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Úvodní slovo 
 Milí farníci, drazí věřící a všichni, kteří držíte v rukou náš Farní 

zpravodaj! 

 Blíží se konec občanského roku a ten je vhodnou příležitostí 

k ohlédnutím se za vším, co jsme společně prožili. A nebylo toho málo. 

Za všechno krásné a radostné, co jsme i tento rok prožili (jak se o tom 

více dočtete uvnitř tohoto zpravodaje), patří Bohu naše upřímná 

vděčnost. 

 Prožíváme nyní tento předvánoční čas. Jsou za námi již tři 

adventní neděle. Na adventním věnci nám svítí tři svíce. Znamená to, 

že čas Vánoc se opravdu přiblížil. Ale jaký je to čas Vánoc? Častokrát 

je to období shonu, času, kdy jsme všichni nervózní, protože ještě 

musíme toto udělat, tamto nakoupit, něco jiné zas někde vyzvednout… 

A častokrát se potom stane, že když vánoce odezní, řekneme si: 

„Konečně je to za námi!“ A to je strašná škoda! Když si však upřímně 

dáme ruku na srdce a zamyslíme se nad tím, zjistíme, že jsme si to 

častokrát způsobili sami. A přitom by právě tyto svátky měly být svátky 

radosti, pokoje, času, který bychom našli sami pro sebe i pro naše 

nejbližší.  

 V této „uspěchané době“ může být pro nás velikým vzorem 

příklad svaté rodiny nazaretské. Mezi nimi vždy panovala láska, 

radost a pokoj. A to i v době, kdy měla Maria přinést na svět Boží dítě, 

v době, kdy musela s Josefem opustit svůj domov a putovat do cizího 

kraje, neznámého města. V době, kdy neměla kde bydlet, v době, kdy 

se Josef mohl ptát, jak má uživit svou rodinu… Je zarážející, ale 

zároveň velmi krásné, že i v této nelehké době to svatá rodina 

dokázala prožít ve vzájemné lásce, radosti a pokoji! A to dokonce 

v takové míře, že mohli i rozdávat!  

 A tak bych chtěl popřát vám všem, aby se tato doba vánoční 

stala pro nás všechny dobou radosti, dobou klidu a pokoje, dobou, kdy 

se setká celá rodina – od těch nejmenších až po ty nejstarší –  dobou, 

kdy my všichni pocítíme ten zvláštní dotek Boží, to Boží pohlazení…  

A právě tehdy pochopíme, co jsou to Vánoce! 

 Ze srdce vám všem žehnám a vyprošuji milostiplné prožití svátků 

narození Krista. Kéž dary, které přinesl světu před dvěma tisíci lety - 

POKOJ, RADOST A LÁSKA - zaplaví dnes i nás! 

otec Marián 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – IV. část 
 

Místo a čas udělování křtu 

 

I dnes bych se chtěl spolu s vámi zamyslet nad dalším důležitým 

aspektem u svátosti křtu a tím je místo, kde se má křest slavit 

(udělovat). 

Je přirozené, že každá z věcí, které nás obklopují, má své místo. 

Pokud jednotlivé věci nalézáme na jejich místech, říkáme tomu 

pořádek. Něco podobného platí i u věcí posvátných. Každá z nich má 

své místo: bylo by zvláštní, kdyby varhany nebyly na kůru, ale před 

obětním stolem, nebo kdyby pan farář sloužil mši svatou ze sakristie 

nebo kdyby na místě oltáře, na který všichni při mši svaté hledí, stála 

zpovědnice. 

A jelikož mezi věci posvátné určitě patří i křest, pojďme se 

společně zamyslet nad tím, jak, kdy a kde by se tato svátost měla 

udělovat. I dnešní téma jsem rozdělil do dvou částí. 

 

I. Čas udělování svátosti křtu 

V liturgických rubrikách nalézáme výrok, že církev nejraději křtí  

o Velikonocích. Týká se to zvláště dospělých, kteří se ke křtu připra-

vují i několik let. Ale můžeme souhlasit i s tím, že právě doba veliko-

noční jako doba radostná a vítězná, završená slavností Seslání Ducha 

Svatého, je opravdu tou nejvhodnější dobou. Víceméně můžeme říct, 

že křest dítěte se může uskutečnit i ve kterémkoliv jiném liturgickém 

období: v adventu, na Vánoce, v době postní i liturgickém mezidobí. 

