, 
kdo ví, kam a proč patří, že je členem nejenom všeobecné církve Ježíše 
Krista, ale i konkrétního farního společenství. V tomto společenství má 
nejenom bydlet, ale v něm společně s ostatními věřícími i žít.  

K tomu, aby to mladý člověk dokázal, má pomoct i delší příprava. Proto 
udělování této svátosti v naší farnosti je plánované až na květen / červen 
2017. 

 
 
Děkanátní setkání ministrantů 
 
V sobotu 20. 2. i naši 

ministranti přijali pozvání 
farnosti Břeclav, která 
uspořádala společné set-
kání ministrantů celého 
našeho děkanství. Na 
setkání jsme cestovali 
vlakem. Po registraci  
a přivítání jsme sklidili 
obdiv a uznání organi-
zátorů akce za naši hojnou 
účast. Ministrantů z far-
nosti Moravská Nová Ves 
bylo 24 a ministrantů ze 
všech ostatních farností děkanátu: Břeclav, Poštorná, Bulhary, Lanžhot, 
Lednice na Moravě, Podivín, Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Velké Bílovice 
a Zaječí bylo jenom 19. Během odpoledne jsme se po skupinkách účastnili 
turnaje ve stolním fotbale, v němž jsme obsadili krásné 2. místo. Také jsme 
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si mohli zahrát stolní hry, zapojit se do fotosoutěže, jakož i sledovat výrobu 
cen (minipohárů) pro soutěžící na 3D tiskárně. Hospodyňky z farnosti 
Břeclav pro nás připravily bohaté občerstvení. Po vyhlášení výsledků  
a předání cen jsme vyslechli zajímavou přednášku jednoho farníka, který 
pěšky putoval ke svatému Jakubovi do Santiaga de Compostely  
ve Španělsku. 
 

 
Setkání nad Biblí  
 
Víte, která je nejčtenější a nejpřekládanější kniha na světě? Ano, je to 

Bible. Uvádí se, že tato „KNIHA KNIH“ nebo alespoň její část byla 
přeložena do více než 2400 jazyků. A myslíte si, že ji dobře znáte? Pokud  
se domníváte, že máte nějaké 
mezery (stejně jako já), 
nebojte se a přijďte 21.3. 
na faru v Moravské Nové 
Vsi. Uskuteční se již čtvrté 
setkání nad Biblí.  

Na první čtení Bible jsme 
se sešli začátkem února  
na faře. Pan farář nám  
ve zkratce vysvětlil, z jakých 
knih je Bible složena a jak 
bude samotné čtení probíhat. 
Nejprve jsme se pomodlili jeden desátek růžence, a pak už se začetli  
do jedné z knih Starého zákona, do Knihy Tobiáš. Po každé přečtené 
kapitole nám pan farář vysvětlil obsah čteného slova a také jsme se mohli  
na cokoli zeptat. Hodina vymezeného času utekla velmi rychle.  

V tomtéž měsíci nás čekalo i druhé, a začátkem měsíce března třetí 
setkání, která se nesla ve stejném duchu jako to první. Dotazy z naší strany 
nám pomohly ještě více porozumět tomu, co jsme četli.  

Myslím, že pokud má člověk možnost takto se naučit Písmo svaté číst  
a chápat, měl by ji využít. Stojí to za to! Byla by ostuda nás, kteří si říkáme 
křesťané, kdybychom neznali jeden ze tří opěrných bodů, na kterých naše 
víra stojí – Písmo svaté.   

       Anežka Tučková 
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 Pořad bohoslužeb o Velikonocích v naší farnosti 
 
 MORAVSKÁ 

NOVÁ VES TÝNEC HRUŠKY 
KVĚTNÁ NEDĚLE 9:15 7:45 10:45 
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 - - 
VELKÝ PÁTEK 18:00 - - 
BÍLÁ SOBOTA 19:30 - - 
VELIKONOČNÍ 
NEDĚLE 9:15 10:45 7:45 
VELIKONOČNÍ 
PONDĚLÍ 9:00 8:00 10:00 
  Na Květnou neděli začíná mše svatá průvodem, který je připomínkou 

Ježíšova slavnostního příchodu do Jeruzaléma. Tento den se žehnají jívy 
(„kočičky“), které v našich zemích nahrazují palmové ratolesti, které 
lidé Ježíšovi pokládali na cestu. Proto prosíme, abyste si tuto neděli  
na mši s sebou kočičky přinesli. Ty budou v úvodu mše sv. požehnány. 

