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Úvodní slovo 
 

Drazí bratři a sestry, farníci a všichni, kteří držíte v rukou náš farní 

zpravodaj! 

 

     I dnes využívám krátké možnosti k vám promluvit. Prožili jsme krásné 

období prázdnin, ve kterém jsme načerpali nových sil. V naší farnosti bylo 

toto období obohaceno slavením trojích hodů: hody svatojakubské 

v Moravské Nové Vsi, dále hody svatobartolomějské v Hruškách a nakonec 

hody ke stětí sv. Jana Křtitele v Týnci. Bylo to období velmi bohaté jak  

na duchovní, tak i kulturní zážitky. Mé poděkování patří všem, kdo se 

jakýmkoliv způsobem přičinili k tomu, aby i duchovní zážitek při slavení 

„hodové mše svaté“ byl co nejhlubší. Ať to byl slavnostní celebrant mše 

svaté v M. N. Vsi – P. Jaroslav Knichal, hlavní vojenský kaplan, všichni 

naši zpěváci, kteří slavení mše svaté doprovázeli svým zpěvem, varhaníci, 

kteří se poctivě ke slavnostem připravovali, ministranti, kteří měli vzorně 

nacvičenou liturgii, kostelníci, ti kdo pomáhali s výzdobou našich chrámů 

a všichni ostatní… Ještě jednou ze srdce všem děkuji! 

     Stojíme těsně před začátkem měsíce listopadu, ve kterém se již tradičně 

dostává větší pozornosti nejenom našim zemřelým, ale také všem duším 

v očistci. Pozornost křesťana směřuje v těchto dnech i na jeho vlastní život, 

kdy si ještě více uvědomuje jeho pomíjivost. Na kapucínské hrobce v Brně 

je zajímavý nápis: „Kde jste vy, byli jsme i my. Kde jsme my, budete i vy.“ 

Je to nezvratné svědectví těch, kteří v této hrobce odpočívají. Tento nápis 

vypovídá o tom, že to, že dnes jsme na tomto světě, neznamená, že zde 

budeme i zítra, nebo pozítří… Náš lidský život prostě jednou skončí a my 

budeme povoláni k věčnosti. Jaká bude ta naše věčnost, o tom rozhodujeme 

svým životem zde na zemi.  

     V měsíci listopadu nám Kristus skrze církev nabízí možnost pomáhat 

duším v očistci. Tj. těm, kteří již byli povoláni na věčnost, byli uznáni 

hodnými prožívat ji ve společenství s Bohem a se všemi spravedlivými, 

dnes však ještě nemůžou vstoupit do „Božího království“, neboť se nejdříve 

potřebují očistit od hříchů, kterými se v lidském životě poskvrnili. Ale mají 

tady nás, kteří jim právě v těchto dnech můžeme pomoct. Získáním 

plnomocných odpustků je jejich duše plně očištěna a může ještě v té chvíli 

vejít v Boží náruč, kde bude prožívat věčné blaho. Využijme tedy této 

možnosti pomoci těm, kteří si již sami pomoct nemůžou. Jednou možná i my 

sami budeme potřebovat pomoc těch, kteří budou zde na zemi v době,  

kdy my začneme prožívat svou věčnost… 

          otec Marián 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – III. část 
 

Příprava ke křtu 

 

V dnešním liturgickém okénku bych chtěl pokračovat dalším 

komentářem ke svátosti křtu. V první části tohoto seriálu jsme mluvili 

o svátosti křtu, jako základu celého křesťanského života, jako vstupní 

bráně k ostatním svátostem. Druhou část jsem se snažil věnovat 

tématu kmotra u křtu, protože i poslání být kmotrem nebo kmotrou 

 je velmi zodpovědné a důležité. Dnešní pokračování věnuji tématu: 

příprava ke křtu. 
 

V tomto ohleduje je potřebné věc rozdělit do dvou částí. První  

je příprava před křtem dospělého člověka a druhá je příprava rodičů 

před křtem dítěte. 

 

I. Příprava na křest u dospělého člověka 

Tato příprava má být komplexní a důkladná. Trvá zpravidla  

i několik let. Toto období přípravy ke křtu u dospělého člověka 

se nazývá katechumenát. V něm má být člověk, který touží stát  

se křesťanem, vyučen v základních pravdách víry, aby následně byl 

schopný života dle Evangelia, dle Božího zákona, dle církevních 

přikázání. Pokud totiž něco neznám, není možné se zavázat k tomu, 

abych dle toho žil. Abych mohl Boha milovat, musím jej znát. Abych 

mohl žít dle Desatera, musím vědět, o čem je. Abych mohl být členem 

církve, jí musím být přijat, jako ten, kdo k ní chce patřit… Proto tak 

dlouhé období přípravy ke křtu dospělého člověka, které nutně vždy 

musí předcházet samotnému křtu. U dospělého člověka je pak tato 

svátost udělována společně se svátosti Eucharistie a biřmování. 

 

II. Příprava rodičů před křtem dítěte 

Zde se předpokládá, že pokud rodiče – křesťané žádají o křest 

svého dítěte, sami jsou křesťany, žijícími dle zásad Evangelia,  

a takovýto život chtějí zprostředkovat i svému dítěti. Sami v Boha 

věří, sami žijí dle jeho Zákona, sami žijí ve společenství církve. Sami 
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tedy jsou křesťané (a to nejenom podle jména, nebo podle toho,  

že jednou, kdysi dávno byli pokřtěni), ale zvláště svým životem.  

A protože sami ve svém životě poznali tento křesťanský život 

s Bohem jako veliký dar, chtějí tento dar zprostředkovat i svým 

dětem. Při udělování svátosti křtu svým dětem se proto zavazují 

k tomu, že své děti budou vychovávat ve víře, že je naučí milovat 

Boha a bližního tak, jak nám to ukázal Pán Ježíš. Jednoduše řečeno, že 

jim pomůžou k tomu, aby i z nich jednou vyrostli opravdoví křesťané.  