Co se týče dalšího upřesnění, můžeme říct, že pokud tomu nebrání 

nějaké relevantní překážky, je správné udělovat tuto svátost při mši 

svaté, které se účastní i místní církev (farníci). Proto je doporučené 

udělovat křest při nedělní mši svaté, jelikož právě v tuto dobu se 

místní církev schází. A má-li být člověk přijat do společenství věřících 

(i to se děje při svatém křtu), mělo by toto společenství být přítomno 

v čase, když se tato svátost uděluje. V případě, že bychom svátost křtu 

udělovali odděleně od nedělní liturgie, pohřbili bychom důležitý 
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aspekt vytváření společenství církve. A na připomínku některých 

farníků, kteří žádají o „soukromý křest“, tak „aby o tom nikdo 

nevěděl“, aby se mohli pod rouškou utajení „setkat jenom v malém 

rodinném společenství“ někdy odpoledne, bez svědků, bez ostatních 

věřících, odpovím, že to rozhodně není správná volba. Mám za to, že 

vytváření opravdového společenství je podstatným prvkem života kaž-

dého křesťana. Jinak řečeno: budu-li chtít se distancovat od ostatních 

křesťanů, od církve, od všech farníků, nebudu dobrým křesťanem. 
 

II. Místo udělování svátosti křtu 

O svátost křtu žádají vždy rodiče dítěte, ne babička (ale to jsme si 

již řekli v první části liturgického okénka). Ale koho mají žádat? 

Liturgické předpisy to stanoví jasně: vlastního faráře.  

Křest se má udělovat v místě trvalého bydliště dítěte (jeho rodičů). 

Toto pravidlo má také své opodstatnění. Utíkat s dítětem někde do jiné 

farnosti (protože se mi nelíbí místní kostel nebo je v něm zima, 

protože nemám ráda zdejšího pana faráře, protože v našem kostele 

jsou i zlí věřící, protože by tam byla i ta sousedka, se kterou se již 

dlouho nebavím… atd. - mohl bych pokračovat výčtem mnoha dalších 

„důvodů“, které někteří uvádějí) také není správné.  

Je pravdou, že kněz může dát z relevantního důvodu propuštění  

ke křtu v jiné farnosti, ale i zde se vyžaduje relevantní důvod,  

tj. opravdový. Takovým může být například to, že někdo pravidelně 

navštěvuje bohoslužby v jiné farnosti (stává se to nejčastěji ve větších 

městech, kde si věřící můžou vybrat ten „svůj“ kostel). V takovém 

případě je rodič sám začleněn v jiném společenství a má tedy rozumný 

důvod k tomu, aby jeho dítě v tomto společenství místní církve 

(farnosti) bylo pokřtěno. Před křtem proto požádá vlastního pana 

faráře o propuštění ke křtu v jiné farnosti a uvede důvod. Bezdůvodný 

„útěk“ ze své farnosti z důvodu, abych nemusel na přípravu, aby se mě 

náhodou pan farář na něco nezeptal, aby mi nepřipomněl to, že své 

dítě mám dále vychovávat ve víře, aby o křtu mého dítěte ostatní 

nevěděli, abych nemusel být v neděli v kostele na celé mši,… je spíše 

projevem lidské slabosti. A i když jsem já zde použil slovo „slabost“, 

znám ty, kdo místo tohoto slova uvádějí „zbabělost“. 

Věřím, že se nám povede společná práce na vytváření opravdového 

farního společenství a že nám v tomto úsilí požehná dobrý Bůh! 

otec Marián 
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Tradice: kletba nebo požehnání?  
(2.část) 

 V minulém čísle farního zpravodaje jsme zakončili naši úvahu 

tím, že pokud si tradice zachová své srdce, může se stát velikým 

požehnáním pro mnohé. A proto je správné rozhodnutí člověka 

takovou tradici ctít, chránit a předávat dál… 

 Dnes bych chtěl v našem uvažování pokročit dále. Nebude to 

vůbec lehké, jelikož se nutně budu muset dotknout i témat, která ne 

všichni vidíme ze stejného uhlu. Budu proto rád, když ti z vás, kteří 

budou zastávat jiný názor, přijdou, abychom společně mohli vést 

diskuzi. Dveře na faru jsou vám všem vždy otevřené! Diskuze se totiž 

nedá vést, pokud se některá ze stran schovává za jiné lidi: (výroky 

typu: „pane faráři, mně je to jedno, ale oni říkali toto“ nebo „to si 

musíte domluvit s nimi“ nebo „já jsem to tak slyšela, lidé říkali“). 

Vím, že to vůbec není jednoduché, ale k ctnosti statečnosti určitě patří 

i to, že dokážeme mluvit přímo, a to i když máme jiný názor,  

a nebudeme se schovávat za druhé. Mlčet tehdy, kdy bychom měli 

promluvit (když stojíme naproti druhé straně) a mluvit tehdy, 

kdybychom měli raději mlčet (když svým slovem ničemu 

nepomůžeme a jenom zbytečně rozvíříme hladinu) je projevem veliké 

lidské slabosti. 

 Tak se po 1. části mého příspěvku v minulém čísle zpravodaje 

s názvem Tradice: kletba nebo požehnání? prý zvedla bouřlivá 

diskuse o tom, jak to vlastně je a kdy by tedy ty naše Svatojakubské 

hody v Moravské Nové Vsi měly být. Škoda jenom, že jsme zatím  

do žádné diskuse nebyli přizváni. A právě v ní, myslím si, by měly 

zaznít opravdové argumenty. Odůvodnit svůj postoj dvacetiletou 

tradicí a nevšimnout si přitom tradice třeba tři sta let staré není úplně 

správné. Mám tedy za to, že by bylo nejvhodnější a nejlepší, kdyby 

došlo ke vzájemné diskuzi, kde by jedna i druhá strana položila a 

jasně definovala své argumenty a společně bychom vybrali ty věcnější 

a dle nich rozhodli. Myslíte si, že bychom to mohli zvládnout? 

