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Úvodní slovo 
 

     Začíná doba prázdnin, doba dovolených. Mnozí z nás se těší  

na chvíle, kdy si budou moci odpočinout a načerpat nových sil,  

a to jak fyzických, tak i duchovních. 

      Prostřednictvím tohoto zpravodaje bych vám všem chtěl popřát 

před prázdninami, aby vás na všech vašich cestách Bůh doprovázel 

a chránil, abyste během dnů volna načerpali opravdu všechno, co 

potřebujete: pro tělo i pro duši.  

     Těším se na společná setkání s vámi zvláště při slavnostních 

hodech v naší farnosti, a to jak v Hruškách, tak i v Týnci. V Moravské 

Nové Vsi se tentokrát hodů nebudu moci plně účastnit, jelikož budu 

naši farnost, společně se 17-ti mladými křesťany, zastupovat  

na světovém setkání mládeže se Svatým Otcem v Krakově. 

     V obci Moravská Nová Ves bych chtěl každým druhým rokem zvát 

na slavnostní hodovou mši svatou nějakého hosta a roky mezitím budu 

mši svatou celebrovat já. Na to jsem myslel již při hodech v roce 2015, 

kdy jsem oslovil i bývalého pana faráře – otce Stanislava Kováře - 

s dotazem, zdali by nás nepřijel v roce 2016 povzbudit na hody  

a sloužit hlavní mši svatou. Otec Stanislav naše pozvání nepřijal, 

jelikož, jak uvedl, má mnoho svých povinností ve své nynější farnosti. 

Proto jsme již začátkem roku 2016 oslovili plukovníka Mgr. Jaroslava 

Knichala, hlavního vojenského kaplana a rektora vojenského kostela 

sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, který naše pozvání přijal. 

Jsem moc rád, že nás přijede na hody povzbudit svým slovem a vy 

všichni se určitě máte na co těšit. (Otec Jaroslav se jako vojenský 

kaplan účastnil i mnohých zahraničních misií, např. v Iráku, Kosově 

nebo Afghánistánu.) 

     Na závěr vás chci poprosit o modlitbu za všechny akce, které 

připravujeme na období následujících tří měsíců. Do vašich modliteb 

vkládám především červencový farní tábor pro děti v Měříně,  

na přelomu července a srpna setkání mladých křesťanů se Svatým 

Otcem v Krakově, hody v Moravské Nové Vsi, Hruškách i Týnci, nebo 

i farní pouť po mariánských svatyních Slovenska v září. 

     Za všechny vaše modlitby, jako i za všechno, co pro naši farnost 

děláte, vám upřímně děkuji. 

          otec Marián 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – II. část 
 

Kmotr u křtu 

 

V dnešním liturgickém okénku bych chtěl pokračovat komentářem 

ke svátosti křtu, který jsme uvedli v minulém čísle našeho farního 

zpravodaje. V  dnešním čísle se zaměřím konkrétněji na kmotra u této 

svátosti. 

V Kodexu kanonického práva (Codex Iuris Canonici – CIC), 

kterým se řídí církev od roku 1983, se dočteme: 

 Kán. 872: Pokud je to možné, má křtěnec kmotra, který má 

pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského 

života, křtěnce dítě představuje spolu s rodiči u křtu a snaží 

se, aby pokřtěný žil křesťanským životem, odpovídajícím 

křtu, a věrně plnil křestní závazky. 

Již z výše uvedeného je tedy zřejmé, že kmotr u křtu není jenom 

nějaká ozdoba, ale že je to člověk, který přijetím role kmotra bere na 

sebe velikou zodpovědnost.  

Následující kánon CIC uvádí: 

 Kán. 873: Ke křtu se vezme buď jeden kmotr, nebo jedna 

kmotra nebo spolu kmotr a kmotra. 

Další kánon – 874 specifikuje jurisdikční podmínky, po splnění 

kterých může být někdo připuštěn k tomu, aby na sebe převzal úlohu 

být kmotrem: 

 Kán. 874, §1: Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 

1°aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, 

kdo jsou na jejich místě; jestliže nejsou, určí ho farář nebo 

udělovatel; musí být vhodný a mít úmysl zastat tuto službu; 

Dle uvedeného kánonu je zřejmé, že o výběru svého kmotra 

rozhoduje přednostně sám křtěnec (pokud je již dospělý), a pokud se 

jedná o křtěnce – dítě, rozhodují přednostně o kmotrovi rodiče dítěte. 

Dále je nutnou podmínkou to, aby sám kmotr byl vhodný (nemůže to 

být např. recidivista, člověk žijící pod nějakou závislostí, člověk 

nesvéprávný, člověk pochybných mravů,…). Neméně důležité je i to, 
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že sám kmotr musí dobrovolně na sebe přijmout závazek kmotrovství 

– jinými slovy: musí souhlasit s tím, že bude kmotrem. 

 Kán. 874, §1: Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 

2°aby dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud diecézní 

biskup nestanovil jiný věk, nebo farář nebo udělovatel 

neposkytl ze spravedlivého důvodu výjimku; 

V naší diecézi tedy není možné, aby se stal kmotrem někdo mladší 

16-ti let. „Spravedlivým důvodem“, pro který může farář udělit 

výjimku, není to, že třeba rodiče chtějí, aby byl kmotrem někdo 

mladší. Tímto důvodem může být například situace, kdy dítě nemá 

žádné příbuzné (třeba všichni zemřeli a dítě bylo nalezeno), nikdo 

nemá zájem stát se jeho kmotrem (tedy vzít na sebe zodpovědnost jej 

vést a pomáhat mu), kromě člověka – křesťana, kterému je však jenom 

15 let. Uvedená situace je „spravedlivým důvodem“ o kterém mluví 

CIC, aby i takovýto člověk mohl být připuštěn jako kmotr. 

 Kán. 874, §1: Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 

3°aby byl katolík, biřmovaný a již přijal svaté přijímání, dále 

aby vedl život odpovídající víře a převzatému kmotrovství; 

Dle třetího bodu jsou jasné další podmínky kmotrovství: nemůže 

být kmotrem u křtu ten, kdo není sám pokřtěn, a to přímo v katolické 

církvi. Věřící jiných křesťanských vyznání nebo členové křesťanských 

sekt tedy nemůžou být kmotry u křtu katolíků. Podobně je tomu  

i s nevěřícími – tedy nepokřtěnými, ale také se všemi, kdo jsou jiného 

vyznání. Kmotr musí být katolík. 