Aby si rodiče tento svůj slib předem uvědomili, pomáhá jim k tomu 

i několik setkání s knězem před udělením samotného křtu. V těchto 

setkáních se udělovatel křtu snaží rodičům ukázat krásu a vznešenost 

této svátosti v jejím plném významu, ukázat jim také závazek, který 

z něj plyne pro rodiče, připomene jim základní pravidla života 

křesťana a otevře jim i horizont, na kterém uvidí vše další, co pro 

jejich dítě má Bůh připravené (zvláště jsou to následující svátosti, jako 

svátost smíření, Eucharistie, biřmování, …) Během několika setkání 

v přípravě před křtem dítěte mají rodiče (a u posledního setkání  

i kmotři) možnost zeptat se kněze na cokoliv. Dostává se jim tedy 

času i prostoru k ozřejmení si věcí, kterým úplně nerozumí, které 

nechápou, nebo taky času, aby s knězem o svých názorech na dané 

téma vedli diskusi. Je to tedy možnost, kdy po prožívání „dětské víry“, 

kdy mi všechno bylo jasné a nemusel jsem se na nic ptát, přichází 

období „dospělé víry“, která mi přinesla mnohé pochybnosti, a proto 

hledám odpovědi na otázky, nad kterými jsem se jako dítě nikdy 

nezamýšlel, a dostává se mi možnosti na ně najít odpovědi. Příprava 

na křest mého dítěte je tak příležitostí pro mne, abych se sám zamyslel 

nad darem života (svého vlastního i svého dítěte), nad svým posláním, 

nad svým životem s Bohem, nad tím kam směřuji…  

Je tedy velmi vhodné, aby se tato příprava konala v několika 

vzájemných setkáních, aby nebyla jenom přednáškou ze strany 

udělovatele křtu, aby v ní byl dostatek prostoru i času na vzájemnou 

diskusi i na zodpovězení všech otázek jak ze strany kněze,  

tak i ze strany rodičů a kmotrů. 

Kéž po takové přípravě s upřímným rozhodnutím rodičů o výchově 

svých dětí ke křesťanskému životu a s radostí ze začlenění se  

do farního společenství (společenství církve) je i v naší farnosti  

co nejčastěji tato svátost udělována.      

otec Marián 
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Slavnost Všech svatých (1.11.) 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11) 
 

Nabízíme bližší vysvětlení obou svátků: 

 

Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry  

ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako 

Kristus vstal z mrtvých a žije navěky, tak také spravedliví po své smrti 

budou žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem 

křesťanské víry už od jejich počátků. 

Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení 

římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech olympských 

bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května 609. 

Avšak na křesťanském Východě se slavil společný svátek všech 

mučedníků již od 4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů 

a Franků začal slavit svátek Všech 

svatých (nejen sv. mučedníků)  

1. listopadu. Toto datum se ustálilo 

snad proto, že u Keltů začínal 

v tento den nový rok. Slavení 

svátku Všech svatých se brzy 

rozšířilo a v Římě se slaví 

pravidelně od 9. století. Jde  

o společnou slavnost lidí, kteří již 

vstoupili do „nebe“, to znamená 

do stavu svrchovaného 

a konečného štěstí ve společenství 

s Bohem a se všemi, kteří jsou 

spojeni s Kristem, který svou smrtí 

a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“. 

Toto tajemství společenství  

se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv 

představivost. Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, 

svatební hostina, víno, království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: 

„Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač člověk nikdy ani 

nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9) 
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Památka všech věrných zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“,  

je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni  

ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev – 

s odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné 

očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší 

křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.  

Po stanovení Slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná 

Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné 

slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském benediktinském 

klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka rozšířila do dalších 

zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy v první 

světové válce zahynulo veliké množství lidí, mohou kněží celebrovat 

toho dne až tři mše svaté. 

     V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých 

zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem 

života, a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na 

českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané „dušičky“, 

jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé. 

 

 

Co jsou „odpustky“? 
 

Vysvětlit na několika řádcích tak složitý pojem jako „odpustky“  

je snad úplně nemožné. Ale pro časté dotazy věřících, co to vlastně ty 

odpustky jsou, se pokusím alespoň velmi stručně a co nejjednodušeji 

vyjádřit jejich podstatu: 

 

Hřích člověka má dvojí důsledek: Těžký hřích nás plně zbavuje 

společenství s Bohem, a proto nás činí neschopnými věčného života 

(tomu říkáme věčný trest za hřích), ale jak těžký, tak i lehký hřích má 

za následek poskvrnu, kterou je třeba „očistit“, aby člověk mohl 

vstoupit k Bohu (k Bohu nemůže vstoupit nic, co by bylo 

poskvrněno). 

Dle tohoto rozdělení vidíme i dvojí „trest“, který si člověk 

zasluhuje za svůj hřích. Je to trest „věčný“, kterého vina se smývá  
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ve svaté zpovědi, a trest „časný“, který i po svaté zpovědi zůstává,  

a který člověk může vymazat díky milosti církve – odpustkům. 

 

Pro lepší pochopení uvádím příklad: 

Někdo rozbije okno. Lituje toho, omluví se a poprosí za odpuštění. 

Majitel mu to odpustí (vina je odpuštěna jako ve svaté zpovědi), ale 

zbývá ještě okno zasklít (tj. časný trest, který si za hřích zasluhuje). 

Tak je to i s hříchem. 

 

A nyní ještě jedno upozornění: Rozbité okno může člověk opět 

zasklít, ukradené peníze může vrátit i mnohou jinou škodu může 

napravit… Těžší je to, když někomu ublíží svým nepravdivým 

slovem. Někdy se dokonce stává, že takovou škodu již člověk nikdy 

nedokáže napravit. Jak to vyjádřil sv. Filip Neri: člověku, který svým 

slovem (pomluvou) ubližoval druhým, dal tento úkol: „Jdi a dones mi 

ze svého dvora slepici. Cestou jí otrhej tak, aby když přijdeš ke mně, 

byla úplně bez peří.“ Když to kajícník splnil, a přinesl otci Filipovi 

otrhanou slepici, dostal další úkol: „Nyní jdi, posbírej a dones mi 

všechno peří, které jsi cestou otrhal!“ On se na něj obrátil s námitkou: 

„To není možné!“ Otec Filip mu odpověděl: „Tak vidíš, co všechno 

může způsobit tvé slovo, a možná to již nikdy nebudeš moci napravit. 

Proto važ slovo předtím, než vyjde ze tvých rtů.“ 

 

Je milostí církve, které dal Kristus moc odpouštět hříchy, že může 

zprostředkovávat i odpuštění časných trestů za náš hřích. A toto církev 

koná prostřednictvím odpustků. Odpustky (jak částečné,  

tak i plnomocné) jsou tedy odpuštěním časných trestů, které ještě 

zbývají po hříších již odpuštěných (např. ve svaté zpovědi). 

 

otec Marián 

 

Odpustky pro zesnulé 
 

     Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, 

můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou 

známé úkony: 

 přijetí svátosti smíření - svaté zpovědi 
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 Svaté přijímání - Eucharistie 

 modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš, Zdrávas či jiná 

modlitba) 

     Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky  

pro duše v očistci získat splněním třech výše uvedených podmínek  

a návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry (není 

nutné navštívit hřbitov). 