 V dnešním pokračování mé úvahy bych se však chtěl věnovat  

i jiným tradicím. Tradicím, za které se častokrát ukrýváme, tradicím, 

které jakoby měly zastoupit něco jiného, důležitějšího, nebo tradicím, 

kterými něco omlouváme. I s takovou tradicí jsem se zde potkal. 

Jednalo se například o to, když jediným důvodem, proč má dítě jít  
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ke svatému přijímání, je tradice, nebo když o křest dítěte požádám 

jenom proto, že je to určitá tradice v naší rodině, nebo když i na ne-

dělní mši svatou chodívám jenom z tradice… Samozřejmě, že i tady 

může hrát tradice důležitou funkci, ale pokud zůstane jediným 

důvodem, je to příliš málo. Pokud netoužím po křtu proto, že chci žít 

jako křesťan, že chci být Božím dítětem, že mu chci být blíže, že se 

chci zbavit dědičného hříchu, atd…, ale jenom proto, že je to tradice 

v mé rodině, je to opravdu málo. A pokud do kostela chodím jenom 

z tradice a ne proto, že tím upevňuji svůj vztah k Bohu, že tam můžu 

načerpat sílu, poučit se ze Slova Božího,… je to příliš málo.  

A nesmíte se tomu divit. Zde je tradice (pokud je jedinou motivací) až 

bolestně slabým důvodem. Uznejte: Jak byste se tvářili na maminku, 

která by vám na otázky: Proč pravidelně kojíte své dítě? Proč jste pro 

to ochotna vstávat i několikrát v noci?, odpověděla, že je to taková 

tradice v její rodině. Každý z vás by si pomyslil, že je to opravdu malý 

důvod. Dělat tuto záslužnou věc (nakrmit dítě) jenom proto, že je to 

tradice, a ne proto, že mi na dítěti záleží, že jej mám rád, že toužím, 

aby bylo zdravé, aby rostlo…, by bylo opravdu zvláštní.  Dokonce 

bych si dovolil tvrdit, že pokud bychom takovouto maminku potkali, 

měli bychom ji za blázna. Podobně bychom asi uvažovali o člověku, 

který by chodil každé ráno do práce jenom proto, že je to tradice. Tedy 

ne proto, že tu práci cítí jako své poslání, ne proto, že tou prací 

vydělává pro rodinu, ne proto, že jej ta práce baví nebo že jí vytváří 

určité hodnoty,… ale prostě jenom proto, že je to tradice. Nebo kdyby 

jediným důvodem snoubenců ke sňatku bylo to, že je to taková tradice 

se brát, a ne to, že se mají rádi, že spolu chtějí žít, že touží mít rodinu, 

bylo by to, minimálně řečeno, zvláštní. 

 Určitě mi teď dáte za pravdu, že v takovýchto případech je 

tradice až příliš slabá na to, abychom ji mohli přijmout jako rozumný 

důvod k čemukoliv. A pokud bychom stavěli jenom na ní, celé naše 

dílo by bylo jenom falzifikátem skutečnosti. Bylo by domem 

postaveným na písku, bez základu, bylo by autem, které by nemělo 

motor, bylo by krásným bazénem se skluzavkou, ve kterém by však 

nikdy nebyla voda. Bylo by krásným křišťálovým lustrem, který 

bychom měli doma pověšený na pavučím vláknu a který by ani nebyl 

připojen k elektrice. Bylo by dílem, kterému by chybělo pevné spojení 

se mnou nebo se světem. Ale hlavně: bylo by dílem, kterému by 

chybělo SRDCE!  
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Proto takováto „tradice“ a na ní postavený život by byl prázdný, 

bezduchý a chladný jako ona sama. V tomto případě by byla tradice 

ne požehnáním, ale kletbou. A pro takovou tradici by v našem životě 

nemělo být místa, takovéto tradice bychom se měli chránit. 

Zakončím tuto úvahu tedy tím, čím jsem ji i začal: Dobrá tradice, 

ta která si uchová své SRDCE, může se stát opravdovým požehnáním 

pro mnohé, a proto ji vždy budu ctít a chránit! Avšak stavět celý svůj 

život jenom na tradicích, bez osobního vztahu, bez uvědomění si 

mnoha dalších věcí, bez lásky k člověku nebo Bohu, by bylo 

bláznovstvím, do kterého nikdy nepůjdu. Takovéto bezduché tradice 

se můžou stát pro samotného člověka opravdovou kletbou. 

otec Marián 

Rorátní mše svaté 
 

     Rorátní mše svaté představují specifickou podobu ranní mariánské 

mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstup-

ního zpěvu (Introitu) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: 

"Rorate coeli desuper" (Rosu dejte nebesa shůry). Původ rorátů sahá 

až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší 

k Panně Marii.  