Každý zodpovědný rodič by nedal své dítě do péče jinému dítěti. 

Podobně je tomu i u křtu. Protože je jednou ze základních povinností 

kmotra předávat víru křtěnci, není možné, aby tento post zastávalo 

dítě. Dítětem se v tomto smyslu myslí křesťan, který zatím nepřijal 

svátost křesťanské dospělosti – svátost biřmování. Jeho víra je ještě 

dětská, nebyla dosud rozvinuta svátostí biřmování, nemá ještě plnost 

darů Ducha Svatého, a tím vším tedy není disponován stát se 

kmotrem. I tu, si myslím, může být ze „spravedlivého důvodu“ 

udělena výjimka. „Spravedlivým důvodem“ může být např. situace, 

kdy je v malé farnosti udělována svátost biřmování jednou za 10 let.  

A ten, kdo pravdivě žije jako křesťan, nemohl ke svátosti biřmování 

přistoupit před desíti lety, protože mu bylo jenom 14 let. Dnes mu je 

24 a chtěl by být kmotrem. Není však biřmován. Protože k přijetí této 
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svátosti ve své farnosti neměl příležitost, je tato situace „spravedlivým 

důvodem“ k tomu, aby byl jako kmotr připuštěn. Samozřejmě se 

počítá s tím, že při nejbližší příležitosti přijmout svátost biřmování ji 

uvedený kmotr využije. 

Další důležitou podmínkou kmotrovství je to, aby kmotrem byl 

člověk, který vede život odpovídající víře. Jinými slovy: aby to byl 

člověk, který žije dle Desatera, které obsahuje např. i třetí přikázání: 

Pomni, abys den sváteční světil. Kmotrem tedy nemůže být ten, kdo 

pravidelně neplní tuto svou křesťanskou povinnost, tj. v neděli  

a zasvěcené svátky se neúčastní mše svaté v kostele, a to bez vážného 

důvodu (vážným důvodem je např. nemoc), ale také ten, kdo se 

nesnaží žít v souladu s kterýmkoliv jiným přikázáním Desatera. 

Takový člověk totiž nevede „život odpovídající víře“. 

 Kán. 874, §1: Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 

4°aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo 

uloženým nebo zjištěným; 

5°aby nebyl otcem nebo matkou dítěte. 

Ten, kdo má tedy církevním trestem z nějakého vážného důvodu 

uloženo, že nemůže být kmotrem, tedy nemůže být připuštěn  

ke kmotrovství. Tak stejně ten, kdo je rodičem dítěte: otcem nebo 

matkou, a to i adoptivním. 

Poslední paragraf mluví o možnosti, kterou má křesťan - nekatolík: 

 Kán. 874, §2: Pokřtěný, který patří do nekatolického 

církevního společenství, se příjme pouze s katolickým 

kmotrem a jen jako svědek křtu. 

Funkce kmotra je velmi zodpovědná. Je proto potřebné správně  

a zodpovědně se rozhodnout při jeho výběru. Kmotr vždy doprovází 

svého kmotřence modlitbou. Kmotr u křtu slibuje, že povede svého 

kmotřence na cestě k Bohu nejenom svými slovy, ale zvláště 

příkladem svého života. Kmotr u dítěte je ten, kdo rodičům při křtu 

slibuje, že v případě, že by se jim něco stalo, přijme jejich dítě jako 

své vlastní. Kmotr by měl doprovázet kmotřence nejenom v jeho 

dětském věku, ale i v dospělosti. Proto se nedoporučuje za kmotra 

člověk, který je značně pokročilého věku… 

Každý rodič touží dát svému dítěti to nejlepší. Je proto velmi 

potřebné, aby křesťanský rodič důkladně zvážil i to, koho požádá, 

aby se stal kmotrem pro jeho dítě. 
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Proč nechodit do kostela 

aneb je Bůh v mém životě na prvním místě? 
 

     Již pár měsíců přemýšlím nad několika výroky farníků naší 

farnosti, kteří si mi v uplynulých měsících postěžovali. V zimních 

měsících nemůžou chodívat do kostela, jelikož je v něm zima. 

V letním čase jim to nevychází, protože je mše svatá ve všední den 

v 19:00 hod. a tehdy jdou v TV také zprávy. A není to lepší ani 

v sobotu, kdy je třeba jít do vinohradu a na pole, a mše svatá od 7:00 

do 7:30 hod. by jim ubrala „spoustu času“ na práci. Podobně je tomu  

i v neděli, kdy jim přijede návštěva, a přece nemůžou nechat hosty 

samotné doma. A tak suma sumárum na Pána Boha toho času nějak 

není. Musí se s tím smířit. 

     A při tom mám za to, že když je mše svatá ve všední den v 19:00 

hod., mohl bych se podívat na zprávy v televizi i v 17:00 a na ČT24 

jsou zprávy každou hodinu. A když je v zimních měsících v kostele 

chladněji, můžu se více obléknout a těch 30 min. vydržím (kdysi 

nebylo v kostele žádné topení a našim prarodičům nepřišlo ani na um, 

že by kvůli zimě nešli do kostela, nebo že by se na zimu vymlouvali),  

a když mi v neděli přijede návštěva – vnoučata, tak přece můžu i je 

vzít s sebou do kostela. A když má být v neděli třeba nějaké to 

vystoupení mých dětí, že se to dá domluvit až po mši svaté, která má 

svůj tradičný čas slavení…  Myslíte, že by to dnes opravdu nešlo? 

     Je škoda, že se dnes setkávám, a to stále častěji, s tím, že i když se 

už někdo opravdu snaží žít jako křesťan a pravidelně přicházet  

i na nedělní mši svatou, přece jenom ve chvílích, kdy se v obvyklém 

termínu mše svaté děje i „něco jiného“, rád by mši svatou odsunul  

na jindy. A tak dostává před Pánem Bohem přednost třeba fotbalový 

zápas, nebo soubor Pohárek nebo nějaké zpívání na vystoupení… 

     Před určitým časem jsem četl na netu zprávu, která mě zaujala. 

Byla to zpráva o úmrtí matky jednoho fotbalisty z Jižní Ameriky. Tato 

zpráva obsahovala informace o fotbalistovi, o tom, jaké v životě 

dosáhl úspěchy (hlavně tedy ve sportu), a že za ně děkuje i své matce, 

která jej vždy podporovala atd… V uvedeném článku bylo uvedené  

i to, že jej od malička vychovávala jako křesťana. 