     Od 2.11. do 8.11. je možné tyto odpustky pro duše v očistci získat 

splněním třech výše uvedených podmínek a návštěvou hřbitova, 

spojenou s modlitbou za zemřelé (stačí v nitru). 

     Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním 

rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý 

odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se 

předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden 

plnomocný odpustek. Při obtížích mohou předepsané skutky zaměnit 

zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek částečný. 

     Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti 

aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustky získat a nemá 

sebemenší zalíbení v hříchu. V těchto dnech je možné plnomocné 

odpustky získat výhradně pro duše v očistci. 

     Na základě dovolení 

Apoštolské Penitenciárie 

z roku 2012 mohou 

věřící v ČR získat plno-

mocné odpustky již od 

25.10., pokud z vážných 

důvodů nemůžou navští-

vit hřbitovy v obvyklé 

době (od 2.11 do 8.11.). 

Toto dovolení je platné 

do roku 2019. 
 

„S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, 

budou na nás vzpomínat, až my budem umírat“ 
Kancionál č. 924 
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Tradice: kletba nebo požehnání?  
 

(1.část) 

 Všichni společně bydlíme v kraji, regionu, který je nositelem 

velikého pokladu dědictví našich otců, a to jak duchovního,  

tak i kulturního. Častokrát slyšíme kolem sebe odvolání se na tradice, 

které k tomuto místu patří. A můžu říct, že je to velmi krásné 

svědectví lidí, kteří si ctí tradice svých otců, rozvíjejí je a snaží se 

předat i dalším generacím. 

 K těmto tradicím určitě patří i hody, které každoročně slavíme  

i v naší farnosti. Pokud se podíváme do historie, k počátku nebo přímo 

zrození této tradice, vidíme, že vychází z křesťanských kořenů.  

 Bylo to v den, kdy měl svátek hlavní patron chrámu, že se lidé 

v tomto chrámu sešli, a to v mnohem hojnějším počtu, než kdy jindy. 

Již v tomto prvním bodě je vidět hlubokou spojitost slavení hodů 

s patronem chrámu. Pokud by tedy nebylo svatého Jakuba, který je 

patronem našeho farního chrámu a tedy celé naši farnosti – nebyly by 

ani hody. V tento den totiž lidé přicházeli do chrámu, aby se modlili, 

aby děkovali svatému Jakubovi za jeho přímluvu u Boha, aby ho 

prosili o přímluvu i v dalším roce, aby děkovali Bohu za vše, čím jim 

právě na přímluvu svatého Jakuba požehnal. Toto bylo vždy kořenem, 

hlavním prvkem slavení hodů. Postupně v čase byly k této nosní 

konstrukci, která zůstávala pevnou a neměnnou, přidávány další 

prvky. Ať už to byla lidová veselka, tančení, na některých místech 

třeba jarmark řemesel, různá taneční vystoupení, cimbálová muzika  

a mnoho dalších… A to vše jenom pro to, aby den oslavy nebeského 

patrona (u nás tedy sv. Jakuba staršího) byl co nejkrásnější, 

nejbohatší, aby lidé prožili co nejvíce radosti… Všechny uvedené 

součásti slavení hodů by však trvale měly být napojeny na kořen, 

který je životodárný. Odpojí-li se slavení hodů od svého patrona, 

ztrácí svůj původní význam, ztrácí originalitu, ztrácí krásu i svůj 

nejhlubší smysl. A odvolání se pak na tradice otců je nepravdivé, 

jelikož naši otcové při zrodě slavení hodů byli pevně spojeni se svým 

patronem.  

 Pokud se v tomto případu budeme tedy držet tradice, stane se  

i pro nás tím, čím byla pro naše otce – požehnáním. A v tomto ohledu 

by slavení hodů mělo být pevně spojeno se dnem, který je slavným 
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dnem patrona (u svatého apoštola Jakuba je to 25.07.). Aby se však 

tohoto slavení mohl účastnit co největší počet věřících, doporučuje se 

toto slavení přesunout na neděli, která je nejbližší uvedenému dni. 

Řečeno jednoduše: pokud slavný den patrona farnosti připadne  

na pondělí, úterý nebo středu, je vhodné jeho slavení přesunout  

na předchozí neděli. A pokud připadne na čtvrtek, pátek nebo sobotu, 

přesouvá se na neděli následující. Aby nedošlo k tomu, že oslava 

patrona farnosti se bez nějakých relevantních důvodů posunuje  

o týden později. Tak jak to vyšlo v naší farnosti letos: Svatého Jakuba 

bylo v pondělí 25.7., ale hody se slavily až za týden 31.7., 1.8. a 2.8. 

Pokud bychom se řídili výše uvedeným pravidlem (přesun  

ze všedního dne na nejbližší neděli), slavili bychom letos svatého 

Jakuba tak, jak si to zaslouží: 24.7., 25.7. a 26.7. Hody by tak zůstaly 

spojeny se svatým Jakubem. A bylo také několik lidí, kteří nám 

předem volali na farní úřad a ptali se, kdy se budou letos slavit hody,  

a když jsme jim řekli že 31.7.-2.8. divili se tomu. Nevím, odkdy se 

tato nesprávná tradice zavedla, ale v kronice farnosti Moravská Nová 

Ves, která se píše již od roku 1800, nalézáme několik zápisů, které 

potvrzují správný datum slavení hodů. Tak např. z novodobějších 

dějin je v roce 1951 psáno, že: „Slavení Patrocinia svatého Jakuba, čili 

hodů … bylo v neděli před 25.7.1951, tedy 22.7.1951“. Podobnou 

zmínku nalézáme v kronice i v letech 1966 a 1967 nebo i 1984, kdy  

se slavení ze všedního dne přesunulo na nejbližší neděli, tj. neděli 

předchozí. Nepovedlo se mi zjistit, ve kterém roce byla poprvé tato 

praxe porušena, kdy byla tato původní tradice změněna.  

 Z úcty k patronu naší farnosti, svatému apoštolu Jakubovi, bych 

však byl velmi rád, kdybychom se vrátili k původní a správné tradici, 

která překonala staletí. Nechtěl bych patřit ke generaci, o které by 

jednou dějiny říkaly, že tradice nectila a vytvářela vlastní tradice, nebo 

ke generaci, o které by říkali, že „odstřihla“ život tohoto věřícího lidu 

Podluží od zbožnosti, od vlastního patrona, od Boha… 

 A pokud jsem se zamýšlel nad TRADICÍ, tak v tomto případu 

zastávám názor, že tradice, pokud zůstane věrná tomu, co je její 

podstatou, pokud zůstane napojena na svůj životodárný kořen, pokud 

se od něj „neodstřihne“, … souhrnně řečeno tedy: pokud si tradice 

zachová své srdce, může se stát velikým požehnáním pro mnohé.  