K těmto mším se 

později připojila 

tradice liturgické-

ho zpěvu. Svého 

vrcholu dosáhla  

v 16. století.  

     Časně ráno 

sloužené rorátní 

mše doprovázené 

liturgickými zpě-

vy (vyjadřující 

radostné očeká-

vání a přípravu na Kristův příchod) se u nás před koncilní obnovou 

konaly denně v průběhu celého adventu (mimo nedělí a 8. prosince) 

prakticky ve všech farních kostelích. Ještě za první republiky na roráty 

chodily celé rodiny, obce i města. Lucerničkami si svítily na cestu  

a pod nohama jim křupal čerstvý sníh. Pak byly doby složitější,  
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ale stará tradice nikdy nezanikla. Přestože žádný jiný národ nemá tak 

bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás 

zájem o roráty prudce opadl.  

     V poslední době však její obliba roste, hlavně mezi mladými 

křesťany. A to je moc dobře. 

     Příchod Krista, který toužebně očekáváme, má tři podoby. V první 

řadě se připravujeme na slavení Vánoc, tajemství vtělení. Chválíme 

Boha, který tak miloval svět, že nám poslal svého Syna. Druhý 

příchod Krista se děje v našich srdcích hlavně přijímáním Eucharistie 

a přes tuto přípravu našich srdcí se máme připravit i na naši věčnou 

vlast a na příchod Krista jako Ženicha a Soudce po naší smrti a při 

Posledním soudu. Advent tedy hlásá příchod Krista včera, dnes i zítra. 

Včera jako Dítěte v jeslích, dnes skrytého v chlebě a zítra v naplnění 

jako našeho Ženicha a Soudce. Využijme i my možnosti připravit svá 

srdce, obětujme pár ranních vstávání pro svou duši, pro Věčnost. 

Petra Švancarová 

 

Tento rok jsme ve farnosti prožili 
 

Leden 

Žehnání domů – i letos byly panem farářem za asistence našich 

ministrantů požehnány domy 16 rodinám. 

Tříkrálová sbírka – začátkem ledna proběhla Tříkrálová sbírka. 

Před zahájením sbírky v Moravské Nové Vsi udělil koledníkům  

a všem dospělým, kteří se zapojili do organizace této každoroční 

sbírky, pan farář své kněžské požehnání.  

Vánoční koncert – v neděli 10.1. se v našem farním kostele 

uskutečnil koncert v podání Chrámového sboru z Velkých 

Bílovic. Zazněla mimo jiného i mše svatá „Hej, mistře“ od Jana 

Jakuba Ryby. 

1.farní ples  - letos se poprvé uskutečnil farní ples, který pořádala 

naše farnost. Tento rok to bylo v Moravské Nové Vsi. Ples byl 

zahájen krátkou modlitbou a společným přípitkem. K poslechu  

a tanci hrála skupina Esso a cimbálová muzika Stupava z Dolních 

Bojanovic. Byl připraven i doprovodný program a bohatá 

tombola. Doufáme, že jste se všichni na plese dobře bavili  
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a využije příležitosti společného setkání naší farnosti na 2. farním 

plese v Týnci. 

 

Únor 

Děkanátní setkání ministrantů – na sobotu 20.2. přijali naši 

ministranti pozvání od farnosti Břeclav na setkání ministrantů 

celého našeho děkanátu. Z naší farnosti se akce zúčastnilo 24 dětí. 

Pro všechny byl připraven program plný her, soutěží a dalších 

zajímavostí.  

Setkání nad Biblí – od února jsme se během půl roku pravidelně 

scházeli na faře na společném setkání nad Biblí, kde jsme se 

snažili poznávat Písmo svaté a lepé mu porozumět. 

 

Březen 

Diecézní setkání mládeže – jako každoročně i letos se mohla 

v sobotu před květnou nedělí setkat mládež s naším otcem 

biskupem. I několik mladých z naší farnosti se vydalo na toto 

setkání do brněnské katedrály. Celé setkání se neslo v duchu 

biblického citátu „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství“. 

Missa Chrismatis (mše svěcení olejů) - pan farář se společně  

s ministranty účastnil na Zelený čtvrtek slavnostní mše svaté  

v Brně s naším otcem biskupem, kde kněží naší diecéze obnovili 

své kněžské sliby a byly svěceny posvátné oleje. 

 

Duben 

Sběr cukrovinek – v našich kostelích proběhl, pod záštitou 

Charity Hodonín, sběr cukrovinek pro děti ze sociálně slabých 

rodin. Naše děti byly opravdu štědré – rozdělily se dohromady  

o 37 kg sladkostí. Obdarované děti pro radost dárcům nakreslily 

obrázky. 