     O posledním rozloučení s matkou bylo napsáno, že bylo jenom 

v úzkém rodinném kruhu. A několikrát bylo vzpomenuto, že do rakve 
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s matkou vložil její syn míč, kterým dal vítěznou branku v důležitém 

fotbalovém zápase, a na rakev do hrobu položil i svůj dres… 

Žádná zmínka o knězi, který by rozloučení vedl, žádná zmínka  

o knězi, který by sloužil mši svatou za její nesmrtelnou lidskou duši, 

žádná zmínka o modlitbě za matku… Na to nemysleli… 

     Smutný obraz, a to věřím, že nejenom pro mne, ale i pro vás. 

Nechci nikomu ubližovat, nechci nikoho tlačit ke zdi. Ale mám za to, 

že když my dospělí ukážeme našim dětem, že ten Pán Bůh se dá 

odsunout i na další místo v našem životě, zvláště tehdy, když je  

na programu i „něco jiné“ (ať je to folklórní vystoupení, zpívání, 

fotbalový zápas nebo střelecký kroužek nebo hasičské závody,… tedy 

cokoliv), že to neuděláme nejlépe. Pokud se Pán Bůh v našem životě 

takto nenápadně posune již v dětském věku až za fotbal, folklór nebo 

cokoliv jiného, můžeme očekávat od našich dětí, že v dospělém věku 

najdou ještě mnoho dalších „potřebných věcí“, kterým dají přednost. 

A tak se může stát, že ve chvíli, když i nás Pán povolá na věčnost, 

nebudeme mít rozloučení v kostele, ale třeba jenom na hřbitově,  

že nebudou za nás vysloveny modlitby, nebude za nás obětována mše 

svatá, ale místo toho nám naše děti nebo vnoučata zazpívají něco  

ze zdejšího folklóru, že pokud bude v tu sobotu fotbalový zápas,  

že někteří z našich potomků na rozloučení vůbec nepřijdou, a ti, kteří 

přijdou, budou neustále sledovat hodinky, aby kvůli tomuto rozloučení 

s námi nezmeškali vystoupení na náměstí… 

     Byl bych moc rád, kdyby se nám společně povedlo vychovat 

generaci těch, u kterých na prvním místě v životě bude Bůh (tj. Ten, 

který nám dal život), následovat jej bude úcta k lidem – zvláště 

k rodičům - a potom třeba i sport nebo folklór nebo i všechno to 

ostatní pěkné, z čeho může mít člověk radost… 

          otec Marián 

 

Nový pomocný brněnský biskup: Pavel Konzbul 

     Novým brněnským pomocným biskupem byl Svatým Otcem 

jmenován P. Pavel Konzbul, který od srpna 2013 působí jako farář 

hlavního diecézního chrámu – Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 

Biskupské svěcení příjme otec Pavel v Brně v den slavnosti 

diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2016 ve 14.00 hodin. 
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     Pavel Konzbul se narodil 17.10.1965 v Brně – Juliánově, kde 

dodnes žije jeho maminka Marie. Po maturitě na Gymnáziu v Brně na 

Křenové ulici pokračoval ve studiu na Elektrotechnické fakultě VUT 

Brno, obor elektrotechnologie, které 

absolvoval v roce 1989. Po vyko-

nání roční základní vojenské služby 

nastoupil jako odborný a později 

vědecký pracovník do Ústavu 

přístrojové techniky Akademie věd 

České republiky v Brně. Tam se 

věnoval vývoji a realizaci 

korekčních cívek magnetických polí 

pro tomografii nukleární magnetické 

rezonance. Publikoval v řadě 

zahraničních odborných časopisů. 

Externě vyučoval na Elektrotech-

nické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru 

teorie elektromagnetického pole. 

     V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl 

několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže 

roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000.  

Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo. 

     V roce 2003 přijal v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské 

svěcení z rukou otce biskupa Vojtěcha. Poté působil jako farní vikář 

v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách  

a jako excurrendo administrátor ve Starovicích. V roce 2005 byl 

ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 

jmenován farářem ve Farnosti u Katedrály sv. Petra a Pavla v Brně  

a členem Kněžské rady brněnské diecéze. 

     Externě vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně, obor Křesťanská výchova. Spolupracuje také s brněnským 

nakladatelstvím Cesta, které dosud vydalo osm jeho publikací 

převážně homiletického a pedagogického charakteru. Pavel Konzbul 

aktivně spolupracuje také s Centrem pro rodinu a sociální péčí v Brně, 

je exercitátorem v Duchovním centru sv. Františka z Pauly  

ve Vranově u Brna a pravidelně přispívá na blog Lidových novin. 
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     V říjnu 2015 ho brněnský biskup Vojtěch Cikrle jmenoval  

II. sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla 

v Brně. 

     V sobotu 21. května, kdy se v brněnské diecézi slaví výroční den 

posvěcení hlavního chrámu v diecézi – Katedrály sv. Petra a Pavla 

v Brně, ho papež František jmenoval pomocným brněnským biskupem 

a titulárním biskupem litomyšlským. 

 

     Biskupské svěcení – organizační pokyny: 

 

 ti, kdo se do katedrály nevejdou, budou moci obřad sledovat  

na velkoplošné obrazovce vedle katedrály 

 svěcení bude živě přenášet TV Noe a Rádio Proglas 

 ve farnostech se v den svěcení, případně v nejbližší neděli poté, 

bude zpívat Te Deum (Bože, chválíme tebe) 

 

Co je nového, co jsme prožili 

 

Velikonoční svátky 

 
     I letošní Velikonoce jsme společně prožili ve farním kostele 

v Moravské Nové Vsi jako jedna velká farní rodina. Jsme moc rádi,  

že se mnozí z vás aktivně zapojili do velmi bohatého liturgického 

slavení. 

     Nejprve bych chtěla poděkovat, určitě i jménem vás, kteří jste se 

účastnili bohoslužeb, všem ministrantům za jejich službu u oltáře  

a také vedoucím ministrantům, kteří se postarali o jejich přípravu 

spojenou s nácviky na jednotlivé dny. Dáte mi určitě za pravdu,  

že naši ministranti byli velmi šikovní a že zvládli i ty nejdelší  

a nejsložitější obřady sobotní Velikonoční vigilie.      