A proto se budu snažit takovou tradici ctít, chránit a předávat dál… 

otec Marián 
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Pouť na Slovensko 
 

     Na měsíc září byla naplánovaná farní pouť na mariánská poutní 

místa na Slovensko. Jak bylo již během prázdnin oznámeno 

v nedělních ohláškách, pouť byla zrušena. A jaký byl důvod?  

Ve stanoveném termínu se nenahlásil dostatečný počet farníků, kteří 

by měli o tuto pouť zájem. Bylo nás jenom necelých 30 a pro realizaci 

poutě byl potřebný počet 40. To by samozřejmě nebyl ještě takový 

problém. Jednalo se o nabídku pro vás, jak prožít několik dnů jako 

farní rodina, společně s Pannou Marií. A samozřejmě nebylo 

povinností se na pouť přihlásit. Daleko více nám bylo líto to, že se 

pouť musela zrušit, když po uzávěrce přihlášek, v čase, když jsme již 

na cestovní kancelář museli nahlásit zrušení poutě, se na faru postupně 

přišel přihlásit větší počet farníků, se kterými by nás bylo přes 45.  

     Je třeba si uvědomit, že zorganizovat jakoukoliv akci – ať už jde  

o farní pouť, ples, farní tábor apod., stojí určité úsilí a bylo by proto 

dobré snažit se dodržet i dané termíny. Zorganizovat několikadenní 

pouť totiž neznamená jenom zajistit autobus, ale také program, 

ubytování, jídlo,… a to vše není možné dělat týden předem. 

     Proto bych se na vás chtěla obrátit s prosbou, pokud budete mít 

zájem o nějakou farní akci, abyste se vždy snažili včas se přihlásit.  

Je velikou škodou, když se některé z plánovaných akcí neuskuteční  

ne proto, že byste o ně neměli zájem, ale proto, že se nedokážete včas 

přihlásit.  

     Děkujeme a těšíme se na naše společná setkání. 

Za pastorační tým farnosti Petra Švancarová 

 
 

Svěcení pomocného biskupa 
 

     Je to již 26 let kdy se naposled v brněnské katedrále na Petrově 

slavnostně rozezněly zvony při biskupském svěcení našeho biskupa 

otce Vojtěcha. 

     Na svátek sv. Petra a Pavla 29. června 2016 jsme se dočkali dalšího 

biskupského svěcení, tentokrát pomocného biskupa, kterým se stal 

otec Pavel Konzbul, kterého jmenoval papež František 21.5.2016. 
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Byla to velká událost jak pro něj osobně, tak pro nás, všechny 

zúčastněné věřící. Proto bych se chtěla s vámi podělit o tyto krásné 

zážitky. 

     Bylo horké středeční odpoledne, přesto se před katedrálou sv. Petra 

a Pavla v Brně, začínali scházet věřící. Prošli jsme Svatou bránou 

milosrdenství a vstoupili do majestátní katedrály. Řádové sestry vedly 

modlitbu růžence, během níž se chrám zaplnil do posledního 

místečka. Na biskupském 

svěcení bylo přítomno více 

než dva a půl tisíce věřících. 

Kromě osmnácti biskupů, 

jak od nás tak i ze zahraničí, 

koncelebrovalo mši svatou 

260 kněží. Hlavním světite-

lem byl náš diecézní biskup 

– otec Vojtěch Cikrle. 

Spolusvětitelé byli olomouc-

ký arcibiskup a moravský 

metropolita Jan Graubner  

a jeho pomocný biskup Josef 

Hrdlička. 

     V promluvě otec biskup Vojtěch Cikrle svého pomocného biskupa 

povzbudil v jeho novém poslání. Poté přišlo na samotné svěcení,  

při kterém předal svému "biskupovi pomocníkovi" biskupské insignie 

- prsten, mitru a berlu. Při chvalozpěvu Te Deum prošel otec Pavel 

katedrálou i venkovním areálem a udělil nám své první biskupské 

požehnání.  

     V závěru bohoslužby pozdravil nového biskupa otce Pavla kardinál 

Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Jménem kněží 

brněnské diecéze přivítal nového biskupa brněnský děkan otec Václav 

Slouk, který nás poctil svou návštěvou například na letošním farním 

dnu v Týnci. Před katedrálou na všechny čekalo malé pohoštění. 

     Jednou z proseb, které měl otec biskup Pavel, bylo, abychom  

na něj pamatovali ve svých modlitbách. 

Mlada Mrázová 
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13. Pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 
 

     V sobotu 27.8. jsme se už po osmé vydali na Pouť rodin do Žďáru 

nad Sázavou. Jelo s námi ještě dalších šest farníků a pan farář. 

     Letošní motto poutě bylo „Láska je radost“. Pouť začala v 10:00 

hod. na zámecké zahradě mší svatou, kterou sloužil nový pomocný 

brněnský biskup otec Pavel Konzbul. Po mši svaté se někteří rozprchli 

na oběd, jiní na různé semináře, divadlo či prohlídku žďárské baziliky, 

v níž je také Brána milosrdenství. 

     Pro děti byl přichystaný program na zahradě, kde děti plnily úkoly 

na téma „Skutky milosrdenství“, mladší děti se zaměřením na tělesné 

skutky a starší děti se zaměřením na skutky duchovní. 

     Při vstupu do areálu se rodiny mohly podepsat na paprsek, který  

si potom přilepily na veliké srdce, které se na konci poutě  

při závěrečném požehnání předává otci biskupovi na památku. 

     Když jsme odjížděli, byli jsme plni úžasných zážitků a duchovní 

posily na další rok.  

 

Marek a Věra Dvořáčkovi 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V DUŠIČKOVÉM TÝDNU 
 

 

MORAVSKÁ 

NOVÁ VES 
TÝNEC HRUŠKY 

PONDĚLÍ 31.10. 18:00 - - 

SLAVNOST 

VŠECH SVATÝCH 
1.11. 18:00 17:00 19:00 

VZPOMÍNKA NA 

VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 
2.11. 18:30 17:30 16:00** 

ČTVRTEK 3.11. 16:00** - - 

PÁTEK 4.11. 18:00 16:00** - 

SOBOTA 5.11. 8:00 - - 

NEDĚLE 6.11. 9:15 10:30 8:00 

 

** bohoslužby označené dvěma hvězdičkami jsou mše svaté spojené 
s následnou pobožností za zemřelé na příslušném hřbitově 

 
 
 
 

SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED „DUŠIČKAMI“ 
 

 

MORAVSKÁ 

NOVÁ VES 
TÝNEC HRUŠKY 

PONDĚLÍ 24.10. 17:00 - 18:00 - - 

ÚTERÝ 25.10. - 17:00 - 18:00 - 

STŘEDA 26.10. - - 16:00 - 17:00 
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Pouť ministrantů na Velehrad 
 

     Na konci července uspořádali naši akolyté pro ministranty 

z farnosti třídenní „čundrpouť“ na Velehrad. Pro první rok jsme začali 

poměrně skromně, co se týká počtů účastníků – bylo nás dvacet, 

z toho devět ministrantů a dvě ministrantky.  