  Na Bílou sobotu bude během dne otevřen farní kostel od 12:00 do 17:00 
hod., aby se věřící mohli přijít poklonit k Božímu hrobu. Prosím také, 
abyste si vzali na starost stráž u Božího hrobu po 30 minutách (papír  
na zapsání je v sakristii), vždy po dvou zástupcích z každé obce. 

  Velikonoční vigilie na Bílou sobotu, bude začínat po západu slunce 
v 19:30 hod. „obřadem ohně“ na farní zahradě. Po úvodním komentáři 
se proto všichni přesuneme průvodem k faře. Po ukončení slavnostní 
mše svaté jste všichni zváni opět na farní zahradu ke společnému 
„velikonočnímu přípitku farníků“. (Vinaři můžou, pokud budou chtít, 
přinést víno k přípitku během dne na faru.) 
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PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
ve farnosti Moravská Nová Ves a okolí 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 
14.03.   PONDĚLÍ 15:30 – 18:00 BŘECLAV 
14.03.   PONDĚLÍ 16:00 – 17:00 LADNÁ 
16.03.   STŘEDA 16:00 – 17:00 PODIVÍN 
17.03.   ČTVRTEK 16:30 – 18:00 LANŽHOT 
18.03.   PÁTEK 17:00 – 18:30 TVRDONICE 
18.03.   PÁTEK 15:30 – 18:00 BŘECLAV 
19.03.   SOBOTA 9:30 – 10:30 PRUŠÁNKY 
19.03.   SOBOTA 13:30 – 14:30 HRUŠKY 
19.03.   SOBOTA 14:45 – 16:15 MOR. NOVÁ VES 
20.03.   NEDĚLE 14:00 – 15:00 TÝNEC 
20.03.   NEDĚLE 15:00 – 17:00 MOR. ŽIŽKOV 
21.03.   PONDĚLÍ 16:00 – 18:00 VELKÉ BÍLOVICE 
  

Mimo to je po celý rok příležitost ke svaté zpovědi v naší farnosti dle rozpisu 
v jednotlivých obcích (Moravská Nová Ves – pondělí, Hrušky – středa a Týnec – 
pátek) a kdykoliv jindy na požádání. Rád navštívím i staré a nemocné. Je třeba 
mi o nich pouze říci. V případě potřeby je možné si dohodnout i osobní setkání 
s knězem na faře. Jsem rád, že mnozí z vás využívají i této možnosti. 

otec Marián 
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Co je ještě nového, co jsme prožili 
 
Internetové stránky  
 
V červenci 2015 byly zprovozněny internetové stránky farnosti na adrese 

www.farnostmnves.cz, společně s webem vznikl i email pro potřebu farnosti 
farnostmnves@seznam.cz a fotogalerie z dění ve farnosti jsou přístupné  
na adrese www.farnostmnves.rajce.idnes.cz. Na webu jsou zveřejňovány 
pravidelné nedělní ohlášky, rozpisy služeb ve farnosti, informace k adopci 
na dálku, také novinky z dění v církvi a další zajímavé informace, např. info 
o elektronické podobě zpěvníku Kancionál nebo plakát s pozvánkou  
na Diecézní setkání mládeže v Brně dne 19.03.2016. 

Marek Dvořáček 
 

1. Farní ples 
 

     Malým ohlédnutím bychom se chtěli vrátit k našemu 1. Farnímu plesu, 
který se konal v sobotu 16. ledna 2016 v sále Sokolovny v Moravské Nové 
Vsi. 
     Přípravy na ples se začaly rozbíhat už na podzim loňského roku, a tak 
byl dostatek času všechno pořádně naplánovat. I přes první nesmělé krůčky 
se podařilo týmu ochotných farníků v čele s panem farářem připravit skvělý 
večer. 
     Ples byl zahájen 
slavnostním přípitkem  
a poté sálem zazněl 
Vídeňský valčík, který 
svými nádhernými tóny 
přitáhl na parket většinu 
přítomných návštěvníků. 
K tanci a poslechu nám 
hrála kapela ESSO  
a také cimbálová muzika 
Stupava. Každý si mohl 
vybrat, při jakém žánru 
se chce bavit. 
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Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola, ve které byla hlavní výhrou 
televize a spousta dalších pěkných hodnotných cen. Malým překvapením 
byla taneční soutěž, která všechny tanečníky zaručeně pobavila. Vítězný pár 
si odnesl krásný dort ve tvaru srdce. Dalším zpestřením večera byla ukázka 
latinsko-amerických tanců, které nám přijel předvést taneční pár ze skupiny 
Starlet z Brna. Naše farní hospodyňky napekly různé dobroty, které byly 
připraveny na každém stole.  Všichni se velice dobře bavili až do pozdních 
nočních hodin. 
     Závěrem chceme poděkovat všem farníkům nejen z Moravské Nové Vsi, 
ale i z Týnce a Hrušek, kteří se ochotně zapojili do příprav, a věříme, že 
farní ples si v budoucnu najde své stálé místo v plesové sezóně. Pokud si 
budou farníci navzájem pomáhat jako letos, příští rok bychom chtěli pořádat 
farní ples v Hruškách a byla by z toho pěkná tradice. 