     Také děkuji lektorům ze všech obcí za přednes Božího slova, 

především za to, že si včas rozdělili jednotlivá čtení. Dále nesmím 

zapomenout na varhaníky a zpěváky, na ty, kteří se postarali  

o krásnou výzdobu kostelů a úklid před velikonočními svátky. 
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Naše poděkování patří i těm, kteří nám přečetli komentáře k liturgii, 

abychom mohli lépe pochopit liturgické slavení. 

     

Věřím, že se i následující velikonoční svátky najde dostatek 

pomocníků z celé farnosti, kteří nám pomůžou připravit důstojné 

slavení svátků Zmrtvýchvstání Pána Ježíše. 

 

       asistentka Petra Švancarová 

 

Služba akolytů 

 
     Bylo nás pět, kteří byli osloveni panem farářem a kteří jsme přijali 

výzvu stát se pomocníky při podávání svatého přijímaní: Marek 

Dvořáček, Pavel Fojtík, Rudolf Petráš, Rostislav Silný a já. 

     Bylo nás pět, kteří jsme po několik zimních sobot uháněli brzo 

ráno prázdnou dálnicí směrem k brněnskému Petrovu, kde nás čekala 

účast na kurzu SLUŽBA VE FARNOSTI.  

     Bylo nás pět, kteří jsme zabrali celou jednu řadu v přednáškovém 

sále a později vešli ve známost jako „Ta silná pětka z Moravské Nové 

Vsi“, protože jsme byli nejpočetněji zastoupenou farností na kurzu. 

Žehnání pokrmů o Velikonocích 
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     Po uvítání účastníků ředitelem Pastoračního střediska brněnské 

diecéze, Mgr. Romanem Kubínem, následuje úvodní modlitba a již 

začíná dopolední blok přednášek, mezi kterými jsou krátké přestávky, 

které vždy ukončil zvonek, ale ne ten elektrický na zdi, jak jej znají 

školáci, ale klasický zvoneček v rukou vedoucí kurzu, paní 

Doleželové. Po mnoha letech se tak znovu ocitáme ve školních 

lavicích a zjišťujeme, že absolvovat 7 hodin přednášek v průběhu 

jednoho dne může být pořádně náročné. Naštěstí většina přednášek 

je velmi zajímavých, a to jak obsahem, tak i formou přednesu.  

O přestávkách bylo k dispozici občerstvení kávou nebo čajem, nákup 

převážně duchovní literatury nebo možnost neformálních rozhovorů 

mezi účastníky kurzu. 

     Během kurzu jsme vyslechli na 20 přednášek od celkem 13-ti 

lektorů. Týkaly se především oblasti liturgie (orientace v liturgickém 

roce, sakrální prostor a bohoslužebné předměty, podávání svatého 

přijímání a donášení Eucharistie nemocným, orientace 

v bohoslužebných knihách), života ve farnosti a utváření farního 

společenství. Dvě hodiny přednášek byly věnovány správnému 

přednesu Božího slova a také jsme se všichni zdokonalovali  

ve sborovém zpěvu. 

     Poslední hodina předposledního přednáškového dne byla určena 

testu. A i když nám některé otázky daly zabrat, nakonec všichni 

účastníci kurzu obstáli. Celý kurz byl slavnostně zakončen mší svatou 

v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, kterou sloužil otec biskup 

Vojtěch Cikrle. Z jeho rukou také každý z nás obdržel potvrzení  

o absolvování kurzu. 

      

Hlavní finále ale 

proběhlo až při 

mši sv. 11. dubna, 

kdy nás otec 

Marián představil 

Vám, farníkům,  

a kdy nás z pově-

ření otce biskupa 

liturgickým obřa-

dem přijal mezi 

akolyty. 
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     To už nás ale bylo šest, protože spolu s námi přijal obřad 

ustanovení akolyty i Lukáš Mráz z Týnce, který podobný kurz 

absolvoval půl roku před námi. 

     A spolu s Jirkou Barbořákem z Hrušek je nás sedm, kteří můžeme 

spolu s ministranty pomáhat panu faráři nejenom při slavení liturgie, 

ale nyní i při podávání svatého přijímání. 
 

Stanislav Poláček 
 

Sbírka cukrovinek 
 

     V neděli Božího milosrdenství nabídl pan farář dětem naší farnosti, 

že se mohou rozdělit o sladkosti s dětmi ze sociálně slabých rodin.  

A děti této možnosti hojně využily, když přinesly v Hruškách  

a v Týnci po 14 kg, v Moravské Nové Vsi 9 kg sladkostí. 

     Díky této štědrosti jsme mohli 

rozdělit 37 kg sladkostí mezi 3 sociální 

služby, které spolupracují s dětmi  

ze sociálně slabých rodin. Děti i jejich 

rodiče měli z obdarování velkou radost, 

na poděkování a pro radost dárcům děti 

nakreslily obrázky.  

     Jménem dětí a jejich rodin bychom 

Vám všem chtěli poděkovat za slad-

kosti a panu faráři za spolupráci  

při vyhlášení sbírky cukrovinek. 

 

Za Oblastní charitu Hodonín 

Helena Ženíšková a Pavla Křížová  

 

2. Farní den – Neděle Dobrého pastýře 
 

Pohledem mládeže 

     Na farní den, který jsme prožili v Týnci 17. dubna, jsme pro děti 

připravili pět stanovišť. Za splnění úkolu na stanovišti děti vždy 

dostaly razítko do kartičky. U prvního stanoviště děti poslepu 

Obrázek od dětí na poděkování 
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poznávaly různé předměty a na dalším stanovišti vyráběly papírového 

ptáčka. Pak je čekaly ještě tři stanoviště s biblickou tématikou.  

Na jednom z nich skládaly puzzle s událostí z Bible, na druhém 

shazovaly plechovky s obrázky. Na posledním děti odpovídali  

na otázky, které jsme společně probírali na dětských mších. 

     My, biřmovanci, jsme si pro všechny nacvičili scénku s názvem: 

„Výuka náboženství“. Celý nácvik a vymýšlení představení nám trvalo 

zhruba dva měsíce. Scházeli jsme se většinou jednou týdně a ještě 

k tomu tajně. O tom, že něco nacvičujeme, vědělo jen pár lidí a dva 

sbory z Moravské Nové Vsi, které nás hudebně doprovázely. Nevěděl 

o nás ani pan farář, ale přesto nám ochotně propůjčil svou kněžskou 

košili a kolárek. 