     V pátek ráno jsme se sešli na mši svaté ve farním kostele  

v Moravské, po které jsme se vydali vlakem do Starého Města  

u Uherského Hradiště. Odtud jsme šli pěknou poutní stezkou až  

na Velehrad. Zde jsme se sešli s panem farářem a Lukášem Mrázem, 

kteří přijeli autem, protože nám vzali větší batohy, spacáky, 

karimatky, stany – prostě vše potřebné pro kempování.  

     Před obědem jsme se ještě zastavili v bazilice a prošli Branou 

milosrdenství, pak jsme se již vydali do kempu, kde jsme se ubytovali 

a postavili si stany. Odpoledne se neslo ve znamení soutěží ve sběru 

dřeva na táborák, stavění mostku přes potůček či koupání v nedalekém 

rybníce. Večer jsme strávili hraním fotbalu, opékáním buřtů  

či výrobou popcornu v kotlíku nad ohněm. Po večerní modlitbě jsme 

ulehli do stanů. Ti, kteří stan neměli, spali v dřevěné chatce.  

     Sluníčko nás krásně přivítalo do sobotního rána. Vzhledem k tomu, 

že jsme měli s sebou vajíčka a stále dostatek buřtů po pátečním 

opékání, udělal Pavel Fojtík pro dospělé míchaná vajíčka s buřty (děti 

jsou přece na sladké a buchet jsme měli nepočítaně), jenže to jsme  

se přepočítali - míchaná vajíčka během chvilky zmizela a buchty, 

kterými byl každý ministrant/ministrantka vybaven z domova, vůbec 

neubývalo! Ale nakonec se stejně vše snědlo. Dopoledne jsme ještě 

strávili v kempu hra-

ním her, na oběd jsme 

se zase vypravili pěšky 

na Velehrad.  

     Odpoledne nás 

čekala prohlídka 

archeoparku v Modré  

a koupání v nedalekém 

středisku Živá voda – 

to mělo asi největší 

úspěch, protože teplota 
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přesahovala třicet stupňů. Po návratu do kempu se ujal zase Pavel 

Fojtík přípravy výtečného buřtguláše a nebudu asi daleko od pravdy, 

že by se měly kuchařky na farním táboře začít obávat o své pozice   

     Večer jsme se pak rozloučili s panem farářem, který se vracel 

domů kvůli nedělním bohoslužbám. Celé odpoledne jsme sledovali 

radary, zda se k nám blíží bouřky, které byly hlášeny po celé 

republice. Nakonec jsme před spaním přece jen usoudili, že bude 

jistější spát v chatce (byli jsme tam jako sardinky, za to však  

pod střechou), jen kluci Poláčkovi šli spát do auta, Pavel Fojtík  

na terasu chatky a Staňa Poláček to zkusil ve stanu. Jenže hodinu a půl 

po začátku bouřky měl ve stanu tolik vody, že začal plavat  

i s karimatkou a spacákem, tak to vzdal a šel spát do auta, kde  

už nocovali jeho synové. 

     V neděli ráno jsme po snídani sbalili věci a vydali se na Velehrad 

na mši svatou, pak na oběd. Ještě nás čekalo společné focení a někteří 

se svými auty rozjeli domů, zbytek šel pěšky na vlak do Starého 

Města, kde jsme ještě navštívili zajímavé kovozoo.  

     Myslím, že se pouť velmi vydařila. Prožili jsme krásné 

společenství se spoustou zábavy, společné modlitby i sportovních 

výkonů. Příští rok máme v plánu znovu vyrazit a věřím, že ti 

ministranti, kteří s námi letos nejeli, najdou čas i odvahu a též vyrazí.  

 

Rostislav Silný 

 

2. Farní tábor 2016 
 

     Druhý týden v červenci jsme vyrazili s dětmi z naší farnosti  

na farní tábor do Měřína. Byl nás plný autobus. Letošní tábor měl přes 

šedesát účastníků, kteří byli připraveni mezi sebou závodit, soutěžit  

a všelijak dovádět. Jako loni tak i letos byly děti rozděleny do pěti 

družstev, která byla navzájem od sebe rozlišena barvou trička. 

     Vedoucí a jejich skupinoví pomocníci přichystali pro táborníky 

bohatý program se spoustou soutěží, za které se sbíraly body. Hned  

na začátek se konal zahajovací táborák, kterého jsme se všichni 

účastnili. Společně jsme navštívili i aquapark v Jihlavě. Po návštěvě 

koupaliště byli více unavení vedoucí než děti, které měly ještě spoustu 

energie - i na rozdávání. Další z výletů byl zaměřený na dobré skutky. 
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Tento výlet probíhal po družstvech, kdy jsme byli přemístěni  

do okolních vesnic vzdálených maximálně 5 km od tábora. Z dané 

vesnice se měla družstva dostat zpět na faru po vlastní ose a po cestě 

ještě děti musely splnit úkol – vykonat jakékoliv tři dobré skutky. 

Dalším výletem jsme směřovali do zábavního parku Robinson, kde se 

děti vydováděly na různých atrakcích. Když zrovna nebylo dobré 

počasí, což nebylo tak často, tak se hrály různé hry na faře. Téměř 

každý den jsme měli také mši svatou v místním kostele, na kterou 

jsme si vždy natrénovali nějakou krásnou písničku.  

     V sobotu před odjezdem domů bylo vyhodnocení celého tábora  

a rozdělení diplomů těm, kteří si jej za něco zasloužili. Disciplíny byly 

různorodé, a tak nakonec každý táborník dostal diplom za účast  

na táboře spojený s nějakou jeho dovedností. Soutěž v bodování mezi 

družstvy vyhrálo družstvo zelených, hlavní cenou byl dort od našich 

šikovných kuchařek. 

     Z mého pohledu se i letošní tábor velice vyvedl a všichni byli 

spokojení.  Chtěla bych poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv 

způsobem přičinili o jeho zdárný a bezproblémový průběh. 

 

Monika Dvořáčková 
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Světové dny mládeže v Krakově 
 

(pohled první) 

     Ke konci měsíce července jsem měl možnost se zúčastnit 

Světových dnů mládeže v Krakově se svatým otcem Františkem. 