Liba Petrášová 
 
Náboženství 
 
V naší farnosti již mnoho let probíhá výuka náboženství. Jsem rád, že  

i v tomto školním roce se do ní přihlásil veliký počet dětí. Od tohoto 
školního roku také došlo k jedné důležité změně. Náboženství již není 
nějaký kroužek, jako např. keramický kroužek nebo sportovní. Náboženství 
je nepovinným předmětem. Proto si určitě mnozí z vás – hlavně rodičů  
a dětí – všimli, že tento předmět měly vaše děti zapsaný i na pololetním 
vysvědčení. Samozřejmě, že i s jeho hodnocením ze strany vyučujícího, 
tedy známkou. A jsem moc rád, že největší počet známek byl příznivý – 
byly to jedničky, i když se vyskytlo i několik horších známek. Věřím, že 
všechny děti, které se budou snažit v náboženství pracovat, budou mít tak 
dobré hodnocení i na vysvědčení na konci školního roku. 

 
Živý růženec 
 
Farnost Moravská Nová Ves se ještě za doby, kdy ji spravoval a vedl 

bývalý pan farář – otec Stanislav, zapojila pod jeho vedením do modlitby 
živého růžence a ve farnosti vznikl veliký počet modlitebních skupin.  
Po mém příchodu do farnosti však některé skupiny byly již nefunkční, 
někteří členové ani nevěděli, co se vlastně mají modlit a některé jiné již 
časem Pán povolal na věčnost a jejich místo zůstalo prázdné.  
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Proto jsem, jako váš pastýř, cítil potřebu obnovit opět tuto společnou 
modlitbu, která je jistě velikým požehnáním pro celou farnost. Povedlo se 
nám společně vytvořit sice menší počet modlitebních skupinek, zato však 
věřím, že plně funkčních. Modlí se s námi i nemocní a starší lidé, kteří jsou 
tímto způsobem s námi a s církví ve stálém spojení. Ti z nás, kterým to věk 
a zdravotní stav dovoluje, se pravidelně scházíme na první sobotu v měsíci 
nejenom ke mši svaté (v zimním období v 8:00 hod. a v letním v 7:00 hod.), 
která je obětována za ně a za všechny, kdo se modlí za kněze,  
ale i k následné společné modlitbě růžence. Tak jsou nejenom „přičleněni“ 
k nějakému společenství, ale toto živé 
společenství modlící se církve vytvářejí.  
A uprostřed tohoto společenství je živý Bůh, 
jak nám to sám slíbil: „Kde jsou dva nebo tři 
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich.“ 

Při pravidelné společné modlitbě růžence 
také přednášíme Bohu a Matce Boží své 
prosby, s kterými přicházíme a za které se 
všichni modlíme. Věřím, že i tímto způsobem 
si vyprosíme na přímluvu Panny Marie hojné 
Boží požehnání. 