Služba akolytů – v neděli 10.4. pan farář představil a přijal 

s pověřením otce biskupa do služby 6 akolytů, kteří absolvovali 

na biskupství kurz Služba ve farnosti a mohou tak pomáhat  

při rozdávání svatého přijímání. 
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2.farní den – v neděli 17.4.2016 se uskutečnil, letos v Týnci, 

druhý farní den. Nejprve jsme se setkali ke krátké pobožnosti  

za naši farnost v místním kostele, kterou vedl Mons. Václav Slouk 

z Brna. Po skončení byly zájemcům požehnány dopravní 

prostředky. Program pak pokračoval u kulturního domu. Děti si 

mohly zasoutěžit, podívat do hasičského auta, k dispozici byl 

skákací hrad. Někteří využili možnosti podívat se do věže kostela. 

Proběhla soutěž pro hospodyňky a vinaře – vítězové byli 

odměněni. Pro všechny byl připravený malý biblický kvíz  

a scénka o výuce náboženství, kterou si připravili naši mladí. 

Bohaté občerstvení nám díky šikovným hospodyňkám nechybělo. 

Všichni jsme společně strávili krásné nedělní odpoledne. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci farního 

dne. 

Exkurze na Velehrad – v rámci výuky náboženství měly děti 

možnost navštívit poutní místo sv. Cyrila a Metoděje. Nejprve 

jsme společně slavili mši svatou v bazilice, poté jsme prošli 

Svatou bránou milosrdenství. Mladší a starší děti se pak 

samostatně zúčastnily vzdělávacího programu zaměřeného na toto 

poutní místo. 

 

Květen 

Pouť na sv. Hostýn – v sobotu 7.5.2015 jsme se vypravili  

na tradiční pouť k Panně Marii na sv. Hostýn. Hlavním 

celebrantem byl náš otec Marián, koncelebroval pan farář Martin 

Vévoda z Ořechova. Mše svatá byla sloužena za členy Živého 

růžence v naší farnosti. Naši ministranti byli poctěni službou  

u oltáře. Po mši svaté zazpíval náš dětský sbor několik písní  

k Panně Marii. Mnozí z nás pak využili možnost projít Svatou 

branou milosrdenství. Po mši svaté jsme opět prožili společnou 

křížovou cestu, kterou vedl otec Marián. 

Svátost pomazání nemocných - o Slavnosti Nanebevstoupení 

Páně byla při bohoslužbách v naší farnosti udělována svátost 

pomazání nemocných všem nemocným a starším 60-ti let.  

Při bohoslužbách přistoupilo k přijetí této svátosti 163 farníků. 
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Slavnost Těla a Krve Páně -  koncem května jsme v naší farnosti 

prožívali Slavnost Těla a Krve Páně. Svoji úctu k Eucharistii  

a naši víru jsme vyznali průvodem jednotlivými obcemi 

s Nejsvětější svátostí k připraveným oltářům. Děkujeme všem, 

kdo se postarali o výzdobu kostelů, hudební doprovod a zpěvy  

i přípravu oltářů. 
     

Červen 

Slavnost 1. svatého přijímání – v červnu přistoupilo k přijetí 

svátosti Eucharistie celkem 15 dětí z Týnce a Hrušek, které se  

na přijetí této svátosti připravovaly celý rok v náboženství  

a při setkáních s rodiči na faře.  

Setkání ministrantů – v sobotu 11.6. proběhlo na faře závěrečné 

setkání ministrantů před prázdninami. Nejprve se všichni 

ministranti setkali na společné mši svaté. Po ní je čekala bohatá 

snídaně, hry, a nakonec byla vyhodnocena soutěž o nejlepšího 

ministranta z jednotlivých obcí za celý rok. Nejlepšími 

ministranty se stali: Pavel Dvořáček, Mirek Ilčík a Pavel 

Filipovič.  

Poděkování na konci školního roku – ve čtvrtek 23.6. 2016  

poděkovali všichni 

žáci, studenti i učite-

lé při mši svaté za 

Boží pomoc a dary 

Ducha Svatého 

v uplynulém školním 

roce. Po mši svaté se 

všechny děti, mládež 

i rodiče sešli na farní zahradě u táboráku.  

Adorační den – ve středu 29.6. byla v našem farním kostele 

během dopoledne vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní, abychom 

mohli každý z nás poděkovat a zároveň prosit Boha o vše 

potřebné pro nás, pro naši farnost, pro celý svět. Možnost adorace 

byla výjimečně jen dopoledne. V odpoledních hodinách jsme byli 

zváni do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde byl P. Pavel 

Konzbul svěcen na pomocného biskupa brněnského. 
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Červenec 

Výlet pro ministranty – naši akolyté připravili pro děti třídenní 

„čundrpouť“ na Velehrad s názvem „Po stopách soluňských 

bratří“. Cestovali jsme vlakem a stanovali v kempu nedaleko  

od Velehradu. Navštívili jsme archeopark, baziliku sv. Cyrila  

a Metoděje. Také jsme se koupali v nedalekém středisku Živá 

voda a navštívili jsme ve Starém Městě u Uherského Hradiště 

místní Kovozoo. 