     Naše scénka se skládala ze dvou částí, první byly na řadě „starší 

žáci s panem farářem“ a poté „mladší žáci s paní katechetkou“. Podle 

potlesku jsme usoudili, že se všem naše představení líbilo a doufáme, 

že se vám líbil i celý farní den. 

        Monika Dvořáčková  

 

Pohledem dospělých 

     Na čtvrtou neděli velikonoční jsme spolu prožili už 2. farní den. 

Neděle to byla opravdu vydařená. Po pečlivých přípravách byli, 
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myslím, všichni spokojeni. Začali jsme 

krátkou pobožností v kostele Stětí sv. Jana 

Křtitele v Týnci, kterou vedl Mons. 

Václav Slouk, kanovník Královské 

stoliční kapituly svatého Petra a Pavla  

v Brně a zpěvem nás doprovodil mladý 

sbor z Moravské Nové Vsi. 

     Jednou z nabízených akcí tohoto dne 

bylo žehnání dopravních prostředků, které 

proběhlo hned po skončení pobožnosti. 

Tuto možnost využilo asi 40 řidičů  

a řidiček osobních automobilů, přes 90 

cyklistů a 2 motorkáři. Pan farář se 

s každým majitelem pomodlil u jeho 

dopravního prostředku a pak jsme dostali 

na památku krásnou nálepku s patronem řidičů sv. Kryštofem 

i s datem požehnání. 

     Poté už jsme se všichni shromáždili před kulturním domem, kde 

byl slavnostním přípitkem tento den zahájen. Děti se s radostí vrhly  

na soutěže, které pro ně připravili naši mladí. Soutěže byly velmi 

zajímavé. Za splnění všech úkolů byli všichni náležitě odměněni. 

Také se mohli podívat do hasičského auta a vyzkoušet si vše, co je 

zajímalo. Třeba pouštění sirény, zatroubit si a zjistit, čím vším je toto 

auto vybaveno. Asi největší úspěch měl u dětí skákací hrad, který byl 

v jejich nepřetržitém obležení. A líbil se i dospělákům (i panu faráři), 

ale to asi neměl nikdo vědět.  

     Ostatní mohli využít čas k vyhlídce z věže kostela nebo  

ke společnému povídání u stolů, které byly plné dobrůtek  

od hospodyněk. Mimochodem, když jsem před začátkem pobožnosti 

viděla to množství, co všechno bylo přichystáno, tak jsem měla hrůzu, 

že to budeme doma i zavařovat. Ale snědlo se úplně všechno, 

pochutnali jsme si na sladkých i slaných mlsech, včetně grilovaného 

selátka, které nemůžu opomenout. Taky oceňuji, kolik se nás zapojilo 

do soutěže o nejchutnější pomazánku (49 vzorků) a do som-

meliérského testu. Všem zúčastněným děkuji, že našli odvahu jít 

s „kůží na trh“ a dodatečně gratuluji výhercům. A milé výherkyně, 

ruku na srdce, která z vás jste svoji vítěznou pomazánku přinesla  

na faru, jak vám pan farář připomínal při předávání věcného daru? Já 
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se přiznám, že jsem to ještě nestihla, ale budu se snažit to co nejdřív 

napravit… Naši vinaři samozřejmě přinesli vzorky i na ochutnávku 

pro ty, kdo nesoutěžili, takže jídla i pití bylo opravdu dostatek. 

     V prostorách pod kulturním 

domem jsme pro vás připravili 

malý biblický kvíz. Nejednalo 

se o nic složitého, šlo hlavně  

o potěšení a trošku zapře-

mýšlení si, které události 

z Bible byly vyobrazeny. Byli 

jste moc šikovní a dařilo se 

vám poznat všech 15 zastavení. 

Podle ohlasů jsme rádi, že se 

vám to líbilo.  

     O nejzajímavější část 

farního dne se postarala naše 

omladina. Přichystali si scénku 

o výuce náboženství a bylo to 

milé překvapení. Spousta 

momentů byla založena  

na pravdě. Například „tempo 

alá Fitipaldi“ pana faráře 

nemohl nikdo přehlédnout, 

trošku nestandardní chování v hodině našich jinak velmi hodných dětí 

(ale s tím předstíráním puberty jste neměli moc práce, že miláčci? ) 

a hlavně vtipná výuka částí mše svaté s trefnými odpověďmi - to byl 

opravdu skvělý moment, který pobavil úplně všechny! 

     Počasí na farní den se vydařilo. Bylo krásně teplo, až k večeru  

se začala obloha zatahovat a lidé pomalu odcházeli, aby se dostali  

za sucha zpátky domů. Před deštěm jsme stihli všechno uklidit  

a někteří vytrvalci si povídali a zpívali u vínečka pod stanem  

do pozdních hodin. 

     Velké poděkování ještě jednou všem, kteří byli ochotni pomoct  

při organizaci tohoto příjemného odpoledne. Díky patří panu faráři, 

týneckým farníkům, ale i těm z Moravské Nové Vsi a Hrušek. 

Největší díky však patří zástupcům obce Týnec, jmenovitě paní 

starostce Haně Zoubkové a panu místostarostovi Františku Čechovi, 

za to, že nad tímto dnem drželi „ochrannou ruku“ a velmi nám 
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přípravu ulehčili. Myslím, že se toto odpoledne opravdu vydařilo, 

svědčí o tom i velký počet lidí, který si našel cestu k nám do Týnce. 

Sešlo se nás asi pět set, včetně dětí. Děkujeme. 

     Na shledanou na 3. farním dnu, který bude příští rok v Hruškách! 

Jitka Langová 

 

Exkurze dětí na Velehrad 
 
     Ve středu 27. dubna měly děti, které navštěvují náboženství, 

možnost zúčastnit se exkurze na Velehrad. Na místo jsme cestovali 

dvoupatrovým autobusem, do kterého se náš vešlo 80. 

     Exkurzi jsme 

zahájili návštěvou 

baziliky, kde nás 

čekala společná 

mše svatá a nene-

chali jsme si ani 

ujít příležitost pro-

jít svatou branou 

milosrdenství.  

Pak následovala 

dobrá svačina  

a vzdělávací pro-

gram zaměřený  

na zdejší poutní místo spojené s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem. 