 
 

Bible 
 
Písmo svaté, Kniha knih, Boží Slovo neboli Bible je nejkrásnější  

a nejdůležitější knihou křesťanů a to až do konce věků. Proto by tato vzácná 
kniha neměla chybět ani v jedné rodině.  Z toho důvodu jsme pro vás 

připravili projekt, ve kterém si můžete 
vybrat a objednat z několika různých 
vydání Bible. Do konce března je ještě 
možnost podívat se na faře na nabídku 
několika nových vydání s možností 
objednání za zvýhodněné ceny. 
V dubnu by byla zadána společná 
objednávka Biblí, o které budete mít 
zájem. 
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Co nás čeká 

 Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 
 
V sobotu před Květnou nedělí 19. března se opět mohou setkat mladí lidé 

se svým biskupem Vojtěchem Cikrlem. Letos setkání začne v 8.30 hodin 
výjimečně v kostele sv. Jakuba v Brně a vyvrcholí v odpoledních hodinách 
programem a mší svatou v  brněnské katedrále svatého Petra a Pavla. 
Celé setkání se ponese v duchu biblického citátu „Blahoslavení milosrdní, 
neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Součástí programu bude  
i bohoslužba smíření, slavnostní průchod Svatou branou milosrdenství. 

Podrobnosti k programu setkání a rezervaci do dopoledních skupinek 
naleznete na http://www.brno.signaly.cz. 

Petra Švancarová 
2. Farní den 
 
V naší farnosti se na neděli Dobrého Pastýře 17. dubna, uskuteční již  

2. Farní den. Letos se naše farní rodina sejde v obci Týnec. Přivítáme 
jakoukoliv pomoc z řad farníků, nejenom z Týnce. Ať už s přípravou 
programu, občerstvení nebo místa konání. Děkujeme předem za vaši pomoc 
a podporu a těšíme se na společně strávené odpoledne. První společné 
setkání těch, kdo by nám chtěli pomoct, bude v pondělí 14. března v 18:30 
hod. na faře v Moravské Nové Vsi. 

farníci z obce Týnec 
 
Udělování svátosti pomazání nemocných 
 
V předvečer Slavnosti Nanebevstoupení Páně, tj. ve středu 4. května 

v 17:00 hod. v Hruškách, a o Slavnosti, tj. ve čtvrtek 5. května v 18:00 hod. 
v Týnci a v 19:00 hod. v Moravské Nové Vsi, bude při mši svaté udělována 
svátost pomazání nemocných. Prosím, pozvěte na tuto mši svatou všechny, 
kdo bydlí ve vašem okolí a měli by zájem ji přijmout. Ke svátosti pomazání 
nemocných může přistoupit jednou v roce každý, kdo je nemocný nebo 
dovršil věk 60 let. Před udělením této svátosti je dobré přijmout svátost 
smíření – stačí i předvelikonoční svatá zpověď, pokud byla vykonána. 
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Biblickým textem, na který se pomazání nemocných odvolává,  
je novozákonní list Jakubův 5,14n: „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá 
starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. 
Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se 
hříchů, bude mu odpuštěno.“ 

Kněz na toho, kdo chce svátost přijmout, vloží ruce a modlí se za něj, 
posléze jej pomaže požehnaným olejem na čele a na rukou a říká při tom: 

Kněz:    Skrze toto svaté pomazání  
    ať ti Pán pro své milosrdenství  
    pomůže milostí Ducha Svatého. 
Přijímatel odpoví:  Amen. 
Kněz pokračuje: Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. 
Přijímatel odpoví:  Amen.  
 Pouť na Hostýn 
 
S železnou pravidelností již něko-

lik desítek let má naše farnost  
8. květen vyhrazen pro pouť na Svatý 
Hostýn. Letos jsme však nuceni tuto 
pouť přesunout na sobotu 7. května, 
jelikož v neděli mají na Hostýně 
vlastní program.  

Již odedávna lidé hledali v Panně 
Marii útočiště, a proto za ní putovali 
na mnohá poutní místa. Jinak tomu 
není ani u Svatého Hostýna, kam 
putujeme i my za „Pannou Marií 
Svatohostýnskou“. Lidé zde s úctou 
přináší své oběti, přednáší své prosby 
a díky. I když děti prozatím berou 
pouť jako výlet, pro nás dospělé je to 
jedinečná možnost posílit svou víru  
a být tak důkazem toho, že je naše 
víra živá. 



 
 Vyjděme tedy ze svých každodenních zaběhlých zvyklostí, opusťme své 
pohodlí a buďme svědectvím živé církve, která se (ve farnících naší 
farnosti) sejde na Svatém Hostýně 7. května, a to i při mši s
hod. Tak jako vždy i tentokrát pak bude následovat pro zájemce společná 
pobožnost křížové cesty. 