Spolu se mnou naši farnost zastupovalo dalších 8 mladých farníků  

a otec Marián. Bohužel 3 dívky nemohly jet s námi, protože před 

odjezdem onemocněly. Po příjezdu ke katedrále v Brně se ještě k naší 

skupině připojilo dalších 5 mladých farníků z bývalé farnosti našeho 

pana faráře. V katedrále následovala krátká pobožnost, při které jsme 

dostali požehnání na cestu od nového pomocného biskupa, otce Pavla.  

Po příjezdu do Krakova jsme se zaregistrovali a dostali batůžek 

poutníka s potřebnými instrukcemi a následně jsme se mohli ubytovat. 

Ubytovaní jsme byli ve školách - holky a kluci bydleli na školách 

zvlášť. Poté jsme se vydali do českého centra, které jsme měli  

v zahradě Cisterciáckého kláštera v Mogile, kde už byl pro nás 

připraven program a také hudební doprovod v podání Scholy brněnské 

mládeže (SBM), která nás doprovázela svým zpěvem celý týden.  Ten 

večer jsme zakončili společnou adorací s naším brněnským biskupem 

- otcem Vojtěchem.  

     Na každý den byl pro nás připraven program, který doprovázela 

katecheze našich otců biskupů, životní příběhy lidí, kteří pocítili Boží 

milosrdenství, a také jsme měli možnost přistoupit každý den  

ke svátosti smíření. K dispozici nám bylo asi 40 kněží. A samozřejmě 

jsme každý den slavili mši svatou, kterou vedl vždy některý z našich 

biskupů a společně s ním sloužili mši svatou i kněží z našich českých 

a moravských diecézí (sešlo se jich zde asi 180), kteří přijeli společně 

s mládeží - jak jste ostatně měli možnost sledovat v TV Noe. 

     V Krakově jsem měl možnost pozorovat, jak jsme si my mladí byli 

blízcí, jak jsme k sobě byli ohleduplní. Bylo jedno, jestli jsem potkal 

Čechy, Francouze nebo Brazilce, s každým jsem se pozdravil. Takový 

pozdrav není v této době samozřejmostí - bohužel ani v naší farnosti  

a to je škoda. Také jsem viděl mladé lidi, kteří se dokázali bavit bez 

alkoholu a drog, ze kterých vyzařovala radost a láska a kteří ze sebe 

vydávali pozitivní energii. Českobudějovický biskup otec Kročil řekl: 

"Nečekejte, že vás budu povzbuzovat, já sám potřebuji povzbudit".   
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I pro nás to bylo duchovní povzbuzení. V Krakově jsem, víc než kdy 

jindy, cítil přítomnost Boha a ještě více jsem pociťoval Boží lásku. 

     Silných momentů bylo hned několik, ale nejsilnějším zážitkem 

byla pro mě sobotní vigilie, kterou v Campusu Misericordiae (Pole 

milosrdenství) vedl Svatý Otec. Po ní jsme měli možnost vyslechnout 

nádherný koncert. Spali jsme pod širákem a ráno jsme se společně 

zúčastnili nedělní mše svaté, kterou celebroval papež František.  

Na jejím konci vyhlásil, že další světové setkání bude v roce 2019  

v Panamě. To abych začal šetřit!  

     Byl to nádherný, krásný a Bohem požehnaný týden plný zážitků  

a poznání na celý život pro nás všechny. Velké poděkování patří Pánu 

Bohu, sv. Janu Pavlu II., sv. Faustýně a otci Mariánovi. 

     Zároveň bych chtěl pozvat všechny mladé na celorepublikové 

setkání mládeže, které probíhá v duchu světových dnů mládeže a které 

se bude konat ve dnech 15. - 20.8.2017 v Olomouci. Nebojte  

se přiblížit Pánu Bohu a jeďte s námi! Těším se, že se tam potkáme. 

 

Lukáš Mráz 
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(pohled druhý) 
 

     O Světovém setkání mládeže v Krakově jsme se dozvěděli  

po Vánocích. Uskutečnilo se ve dnech 25. – 31.07.2016. I přesto,  

že na tento termín připadají v Moravské Nové Vsi svatojakubské 

hody, rozhodnutí bylo jasné: „POJEDEME DO KRAKOVA“. Stůj co 

stůj! Jedním z hlavních a velkých argumentů byl, že budeme mít 

parádní příležitost se blízko, v Evropě, setkat se svatým otcem 

Františkem. Řekli jsme si, že taková šance může být neopakovatelná. 

V našem rozhodnutí nás podporoval i pan farář. Svolal proto dvě 

schůzky, abychom se domluvili na podrobnostech. Jedna schůzka byla 

jen taková orientační a ta druhá byla asi týden před tím, než jsme měli 

odjíždět, a to už bylo téměř vše potřebné vyřízené.  

     V sobotu, dva dny před odjezdem, onemocněly dvě holky. Bylo 

nám jich líto, že nemůžou s námi, ale nemohli jsme s tím nic dělat.  

V pondělí byl sraz ráno v 7 hodin, dorazili všichni až na mou sestru,  

ta také onemocněla. Všechny tři holky nás určitě sledovaly v televizi 

na TV Noe, stejně jako naši rodiče, babičky, dědečci, tety a všichni 

naši blízcí, na které jsme v modlitbách vzpomínali.  

     U fary jsme prověřili kapacitu velkého auta pana faráře, do kterého 

se musely naskládat všechny naše krosny a zavazadla. To se podařilo 

a vydali jsme se směr Brno, ke katedrále, kde byl sraz všech poutníků 

do Krakova. Když jsme přijeli na parkoviště u katedrály, bylo tam už 

plno mladých lidi, kteří jeli taky do Krakova za Svatým Otcem 

Františkem. V katedrále jsme dostali od otce biskupa požehnání  

na cestu a přesunuli jsme se na parkoviště, kde na nás čekaly 

autobusy, do kterých nás předem rozdělili organizátoři, a každý se při 

nástupu musel zapsat, že tam je a že jede. V každém autobusu byl 

duchovni zástupce, v našem autobusu to byl náš pan farář. Jakmile 

jsme vyjeli směrem ke Krakovu, začali jsme naši pouť společnou 

modlitbou a prosbou o Boží ochranu, abychom dobře dojeli. Cesta 

trvala necelých pět hodin, během ní se někteří pomodlili růženec, 

někteří zvládli sníst dobroty, co nám nabalily maminky.  