2. farní tábor – v termínu od 10.7. do 16.7. jsme zavítali opět na 

faru do Měřína, kde se uskutečnil již 2. farní tábor pro děti z naší 

farnosti. Mládež – vedoucí si pro děti připravili bohatý program. 

Doufáme, že se dětem tábor líbil a již se těší na 3. farní tábor.  

Světové setkání mládeže – z naší farnosti se vydalo do Polska 

celkem 8 mladých lidí. Na setkání, které trvalo celý týden, 

nechybělo spoustu duchovních zážitků, které jsme načerpali 

především v našem českém národním centru, ale i na společných 

mších svatých s ostatními mladými z jiných národů. Všechny naše 

zážitky byly završeny společnou nedělní mší svatou se Svatým 

Otcem. 

Svatojakubské hody – v neděli 31.7.2016 byla v našem farním 

kostele sloužena hodová mše svatá k patronovi naší farnosti sv. 

Jakubovi. Mši svatou celebroval P. Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní 

vojenský kaplan.  

 

Srpen 

13. Pouť rodin – i tento rok jsme byli všichni zváni na tuto pouť 

do Žďáru nad Sázavou. Letos jelo celkem 13 farníků a všichni 

přijeli z pouti plní zážitků a duchovní posily. Program byl velmi 

bohatý – jak pro děti, tak i pro dospělé.  

 

Září 
Sbírka školních pomůcek – podpořili jsme 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. 



Farní zpravodaj    Vánoce 2016 

- 13 - 

 

Pouť do Žarošic – v sobotu 10.9.2015 jsme se vydali autobusem 

na pouť k Panně Marii do Žarošic na Zlatou sobotu. Vypraven byl 

jeden autobus. Mši svatou celebroval českobudějovický světící 

biskup otec Pavel Posád.  

Zahájení nového školního roku – 15.9.2016 byla ve farním 

kostele sloužena mše svatá pro všechny děti (bylo jich asi 70), 

které chtěli Pána Boha prosit o pomoc a požehnání v následujícím   

školním roce. Touto společnou mší svatou byly zahájeny 

pravidelné „dětské mše svaté“, které v naší farnosti bývají každý 

týden v úterý v Týnci, ve středu v Hruškách a ve čtvrtek 

v Moravské Nové Vsi. Po mši svaté jsme se všichni setkali  

na společném táboráku na farní zahradě.  

Pouť ministrantů ke Svaté bráně – v sobotu 17.9.2016 se 

uskutečnila pouť na Slovensko pro ministranty. Původně se mělo 

jet na cyklopouť, ale pro nepřízeň počasí, jsme vyrazili s dětmi  

i některými rodiči do baziliky Sedmibolestné Panny Marie  

do Šaštína auty. Prošli jsme Svatou bránou a pomodlili jsme se 

společně za všechny ministranty. Na závěr pouti jsme navštívili 

místní cukrárnu. 

Poděkování za úrodu – ve všech našich kostelích byla sloužena 

nedělní mše svatá, při které jsme Pánu Bohu poděkovali za úrodu 

na našich polích a zahradách. Kostely byly krásně vyzdobeny 

letošní úrodou, liturgii doprovázely zpěvy, přinášení obětních 

darů i slavnostní přímluvy. 

Formační setkání varhaníků – naši farnost navštívil člen 

Jednoty Musica Sacra a varhaník v Dolních Loučkách -  

Mgr. Jaroslav Štěpánek, který hrou na varhany doprovázel ranní 

mši svatou a po ní se během dopoledne věnoval varhaníkům  

a vedoucím schol působících v naší farnosti.  

 

Říjen 
Výtvarná dílna – od října probíhá na faře ve zpěvárně 

nepravidelně výtvarná dílna pod vedením sl. Magdalény 

Čerešnové. Všechny děti jsou srdečně zvány. Každé další setkání 

bude oznámeno v nedělních  ohláškách. 
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Biřmovanci v Břežanech – na pře-

lomu září a října se konalo formační 

setkání pro biřmovance v Břežanech 

u Znojma. Ubytování jsme měli 

zajištěno díky kongregaci sester sv. 

Hedviky, které působí v místním 

ústavu sociální péče pro mentálně 

postiženou mládež. Setkání se 

uskutečnilo v rámci přípravy k udělení svátosti biřmování.   

 

Listopad 
Rekolekce – ve čtvrtek 10.1. se v Moravské Nové Vsi uskutečnila 

rekolekce pro kněze našeho břeclavského děkanátu. Zahájena byla 

mší svatou ve farním kostele, při níž by se měl kazatel věnovat 

především přítomným kněžím. Po mši svaté se kněží sešli na faře 

ke společné formaci a řešení různých aktivit v děkanátu.  

Výlet do aquaparku – v sobotu 19.11.2016, se uskutečnil výlet 

pro děti do aquaparku do Kuřimi. Cestovali jsme vlakem. Koupat 

jsme se jeli společně s mládeží, která nám dělala dozor. 