 
 Slavnost Těla a Krve Páně 
 

těch, kteří budou ochotni podat pomocnou ruku, a že tak i dí
budeme moci prožít veliký den, ve kterém
všem našim obcím. 
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Vyjděme tedy ze svých každodenních zaběhlých zvyklostí, opusťme své 
pohodlí a buďme svědectvím živé církve, která se (ve farnících naší 
farnosti) sejde na Svatém Hostýně 7. května, a to i při mši s

i tentokrát pak bude následovat pro zájemce společná 
 

      

Slavnost Těla a Krve Páně  
Letos oslavíme Slavnost Božího 

Těla v Hruškách ve středu 25.
v Moravské Nové Vsi ve čtvrtek 
26. května a v
29. května. Začneme jako vždy 
slavením slavnostní mše svaté a poté 
půjdeme v eucharistickém průvodu po 
obci, tak jako to bylo zvykem 
i v minulosti.  

Určitě uvítáme všechny, kteří by 
chtěli jakkoliv pomoci, ať u
s přípravou venkovních oltářů
nesením křížku, korouhví, baldachýnu 
nad Svátostí oltářní, případně 
květinami k výzdobě oltářů nebo 
finančním darem na jejich pořízení.

Věříme, že i letos se najde dostatek 
těch, kteří budou ochotni podat pomocnou ruku, a že tak i dí

moci prožít veliký den, ve kterém Eucharistický Kristus požehná 
      

 Farní zpravodaj 

Vyjděme tedy ze svých každodenních zaběhlých zvyklostí, opusťme své 
pohodlí a buďme svědectvím živé církve, která se (ve farnících naší 
farnosti) sejde na Svatém Hostýně 7. května, a to i při mši svaté v 10:15 

i tentokrát pak bude následovat pro zájemce společná 
  Eva Hůrská 

 

Letos oslavíme Slavnost Božího 
Hruškách ve středu 25. května, 

Moravské Nové Vsi ve čtvrtek  
a v Týnci v neděli 

Začneme jako vždy 
slavením slavnostní mše svaté a poté 

eucharistickém průvodu po 
obci, tak jako to bylo zvykem  

Určitě uvítáme všechny, kteří by 
chtěli jakkoliv pomoci, ať už 

venkovních oltářů nebo 
nesením křížku, korouhví, baldachýnu 
nad Svátostí oltářní, případně 

výzdobě oltářů nebo 
finančním darem na jejich pořízení. 

Věříme, že i letos se najde dostatek 
těch, kteří budou ochotni podat pomocnou ruku, a že tak i díky nám všem 

Eucharistický Kristus požehná 
 Věrka Dvořáčková 
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Adorační den farnosti 
     Srdcem každé farnosti je Eucharistie, která se uchovává ve svato-

stánku farního kostela. Každá farnost má určený den, ve kterém mají farníci 
možnost předstoupit před eucharistického Krista k osobní adoraci. V ní 
mohou Boha prosit, Bohu děkovat a Bohu se klanět. Farnost Moravská 
Nová Ves má stanovený adorační den 29. červen. Proto v tento den bude  
od 12:00 do 16:00 hod. farní kostel otevřen a bude vystavena Nejsv. svátost. 

 
Ministrantská pouť na Velehrad 
 

     V letošním roce připravujeme 
také ministrantské putování  
na Velehrad pod názvem: 
„Ve stopách soluňských bratří.“ 
    Putování se uskuteční na závěr 
školního roku od 30. června do  
2. července. 
     Pro naše ministranty připra-
vujeme netradiční program, při 
kterém se opět všichni setkají, 
užijí si plno zábavy a budou mít také možnost něco nového poznat. Nocovat 
budeme ve stanech, které si ministranti sami postaví. Součástí setkání bude 
též mše svatá, bez které se žádné ministrantské setkání neobejde.  
     Bližší informace o ministrantském putování budou upřesněny během 
následujících měsíců. 
     Prosíme Vás také o modlitbu za zdárný průběh této akce. 

          Rudolf Petráš 
2. Farní tábor 
 
Stejně jako minulý rok i letos připravujeme na letní prázdniny tábor  

pro děti. Uskuteční se opět na faře v Měříně u otce Josefa Havelky. Na tábor 
již není možné se přihlásit, kapacita je plně obsazená. Informace o táboře 
dostali rodiče po odevzdání přihlášek. Bližší informace o odjezdech, 
programu aj. budou upřesněny během následujících měsíců. Prosíme vás 
také o modlitbu za tuto akci, aby se nikomu ze zúčastněných dětí nic nestalo 
a aby se všichni v živém dětském společenství dobře cítili a možná také 
našli i další kamarády. 