Děti byly rozděleny podle věku do dvou skupin. Program pro mladší 

děti byl více praktický. 

     Děti, mimo jiné, navštívily i kostel Zjevení Páně (Cyrilka)  

a vyzkoušely si razítky vytisknout text v hlaholici. Skupina starších 

dětí během prohlídky expozice v interiéru bývalého kláštera, náměstí 

před bazilikou a jejího podzemí – lapidáriu – plnila úkoly  

v pracovních listech. Některé z dětí využily i možnosti vyzkoušet si 

hábity cisterciáckých mnichů. Čas byl také na nákup suvenýrů, 

kterých si děti domů přivezly nespočet. 

     I když počasí nebylo příznivé, výlet jsme si užili a ve zdraví jsme 

se v odpoledních hodinách vrátili domů.  

Magdaléna Čerešnová 
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Putování farnosti na Svatý Hostýn 
 

Byl měsíc květen, 7. máj … sobota... 

     Naše farnost se ráno toho dne vydala dvěma autobusy  

na každoroční pouť na Svatý Hostýn k milované Ochránkyni Moravy. 

Z Týnce přijel autobus téměř zcela obsazený, v autobuse z Hrušek 

byla, dle přání pana faráře, obsazena jedna strana křesel, druhá část 

byla ponechána pro Mor. Novou Ves. Taková nepatrná pozornost  

a jak potěšila! V 7 hodin jsme už směřovali k cíli naší poutě. 

     Po modlitbě slavného růžence jsme se ještě pomodlili Novénu 

k Duchu Svatému i se zpěvem sekvence „Přijď ó Duchu přesvatý“ 

…kancionály poutníci měli. Krásný a slunečný den nás provázel celou 

cestu. Pod vrchem Hostýnem se z Chvalčova vydala mládež a jiní 

zdatní na pěší putování do kopce, ostatní poutníky dovezly autobusy 

až na parkoviště pod svatyní. 

     Mše svatá pro nás začínala v 10:15 hod., bylo tedy dost času  

na občerstvení a jiné úkony. I pěšáci to krásně stihli. Ve stanovenou 

hodinu začala mše svatá ve zcela zaplněné bazilice, hlavním 

celebrantem byl náš pan farář, koncelebroval pan farář z Ořechova.  

Ve své homilii nám náš pan farář pomohl pochopit, jak lze rozjímat 

nad slovy Písma, co vše může člověk najít a pro svůj život objevit, 

zamyslit se nad událostí návštěvy archanděla Gabriela u dívky Marie  

a jak lze s užitkem číst Bibli. 
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     Mnozí naši ministranti byli poctěni službou u oltáře, pro ně to byl 

jistě nezapomenutelný zážitek a pro nás potěšení, že tam sloužily  

i „naše děti“. 

     Po mši svaté pozdravili naši „Zpěváčci od sv. Jakuba“ několika 

písněmi Matku Boží. Kytarový doprovod byl v rukách paní učitelky 

Jany. Jak jinak! Všechno toto konání zdokumentoval se svým 

fotoaparátem Rostislav Silný, jako obvykle u všech farních akcí. 

     Po pauze jsme se sešli na pobožnosti křížové cesty. Tentokrát jsme 

procházeli tu horní – žlutou, příští rok se pomodlíme na terén 

náročnější spodní – Jurkovičovu. Kytarový doprovod paní učitelky 

opět provázel náš zpěv a rozjímání. 

     Zbylý čas pobytu na poutním místě využili všichni podle svých 

přání. Odjezd byl stanoven na 14:30 hod. Každý z nás přednesl své 

prosby a díkuvzdání naší Milé Paní, prosili jsme za naše rodiny  

i za naše farníky, kteří už pro různé problémy (zdraví, věk, atd.), 

nemohli být tady s námi. Každý z nás svá trápení vkládal do Jejích 

rukou. 

     Projít Svatou branou a dovolávat se Božího milosrdenství bylo 

mimořádnou událostí této naší pouti. Bohu díky! 

     Odjížděli jsme s přáním, že příští rok zase přijedeme. To bude 

v pondělí, a tak se nebude muset hledat jiný den pouti jako letos, kdy 

státní svátek připadl na neděli. A ještě jedno štěstí jsme měli: na tento 
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„náš“ den byla dlouho plánovaná pouť rádia Proglas a TV Noe, ale ta 

byla na poslední chvíli přeložena do Krakova na 28. května. Tak jsme 

byli ušetřeni mnoha složitostí. 

     Poděkujme všem, kteří organizovali toto naše putování a dokonce 

vyslechli od jednotlivců projevy jakési neoprávněné nespokojenosti. 

Bylo nám spolu dobře, neseme si požehnání do svých domovů  

a těšíme se na pouť v příštím roce, už 2017. 

Chvála Kristu a Marii! 

Anna Šedivá 

 

Narozeniny otce Mariána 

 
Ve středu 11. května oslavil náš pan farář otec Marián své  

40. narozeniny. Za 40 let svého života poděkoval v tento den Bohu 

sloužením děkovné mše svaté. Na závěr nedělních bohoslužeb přijal 

gratulace od farníků v Moravské Nové Vsi, Hruškách i Týnci. Přejeme 

mu mnoho sil a požehnání pro jeho kněžskou službu v naší farnosti, 

ochranu Panny Marie a do dalších let zdraví, štěstí a posilu pro kříže 

každodenních starostí. Ať vždy cítí oporu nejenom v Bohu, ale i v nás 

všech. 

 

http://farnostmnves.rajce.idnes.cz/7._nedele_velikonocni_-_8.5.2016_-_krest_a_narozeniny_P._Mariana/
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Prožívání Slavnosti Těla a Krve Páně 

 
     V měsíci červnu jsme v naší farnosti prožili Slavnost Těla a Krve 

Páně.  

     Dříve byla tato slavnost nazývána „Boží Tělo“ a v katolické církvi 

se slaví ve čtvrtek po Slavnosti Nejsvětější Trojice. Tento svátek 

zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen 

Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější 

Svátostí rozšířil již od 15. století. 

     Zamýšlela jsem se někdy nad tím, co pro mě tato slavnost  

a především Svátost oltářní vlastně znamená? Je to pouhá tradice jít  

na procesí? Tradice, ze které vymizela její podstata, nebo pro mě 

slavit Eucharistii znamená mnohem víc? Uvědomuji si, před kým 

poklekám při pozdvihování Eucharistie nebo pokaždé, když přicházím 

do kostela anebo procházím před svatostánkem?  