Bible a my - naše farnost se i letos zapojila do soutěže  

„Bible a my“. Nejlepší děti z výuky náboženství na našich školách 

se zúčastnili okresního kola ve Velkých Pavlovicích. Do finále 

postoupili: Petr Štach z Hrušek, Tereza Smolárová z Hrušek  

a Ondřej Tichý z Moravské Nové Vsi. 

 

Prosinec 

Vánoční inspirace – v sobotu 3.12.2016 se v kulturním domě 

v Týnci uskutečnila akce s názvem Vánoční inspirace spojená 

s ukázkou prací žáků ZŠ a MŠ naší farnosti, výstavou vánoční 

výzdoby, ozdob a květinových vazeb. Děti mohly napsat Ježíškovi 

nebo si vyrobit dárečky. Všichni si mohli popovídat u vánočního 

čaje a cukroví. 

Svatý Mikuláš – v neděli 4.12. navštívil i naši farnost sv. 

Mikuláš, který společně s anděly obdaroval naše děti. Děkujeme 

všem, kteří se podíleli na přípravě návštěvy sv. Mikuláše. 
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PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
ve farnosti Moravská Nová Ves a okolí 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

15.12.   ČTVRTEK 16:30 – 18:00 LANŽHOT 

17.12.   SOBOTA 9:30 – 11:00 PRUŠÁNKY 

17.12.   SOBOTA 13:30 – 14:30 HRUŠKY 

17.12.   SOBOTA 14:45 – 16:15 MOR. NOVÁ VES 

18.12.   NEDĚLE 14:00 – 15:00 TÝNEC 

18.12.   NEDĚLE 16:00 – 17:30 TVRDONICE 

19.12.   PONDĚLÍ 16:00 – 18:00 BŘECLAV 

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

21.12.   STŘEDA 17:00 – 17:30 LADNÁ 

21.12.   STŘEDA 17:45 – 18:45 POŠTORNÁ 

 

Pořad bohoslužeb o Vánočních svátcích 2016 

* Mše svatá spojená s adorací před Nejsvětější Svátostí na poděkování  

za celý rok 2016  

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

SOBOTA Rorátní mše sv. 24.12. 6:20 --- --- 

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

NEDĚLE 
Slavnost Narození 

Páně 
25.12. 9:15 7:45 10:45 

PONDĚLÍ 
Svátek sv. Štěpána, 

mučedníka 
26.12. 9:00 10:00 8:00 

ÚTERÝ  27.12. --- --- --- 

STŘEDA  28.12. --- --- --- 

ČTVRTEK   29.12. 18:00 --- --- 

PÁTEK Svátek Sv. rodiny 30.12. 18:00 --- --- 

SOBOTA Sv. Silvestra 31.12. 8:00* 17:30* 16:00* 

NEDĚLE 
Sl. Matky Boží, 

Panny Marie 
1.1.2017 9:15 10:30 8:00 
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Formační setkání biřmovanců  
 

     O podzimních prázdninách jsme my, biřmovanci, s panem farářem 

jeli na zámek do Břežan. Zámek slouží jako domov pro postižené lidi, 

kde se o ně spolu se sestřičkami stará zdravotní personál. 

     Jeli jsme ve čtvrtek večer po mši svaté. Na zámku nás přivítaly 

sestřičky, ukázaly nám, kde budeme bydlet my holky a kde zase kluci, 

taky nás zavedli do kuchyně a jídelny. A protože jsme měly vaření  

na starosti my holky, rozdělily jsme si, kdo bude vařit v pátek a kdo 

zase v sobotu. 

     Každý den nás čekal nějaký připravený program. Každé ráno jsme 

se všichni sešli v jídelně, kde jsme se pomodlili a nasnídali. Po snídani 

jsme si řekli něco o Pánu Ježíši, a taky jsme dostali od pana faráře 

úkoly. Měli jsme se rozdělit do skupinek a v Bibli v Evangeliu jsme 

měli najít například to, kdy se podle nás zachoval Pán Ježíš špatně, 

zle. Později dopoledne jsme se v místní zámecké kapli zúčastnili mše 

svaté a po mši jsme měli chvilku volno. Teda až na ty, co připravovali 

oběd. Po každém obědě jsme měli chvilku klid, kdy jsme si mohli 

zahrát nějakou hru, anebo jen tak odpočívat.   

     Na začátku to-

hoto školního roku 

nám dal pan farář 

úkol: máme si 

z každé nedělní 

mše svaté zapsat 

myšlenku, třeba  

ze vstupní modlit-

by, žalmu, prvního 

nebo druhého čte-

ní, evangelia nebo 

i z kázání kněze. 