 
 Světový den mládeže v

 
Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je orga

katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa 
jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec 
a slaví se každé tři roky.  
 Světové dny mládeže vznikly v 
roce 1984 na Květnou neděli. Papež 
Jan Pavel II. tehdy svolal římskou 
mládež, aby s ním slavila Svatý rok 
vykoupení. Jejich nadšení překonalo 
všechna očekávání. V roce 1985 
napsal papež mladým po celém světě 
list a brzy začalo dobrodružství 
Světových dní mládeže. 
 Cílem těchto dnů je ukazovat svě
také podporovat angažovanost mladých v církvi, radost z víry a zamyšlení 
se nad odkazem, který vždy vybírá papež při této příležitosti. Oslava 
XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 2016 
v polském Krakově, ve městě úzce spojeném se zakladatelem světových 
dnů mládeže, papežem sv. Janem Pavlem II. Polsko přivítá mezinárodní 
setkání mladých podruhé 
Čenstochová. Mottem pro letošní setkání jsou Ježíšova slova: „
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“.
 I ty se můžeš připojit k mladým celého světa! Spolu s ostatními prožít 
jedinečný zážitek víry! Přijď se podívat, jak žijí svoji víru mladí Poláci 
a ukaž jim, jak svoji víru prožíváš ty!
 Přihlásit se je možné do konce měsíce března na faře v
Vsi. Již nyní také prosíme o vaši modlitbu za toto dílo i za všechny, kdo se 
jej budou účastnit. 

 
Podrobnosti k programu naleznete na
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Světový den mládeže v Krakově 
Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je orga

katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – 
jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec 

 
Světové dny mládeže vznikly v 

roce 1984 na Květnou neděli. Papež 
vel II. tehdy svolal římskou 

mládež, aby s ním slavila Svatý rok 
vykoupení. Jejich nadšení překonalo 
všechna očekávání. V roce 1985 
napsal papež mladým po celém světě 
list a brzy začalo dobrodružství 

 
Cílem těchto dnů je ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista. Mají 

také podporovat angažovanost mladých v církvi, radost z víry a zamyšlení 
se nad odkazem, který vždy vybírá papež při této příležitosti. Oslava 
XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 2016 

ském Krakově, ve městě úzce spojeném se zakladatelem světových 
papežem sv. Janem Pavlem II. Polsko přivítá mezinárodní 

setkání mladých podruhé – v roce 1991 se uskutečnilo ve městě 
Čenstochová. Mottem pro letošní setkání jsou Ježíšova slova: „
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“. 

I ty se můžeš připojit k mladým celého světa! Spolu s ostatními prožít 
jedinečný zážitek víry! Přijď se podívat, jak žijí svoji víru mladí Poláci 
a ukaž jim, jak svoji víru prožíváš ty! 

se je možné do konce měsíce března na faře v
Vsi. Již nyní také prosíme o vaši modlitbu za toto dílo i za všechny, kdo se 

       
programu naleznete na: http://www.krakov2016.signaly.cz

 Farní zpravodaj 

Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované 
 katolíky, křesťany 

jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá jim Svatý otec – papež  

tu živou víru v Ježíše Krista. Mají 
také podporovat angažovanost mladých v církvi, radost z víry a zamyšlení 
se nad odkazem, který vždy vybírá papež při této příležitosti. Oslava  
XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 2016  

ském Krakově, ve městě úzce spojeném se zakladatelem světových 
papežem sv. Janem Pavlem II. Polsko přivítá mezinárodní 

v roce 1991 se uskutečnilo ve městě 
Čenstochová. Mottem pro letošní setkání jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení 

I ty se můžeš připojit k mladým celého světa! Spolu s ostatními prožít 
jedinečný zážitek víry! Přijď se podívat, jak žijí svoji víru mladí Poláci  

se je možné do konce měsíce března na faře v Moravské Nové 
Vsi. Již nyní také prosíme o vaši modlitbu za toto dílo i za všechny, kdo se 

 Petra Švancarová 
 

http://www.krakov2016.signaly.cz 
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Pro naše ministranty 
Patron ministrantů: Sv. Dominik Savio  (svátek: 9. března) 

    Narodil se v San Giovanni di Riva v Itálii, 2.4.1842, v chudé rodině, která 
však byla bohatá vírou. Měl deset sourozenců. Od pěti let ministroval. Jeho 
dětství bylo silně poznamenáno událostí prvního svatého přijímání,  
ke kterému s horlivostí přistoupil v sedmi letech. Tehdy si do zápisníku 
napsal heslo pro život: "Raději smrt, než hřích."  