     Autobusy nás dovezly v Krakově ke kostelu, kde jsme se museli 

registrovat. Po krátkém čekání, které si vyžádala registrace celého 

autobusu, jsme dostali poutnický balíček - baťůžek, registrační 

kartičku, různé papíry a kartičky. Poté jsme se vydali po trase 

vyznačené v mapě tam, kde bylo naše ubytování. Byla to nějaká škola, 
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ve které jsme se rozdělili do tříd. Zde bylo naše týdenní „spánkové“ 

útočiště. Ve škole nám dali na ruku náramek, aby věděli, že tam 

patříme. Ve školní jídelně bylo postaráno i o naše žaludky. Domovem 

pro poutníky z České republiky byl klášter v cisterciáckém opatství  

v Krakově-Mogile. Zde byl pro nás připraven program na každý den, 

byly nám zde předávány i důležité informace.  

     V úterý ráno, po snídani, jsme vyrazili do českého centra. 

Pořadatelé pro nás měli připravený bohatý a zajímavý program. 

Zpívali jsme písničky se Sborem brněnské mládeže, zkráceně SBM. 

Rozdělili jsme se po šesti lidech a navzájem jsme se seznamovali. 

Poté následovala mše svatá. Po ní už na nás čekal oběd. Odpoledne 

byl připraven přesun do parku Blonia na zahajovací mši svatou, kterou 

sloužil krakovský arcibiskup kardinál Stanislaw Dziwisz – bývalý 

osobní sekretář papeže sv. Jana Pavla II. Počasí nám trošičku nepřálo 

a pršelo. Jakmile však začala mše svatá, pršet přestalo. Mše svatá byla 

za hojné účasti mladých z celého světa, takže po jejím skončení byla 

cesta na ubytování trochu delší. Chtěli jsme si zajít ještě někam  

na jídlo, ale většina z nás byla už hodně unavená, proto se šlo téměř 

hned spát.  

     Další den, ve středu, nás čekala pouť do Lagiewniku, poutního 

místa, které nechal postavit Jan Pavel II. Prošli jsme si kostelík i jeho 

okolí. Byla to celodenní pouť. Po návratu byla hned večeře a poté nás 

čekal ještě večerní program v českém centru.  

     Ve čtvrtek, když jsme se vzbudili, tak to vypadalo, že bude pěkné 

počasí. Po snídani jsme se všichni oblékli nalehko a vydali se  

do českého centra na mši. Tam jsme si zase zazpívali s SBM-kou  

a po mši šli na oběd. Odpoledne se ale zatáhlo, ochladilo se a začalo 

pršet. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, jedna šla na mši svatou 

s přivítáním papeže a druhá skupinka vyrazila do českého centra,  

kde sledovala mši svatou přes obrazovku. Večer jsme padali únavou, 

takže se šlo brzo spát.  

     V pátek dopoledne byla opět mše svatá v českém centru, přede mší 

svatou nám pořadatelé řekli, abychom udělali skupinky a povídali si  

o tom, proč jsme přijeli a co nám toto setkání dalo. A opět nám k tomu 

zpívala SBM-ka. Po mši jako každý den následoval oběd. Odpoledne 

bylo ve znamení divadelního představení spojených farností  

s příběhem o Gedeonovi. Bylo to pěkné zpestření. Večer nás čekala 

křížová cesta se svíčkami - takovou nádheru jsem ještě neviděla!  
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     Sobotní den byl výjimečný, už ráno jsme si sbalili věci na přespání 

pod širým nebem. V českém centru byla mše svatá, po ní nám 

organizátoři popřáli šťastnou cestu a vyrazili jsme pěšky na místo  

v prostorách Campus Misericordiae, kde byla plánována noční vigilie 

a také nedělní závěrečná mše svatá se svatým otcem Františkem.  

Po cestě jsme vyfasovali balíček s jídlem a pitím. Do sektoru jsme 

dorazili až po poledni, vybrali místo a rozložili si karimatky.  

Při čekání na večerní vigilii s papežem jsme vyslechli od různých lidi  

i několik svědectví z jejich života. Poté byl ještě koncert, ale většina  

z nás už byla tak unavena, že pomalu usínala ve spacáku pod širákem.  

     Budíček v neděli ráno byl celkem neobvyklý, probudilo nás 

počítání jeden, dva, tři, když probíhala zvuková zkouška.  

Po probuzení jsme se nasnídali z dobrot v balíčku. Asi za hodinu 

následovala mše svatá se svatým otcem Františkem. Po mši jsme  

na místě ještě poobědvali a někteří si dokonce i schrupli, protože  

ze sektorů nás pouštěli postupně a my museli čekat. Dočkali jsme se  

a vyrazili zpět do našeho ubytování ve škole. Čekalo balení  

na zpáteční cestu. Odjezd domů se posunul až k jedenácté hodině  

v noci, protože se hledala ještě nějaká holka z našeho autobusu.  

V autobuse všichni při zpáteční cestě pospávali, někteří dokonce 

zaspali, ještě než se 

vyjelo. Domů jsme 

dojeli kolem čtvrté 

hodiny ranní. A ještě 

než jsme popovídali 

všechny důležité věci 

rodičům, šla většina  

z nás spát hodně 

pozdě, spíše brzo ráno. 

Bylo zrovna hodovní 

pondělí.  

     Všechny ty zážitky 

byly a jsou úžasné  

a nezapomenutelné! A máme to navždy uchované v srdci!  

     Jménem všech mladých bych chtěla poděkovat za finanční pomoc, 

kterou jste poskytli při celostátní sbírce, rodinám za podporu a také  

za Vaše modlitby.  

Karolína Dvořáčková 
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Sbírka školních pomůcek 
 

„Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5, 7) 

 

     Milí farníci, 

jsme moc rádi, že i v naší farnosti letos proběhla sbírka školních 

pomůcek. Děkujeme panu faráři za její zprostředkování a vám všem, 

že jste tak štědře reagovali na tuto výzvu. Vážíme si toho, že jste 

podpořili děti ze sociálně slabých rodin, a to bez posuzování, z jakých 

důvodů se tyto děti a jejich rodiny ocitly v tíživé sociální situaci,  

kdy je pro ně velkou zátěží zajistit v plné míře školní pomůcky.  

     Cenné jsou drobné školní pomůcky i např. použité a stále pěkné  

a funkční školní aktovky a pouzdra s oblíbenými motivy. Díky nim se 

děti mohou lépe cítit v kolektivu třídy. Darovali jste i několik 

rozvojových her, které využijeme při práci s rodinami nebo jako 

dárek. 

     Těší nás, že takto společně prožíváme Rok Božího milosrdenství! 

 

Za charitní služby Helena Ženíšková a Pavla Křížová 

 
 

Mše svatá s poděkováním za úrodu 
 

     Zajistit dostatek potravy byla odedávna jedna z nejdůležitějších 

potřeb člověka... 

     Lidé už od jara vynakládali velké úsilí, aby měli dobrou sklizeň. 