     Četla jsem v knize „Prevkapujúce tajomstvo duší v očistci“ jeden 

z příběhů, ve kterém přišla z očistce za Marií Simmou duše kněze, 

který se nacházel v očistci za to, že nezbožně poklekal před Svátostí. 

Prosil ji o modlitbu i za to, aby za něj nechala sloužit mši svatou… 

     Měli bychom být vděční za to, že v našem kostele je přítomný sám 

Bůh v Nejsvětější Svátosti oltářní i za to, že můžeme vydávat 

svědectví druhým o své víře. Ne proto, abychom se všem honosně 

ukázali, ale s vědomím, že jdeme za Kristem kamkoliv, a to s velikou 

úctou a pokorou, a že si od Něj vyprošujeme požehnání pro nás, pro 

všechny. Jakým způsobem se dá projevit naše úcta a pokora? Nad čím 

vlastně přemýšlím, když poklekám, když zpívám, když doprovázím 

Krista v Eucharistii? Každý z nás prožívá ve svém srdci eucharistické 

procesí jinak. Nedá se říci, zda někdo lépe a jiný hůře. Je však 

pravdou, že svůj vztah k Bohu dáváme najevo i navenek - svým 

postojem. Zpívám při procesí nebo i při samotné mši svaté? Poklekám 

a dívám se na Krista, když jej kněz pozvedá, nebo se bavím 

s ostatními a Kristus mě nezajímá? Však na Slavnosti jsem – mám 

splněno. Pokud nedokážu hlouběji prožívat tuto slavnost, můžu udělat 

pro Boha aspoň něco málo. Prožít ji v tichosti a bázni před Bohem  

a být tak zároveň příkladem nejen ostatním dospělým, ale i dětem, aby 

nikdy neztratili úctu ke Kristu a nebyly v dospělosti lhostejní. 
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     Na všechny otázky si 

musí odpovědět každý 

z nás sám. Přeji vám 

všem, abyste nezůstali jen 

u tradice, která není určitě 

špatná – díky ní nám bylo 

předáno mnoho – ale 

abyste toužili po podstatě 

této tradice. Aby vám 

nestačila jen Slavnost 

Těla a Krve Páně slavená 

1 x v roce, ale abyste 

přicházeli i na první pátek 

v měsíci, kdy je 

pravidelně vystavena 

Nejsvětější Svátost. Ruku 

na srdce: kdy jsme byli 

naposledy na první pátek 

poděkovat Bohu za vše, 

co nám dává, a prosit jej 

za to, co potřebujeme? 

  

     Určitě mohu jménem celé farnosti poděkovat všem, kteří se letos 

zapojili do příprav slavnosti a nachystali a ozdobili oltáře (2 oltáře 

v Hruškách, 4 oltáře v Moravské Nové Vsi, 4 oltáře v Týnci), všem 

kteří doprovázeli liturgii zpěvem, rodičům, kteří nachystali své děti 

jako družičky, ministrantům, lektorům, těm, kteří jste nesli prapory  

a baldachýn, muzikantům i všem ostatním, kteří jste se zúčastnili 

slavnosti a doprovázeli s úctou Krista. 

      asistentka Petra Švancarová 
 

Slavnost prvního svatého přijímání 

 
     V neděli 5. června a následující neděli 12. června jsme prožívali 

v naší farnosti Slavnost prvního svatého přijímání. Nejprve přistoupilo 

k této svátosti 6 dětí v Týnci a následující neděli 9 dětí v Hruškách. 

Děti se společně s rodiči připravovaly k přijetí svátosti celý rok jak 

Boží Tělo v Moravské Nové Vsi 
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v hodinách náboženství, tak i při společných setkáních na faře. 

Věříme, že rodiče těchto dětí je i nadále povedou k Pánu Bohu,  

k pravidelné účasti na mši svaté, ve které již pokaždé mohou přijmout 

Tělo Kristovo. Pamatujme proto v modlitbách nejenom na tyto děti, 

ale i jejich rodiče, aby často přijímali svátosti a zúčastňovali se 

pravidelně bohoslužeb.  

     Zpěvákům děkuji za jejich přínos ke slavení této mše svaté, a to jak 

v Týnci, tak i v Hruškách. Velikou radost mi udělala i vzájemná 

domluva se zpěváky v Týnci, jako i písnička, kterou v úvodu mše 

zazpívaly i prvopřijímající děti. Rodičům děkujeme i za jejich dary 

pro naše kostely. Do Týnce darovali rodiče dětí nové patény, které se 

používají při podávání svatého přijímání, a do Hrušek nové mešní 

zvonky, jejichž zvuk upozorňuje na nejdůležitější části mše svaté. 

      otec Marián 

 

Ministranti 
 

     V sobotu 11. června proběhla před nadcházejícími prázdninami 

závěrečná ministrantská schůzka. Společné setkání zahájilo skoro 

čtyřicet ministrantů jako obvykle mší svatou, kterou jsme zakončili 

společným fotem našich ministrantů s panem farářem. 
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     Po mši svaté nás čekala bohatá snídaně, kterou nám vždy připraví 

obětavé maminky. Posíleni tímto pokrmem jsme si zahráli společně 

hry pro rozhýbání a zábavu. Většina z nás však už netrpělivě 

očekávala vyhodnocení ministrantského roku, po který jsme každý  

z nás sbírali body se snahou patřit mezi ty nejlepší. Hodnocení se ujal 

otec Marián, jenž začal s hodnocením od konce, čímž nás všechny 

značně napínal.  

     Nejlepšími ministranty se stali: za Moravskou Novou Ves Pavlík 

Dvořáček, za Hrušky Pavel Filipovič, a za Týnec Míra Ilčík. Vítězové 

dostali kromě věcné ceny i uznání od ostatních kluků v podobě 

vřelého potlesku, a také křížek, který můžou při ministrování nosit  

na oblečení a podle kterého je také poznáte u oltáře. Nutno dodat,  

že nakonec všichni ministranti dostali malý dárek v podobě malého 

křížku, který jim má připomínat, pro koho svou službu u oltáře 

vykonávají.  