     Ve dvanácti letech došlo k rozhodující 
události v jeho životě: setkává se s Donem 
Boskem. On se mu stává otcem. Vidí jeho 
čistotu a bezúhonnost a říká mu: "Jsi z dobrého 
materiálu, z dobré látky." Dominik na to:  
"A k čemu bude látka dobrá?" - "Uděláme z ní 
pěkné šaty a darujeme je Bohu," odpovídá 
Bosko. A Dominik pokračuje s prosbou: "Já 
jsem látka, buďte tedy vy krejčím." Za dobrého 
vedení Dominik rychle dozrává a předčí 
všechny své vrstevníky. Vyslouží si tak jméno 
Savio, což znamená "Moudrý".  

     Dominik touží stát se svatým. Modlí se, pilně studuje, je velmi oblíben. 
Osloven Don Boskovým ideálem chce zachránit duše všech. Proto se  
ze všech sil snaží nejenom sebe, ale i ostatní vést k Panně Marii, k Bohu, 
a tak společně do nebe.  
    Ve čtrnácti letech začíná Dominik výrazněji slábnout, takže jeho síly již 
nestačí na hry s ostatními z oratoře Dona Boska, pak se musí vzdát i studia  
a cítí, že brzy zemře. Přijímá rozhodnutí otce Jana Boska a vrací se  
k rodičům. S kamarády se rozloučí zvoláním: "Na shledanou tam, kde 
budeme navždy s Pánem!" Doma před smrtí ještě těší zdrcené rodiče. Pak 
říká: „Sbohem tatínku! Ještě jsem nikdy nespatřil něco tak krásného, jako 
vidím teď." Po těch slovech tuberkulóza dovrší své dílo a Dominik ve svých 
15 letech vydechne naposled.  

Svatý Dominiku, oroduj za nás! 
 V dalším čísle přiblížíme dalšího patrona ministrantů….. 
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Plánované akce 
 

 Místo Datum 
Diecézní setkání mládeže 
s otcem biskupem katedrála v Brně 19. 3. 
Zelený čtvrtek –  
Missa Chrismatis katedrála v Brně 24. 3. 

Biblická setkání fara  
Moravská Nová Ves 

21. 3., 4. 4., 18. 4., 
2. 5., 16. 5., 30. 5., 

13. 6., 27. 6. 
2. Farní den Týnec 17. 4. 
Udělování svátosti 
pomazání nemocných Hrušky 4.5. 
Udělování svátosti 
pomazání nemocných 

Moravská Nová Ves 
Týnec 5.5. 

Pouť na Svatý Hostýn Hostýn 7. 5. 
Slavnost Těla a Krve Páně –  
Eucharistický průvod Hrušky 25. 5. 
Slavnost Těla a Krve Páně –  
Eucharistický průvod Moravská Nová Ves 26. 5. 
Slavnost Těla a Krve Páně –  
Eucharistický průvod Týnec 29. 5. 
První svaté přijímání Týnec 5.6. 
První svaté přijímání Hrušky 12.6. 
Poděkování za školní 
rok 2015/2016 

kostel / farní zahrada  
Moravská Nová Ves 26.6. 

Adorační den farnosti Moravská Nová Ves 29. 6. 
Ministrantská pouť Velehrad 30. 6. - 2. 7. 

 
O všech plánovaných akcích budete v ohláškách vždy včas informováni. 



 
 

©Farní zpravodaj, vydává Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves
Redakční rada farnosti 
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.
Kontakt: farnostmnves@seznam.cz 

 

 Vylušti, jak se jmenoval muž, který pomáhal nést dřevěný Ježíšovi na Golgotu. (na obrázku 

           Vybarvi si obrázek vpravo a zjisti kdo je na něm. 

 

©Farní zpravodaj, vydává Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves 
potřebu farnosti. Neprodejné. 

Pro děti 
Vylušti, jak se jmenoval muž, který pomáhal nést dřevěný (na obrázku vlevo dole). 

Vybarvi si obrázek vpravo   

 Farní zpravodaj 

Vylušti, jak se jmenoval muž, který pomáhal nést dřevěný kříž 
              