Modlitbami se křesťané obraceli ke svým patronům a prosili  

za bohatou úrodu. Za ni pak stejným způsobem i děkovali.  

     „Den díkůvzdání Bohu za úrodu a další dary“ je dobrou 

příležitostí připomenout si, že mnoho z těch věcí, které 

dennodenně přijímáme jakoby automaticky a samozřejmě, 

samozřejmé být nemusí. 
     Je pěkné a Bohu milé, že i v naší farnosti jste nezapomněli Pánu 

Bohu za to, čím nás obdaroval na našich zahradách, polích  

a vinohradech, poděkovat. Každý z našich kostelů byl vyzdoben jiným 

způsobem. Někde se mladí oblékli do krojů a přinášeli obětní dary. 

Jinde zase liturgii doprovázely slavnostní zpěvy. V průvodu jste pak 
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přinášely dary s poděkováním a zároveň s prosbami na konkrétní 

úmysly. V každé obci bylo toto díkuvzdání velmi pěkné. A to i díky 

tomu, že jste si je připravili sami, že tato myšlenka vzešla od vás.   

     Nebojte se přijít za knězem s nějakou myšlenkou, která by se dala 

zrealizovat. Určitě za mnohé můžu poděkovat vám všem, kteří jste 

nám ostatním, přítomným na liturgii, pomohli si uvědomit, za co je 

třeba Bohu děkovat a jakým způsobem.  

Petra Švancarová 

 

 
 

Přijede letos svatý Mikuláš? 
      

     I letos může naši farnost navštívit svatý Mikuláš. Chceme, aby 

naše děti sv. Mikuláš navštívil? Chceme našim dětem ukázat, kdo to 

byl sv. Mikuláš? Pomůžeme jako rodiče nebo prarodiče našim dětem, 

aby se společně se sv. Mikulášem pomodlily, nebo se uměly pomodlit 

samy? Pokud by se ve vaší obci našli ti, kteří by si vzali na starost – 

jak tomu bylo třeba minulý rok, přípravu balíčků, popř. by si někdo 

vzal na starost ten nejdůležitější úkol – zajistit návštěvu samotného 

Mikuláše, přijďte s jakýmkoliv nápadem za otcem Mariánem. 

Prostory k přípravě balíčků jsou k dispozici na naší faře. 
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Adopce na dálku v naší farnosti 
 
     V těchto dnech jsme obdrželi dopisy od dětí, které jsme adoptovali. 

Dopisy byly přeloženy z angličtiny a postupně je budeme uveřejňovat. 

Každé z dětí nám poslalo i vysvědčení za školní rok, který ukončily 

v březnu 2016. Všechny naše děti uspěly a postoupily do vyšší třídy. Nový 

školní rok jim začal 28. května 2016. 

 

(překlad dopisů je volnější, je nutné si uvědomit, že děti, kterým je teprve  

9 nebo 10 let nepíší ve svém rodném jazyce a proto je jejich gramatika 

často ještě nedokonalá) 

 

Savio I. Lobo (Hrušky) 

Drazí sponzoři,  

     moje jméno je Savio Lobo a jsem studentem třetí 

třídy. Jak se máte? Doufám, že dobře.  Mám spoustu 

zálib, rád tancuji, zpívám, hraju fotbal a spoustu 

dalšího. Rád bych Vám řekl něco o škole, kterou 

navštěvuji. Je to škola svatého Pavla. Je tu spousta 

zábavy. Všichni jsme moc šťastní a já jsem rád,  

že mohu navštěvovat tuto školu. Brzy nám začnou 

zkoušky, prosím, modlete se za mě. Je to pro nás 

nejtěžší období na škole. Doufám, že zvládnu udělat 

zkoušku z tance. Máme denní společenství, kde hrajeme 

různé hry, jako je třeba fotbal. Prosím, modlete se  

za mou rodinu, já se budu modlit za vás a vaše rodiny. 

Děkuji za vaše modlitby i příspěvky. 

 

S láskou, vaše milující dítě, Savio I. Labo 

 

 

Vaishnavi A. Patil (Moravská Nová Ves) 

 

Milí sponzoři,  

     velice moc děkuji za první sponzorování. Jsem velice šťastná, protože 

mi pomáháte v mém vzdělání. 

     Jak se máte? Jakou práci děláte? Já se mám, s Boží pomocí, dobře. 

Doufám, že jste i vy, s milostí všemohoucího Boha, v pořádku. 
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V roce 2015-2016 jsem byla ve 3. třídě. Ve škole jsme 

měli mnoho kroužků. Zúčastnila jsem se taneční  

a výtvarné soutěže. V měsíci březnu jsme dokončili 

naši závěrečnou zkoušku. Snažila jsem se být co 

nejlepší, abych si připsala dobré známky. 

     Mám jednoho bratra, chodí do 9. třídy a já do  

4. třídy. Můj bratr také studuje. Můj otec je dělníkem. 

Moje matka je žena v domácnosti. Naše rodina je malá, 

ale šťastná rodina. Ještě jednou já a moje rodina děkují 

za Vaše sponzorské příspěvky. Ať vám Bůh žehná. 

    

Vaše milující dítě Vaishnavi A. Patil 

 

 

Christina F. Bhimannavar (Týnec) 

 

Drazí sponzoři,  

     posílám srdečný pozdrav. Já i má rodina jsme 

s pomocí Boží v pořádku. Jak se máte? Doufám, 

že všichni jste s Boží pomocí v pořádku a zdraví. 

     Školu navštěvuji v Prathibhakaranji. Studuji 

dobře, úspěšně jsem ukončila 3. třídu a mám dobré 

známky ve všech předmětech, nyní jsem začala 

chodit do 4. třídy. Také chodím pravidelně  

do kostela a zde se modlím i za vaše zdraví. 

     V naší obci jsme slavili svátky jako Vánoce, 

Nový rok a Velký pátek, to jsme si udělali 

křížovou cestu, které jsem se také zúčastnila. 

 

Velmi vám děkuji, vaše Christina Bhimannavar 

 

     V projektu jste za devět měsíců roku 2016 přispěli částkou:  
 

 Moravská Nová Ves:    9.900,- Kč (+ osobní dar 5.000,- Kč),  

 Týnec:      8.750,- Kč,  

 Hrušky:    10.950,- Kč. 
  

Děkujeme za vaše dary, přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu 

do kostela. 
 

     Originály dopisů si můžete prohlédnout na našich internetových 

stránkách: http://www.farnostmnves.cz/adopce-na-dalku/ 
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Pro děti 
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Ministrantská pouť 

do Šaštína 

k Sedmibolestné 

Panně Marii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táborák na 

zahájení školního 

roku 2016 - 2017 
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