Jirka Barbořák 

Co nás čeká: 
 

1. – 3.7. Výlet pro ministranty Velehrad 

5.7. Cyrilometodějská pouť  Mikulčice 

10. – 17.7. 2. Farní tábor Měřín 

25. – 31.7. Světové setkání mládeže Krakov, Polsko 

31.7. – 2.8. Slavnost sv. Jakuba - hody Moravská Nová Ves  

27.8. 13. Pouť rodin Žďár nad Sázavou 

28. – 30.8. 
Slavnost sv. Bartoloměje - 

hody 
Hrušky 

4. – 5.9. 
Slavnost Stětí sv. Jana 

Křtitele - hody 
Týnec 

10.9. Zlatá sobota Žarošice 

12. – 15.9. Pouť na Slovensko poutní místa Slovenska 

22.9. Zahájení nového šk. roku farní kostel MNV, zahrada 
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13. Diecézní pouť rodin 

     Již 13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou, letos spojená  

s putováním k Bráně Svatého roku milosrdenství, proběhne  

pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha v sobotu 27. srpna 2016  

od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu motta: "Láska je radost“. 

     Již tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program  

pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a mládež. Pontifikální mši  

v 10.00 hodin bude předsedat nový brněnský pomocný biskup Pavel 

Konzbul. Příležitost ke svátosti smíření bude možné využít také  

u přítomného misionáře milosrdenství P. Jozefa Gruby, SAC. 

     Malí i velcí poutníci se mohou těšit na bohatý program: 

komentovaná prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, koncert, 

divadlo, výtvarné dílničky, program pro mládež, „Zahrada 

milosrdenství“ a mnoho dalšího. 

Program a více informací: www.crsp.cz 

http://www.crsp.cz/
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Pozvánka na společnou farní pouť 

 
      

     Přijměte naše srdečné pozvání  

na pouť s názvem „Slovenská 

mariánská poutní  místa“. 

    Vydejte se s námi na požeh-

naná místa, na která každoročně 

putují tisíce poutníků, konají se 

zde pobožnosti, poutě a jiná 

liturgická slavení. Na místa, kde 

mnoho poutníků našlo ztracený 

duchovní i tělesný pokoj  

a mnoho jich svědčí o duchovním 

obrácení a tělesném uzdravení.  

     Pouť je otevřena nejenom  

pro farníky z farnosti Moravská 

Nová Ves, ale i pro všechny 

ostatní. 

 

 Místa, která společně navštívíme: 

 

 Levoča – významné mariánské poutní místo, které najdeme  

na vrcholu kopce  - Mariánské Hoře - nad Levočí. V době vpádu 

Tatarů zde našli tamější obyvatelé ochranu a záchranu u Panny 

Marie. Patří mezi nejvýznamnější slovenská poutní místa. 
 

 Gaboltov - poutní místo známé úctou k Panně Marii 

karmelitánské a svatovojtěšskou tradicí, je vyhlášené  

za mariánskou diecézní svatyni.  
 

 Žilina – rodiště našeho současného faráře o. Mariána, dnes také 

sídlo diecézního biskupa, prohlídka největšího chrámového 

komplexu v diecézi – farnost Žilina-Vlčince. 
 

 Rajecká Lesná – bazilika minor Narození Panny Marie, 

mariánské poutní místo k Panně Marií Frivaldské, jehož součástí 

je i monumentální řezbářské dílo Slovenský betlém (největší 
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celopohyblivý betlém ve střední Evropě), který nezobrazuje jen 

Kristovo narození, ale i dějiny slovenského národa. 
 

 Skalka u Trenčína – nejstarší poutní místo na Slovensku,  

působiště svatých Andreja Svorada a Benedikta (dodnes 

přístupná jeskyně i kaple ve skále, kde žili). 
 

 Litmanová – hora Zvir - řeckokatolické mariánské poutní 

místo, kde se v letech 1990 - 1995 zjevovala Panna Maria 

dvěma dívkám. Najdeme zde kapli zasvěcenou 

Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Panna Maria slíbila,  

že vždy zůstane přítomná na tomto poutním místě. 
 

 Turzovka - mariánské poutní místo najdeme na vrchu 

Živčáková nad obcí Korňa. Panna Maria se na tomto místě 

zjevila v roce 1958. Vybízí nás všechny k modlitbě růžence, 

který může změnit svět k lepšímu. 
  

 Šaštín - Bazilika Panny Marie 

Sedmibolestné - hl. patronky 

Slovenska, místo které ročně 

navštíví několik desítek tisíc 

poutníků. My se budeme  

o Slavnosti Sedmibolestné Panny 

Marie 15. září účastnit Slovenské 

národní poutě - pontifikální mši 

svaté, kterou celebrují všichni 

biskupové Slovenska.  

 

     Těšíme se na společné putování po mariánských svatyních 

Slovenska. Pouť je vhodná i pro starší farníky – je nenáročná.  

Na většinu míst nás přímo zaveze autobus. Cena zájezdu je 3.800,-Kč 

(zahrnuje autobusovou dopravu, 3x nocleh s polopenzí, zdravotní 

pojištění, služby průvodce a pojištění proti úpadku CK; nezahrnuje 

kapesné a vstupné cca 30,- Euro). 

Možnost závazně se přihlásit je do 5.7.2016. Při přihlášení je nutno 

uvést rodné číslo, adresu, číslo cestovního dokladu a uhradit zálohu  

ve výši 2.300,- Kč.      

      asistentka Petra Švancarová 
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Pro děti 
 

 

1.       

2.        

3.        

4.       

5.        

6.          

7.             

 
1. Místo odkud se čte čtení  

2. Písmo svaté 

3. Jak jinak říkáme přímluvy 

4. Syn Adama a Evy 

5. Hudební nástroj v kostele 

6. Jak se říká tomu, čím se v kostele okuřuje 

7. Pomocníci pana faráře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komu Bůh řekl: „tvého potomstva bude 

jako hvězd  na nebi? ………….(tajenka) 
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První svaté přijímání v Hruškách 
 
 

 

 

 

 

 

 První svaté přijímání v Týnci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
   Při pobožnosti Křížové cesty na Hostýně 

 

 

Věříme, že se vám náš zpravodaj líbil. 

Pokud byste chtěli něčím přispět k jeho 

tvorbě, rádi uvítáme každou pomocnou 

ruku. Zároveň děkujeme všem, kdo nám 

již nyní se zpravodajem pomáhají! 
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