Tyto myšlenky 

jsme si měli všich-

ni vzít sebou. Jedno odpoledne jsme si sedli a přečetli jsme svoje 

myšlenky z neděle, kterou pan farář náhodně vybral. To byste nevěřili, 

kolik různých myšlenek nás napadlo v té stejné neděli. Pan farář nám 

taky pustil film o svatém Filipu Neri. A protože byly dušičky, šli jsme 
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se na hřbitov pomodlit za zemřelé a pomoct pro ně získat plnomocné 

odpustky. Večer jsme si všichni společně zahráli hru Městečko 

Palermo a Elektriku. I když jsou to hry, které jsme hráli s malými 

dětmi na táboře, nám to nevadilo a pořádně jsme se u toho nasmáli. 

     Na setkání nás jelo celkem 23 biřmovanců a všichni jsme si ho 

moc užili. Dozvěděli jsme se zase spoustu nových věcí od našeho 

pana faráře. 

Klára Ostratická 

 

Celostátní setkání mládeže 

     Co to je? Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových 

dní mládeže. Setkání je určeno pro mladé lidi 

od 14 let, kteří chtějí prožít několik dní  

ve společenství mladých lidí - křesťanů.  

     Program i v tomto roce bude velmi pestrý 

a bohatý, takže si v něm každý může najít 

něco přímo pro sebe: setkání s přáteli  

a poznávání nových lidí, přednášky na různá 

zajímavá témata, nevšední slavení 

eucharistie, poutavé katecheze, osobní 

setkání s biskupy, skvělá hudba, sport nebo  

i kreativní dílny.  

     Chystá se také pouť na Svatý Kopeček  

a pak EXPO povolání a návštěvy 

olomouckých klášterů. V sobotu 19. srpna 

bude program nás mladých spojen již 

s tradiční poutí pro rodiny. 

     Motto tohoto setkání je: NEBOJTE SE! 

Tak vás i já zvu k tomu, abyste se nebáli 

přihlásit se, ale také oslovit s pozváním své 

kamarády a známé.  Z vlastní zkušenosti  

z Krakova vám to můžu jenom doporučit. Je 

to příležitost, jak prohloubit svou víru, 

poznat, co je to opravdová víra, co je společenství mladých křesťanů, 

najít cestu, jak se více přiblížit Bohu, který nás nejenom doprovází 
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v našem životě, ale také naplňuje svým pokojem. Vědomí toho mi 

dává prožít nezapomenutelné zážitky na celý život.  

     Když jsem oslovil některé lidi, bylo mi řečeno, že neví, jestli 

pojedou. Že neví, co bude za půl roku, zdali budou mít volno, nebo 

nebudou muset být v práci nebo na brigádě. Můžu vám doporučit věřit 

Pánu Ježíši a svěřit všechny pochybnosti do modlitby. Ušetříte si tím 

nervy :-). Nemějte tedy strach, ale víru a odvahu. Neseďte doma  

u počítače, televize nebo s mobilem v ruce a nebuďte jejími otroky.  

Když nás Pán Ježíš někde zve a my jeho pozvání přijmeme, pomůže 

nám se tam i dostat! 

     Celostátní setkání mládeže se v tomto roce uskuteční v Olomouci, 

ve dnech 15. - 20. srpna 2017. Cena při přihlášení se do konce května 

2017 je 950,- Kč, ale kdo by měl s tím problém, určitě mu rád pomůže 

náš pan farář. 

     Registrovat se můžete na https://olomouc2017.signaly.cz/, ale 

nemusíte zatím spěchat. Určitě se ještě před tím uskuteční na naší faře 

nějaké společné setkání, při kterém vše můžeme prodiskutovat. 

Lukáš Mráz 

 

PS: A ještě jedno připomenutí nebo pozvání: Nezapomeňte také  

na sobotu před Květnou nedělí (8.4.2017), kdy se uskuteční v Brně 

Diecézní setkání mládeže s našim otcem biskupem. Bližší informace 

na: http://brno.signaly.cz/dcm/. 

 

 

Úkony duchovní správy farnosti v roce 

2016 

 
Církevně oddání: 

 

Týnec:   Martin Jůva a Vladimíra roz. Kosíková 

MNV:  Jaroslav Nešpor a Anna Salajková roz. Sedláčková 

  Václav Uher a Markéta roz. Petrjánošová 

 

https://olomouc2017.signaly.cz/
http://brno.signaly.cz/dcm/
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Křty 

 

Týnec:     Vojtěch Tadeáš Kosík 

 

MNV:     Amálie Vájová 

        Adéla Ciprysová 

 

 

Hrušky:   Václav Štach 

        Eliáš Haviger 

        Veronika Vajbarová 

        Lukáš Kuja 

        Laura Nešporová 

Zesnulí 

 

MNV: Antonín Helešic 

   Zdeněk Helešic 

   Petr Sečkář 

¨   Bohumila Šteflovičová 

   Jaroslav Hřebačka 

   Stanislav Vašíček 

   Zdeněk Pelikán 

   Františka Salajková 

   Anna Helešicová 

   Ludmila Vykoukalová 

 

Hrušky: František Duhonský 

      Vladimír Kalužík 

      Anna Nešporová 

      Božena Bačová 

      Marie Tichá 

      Zdeňka Úlehlová 

      Marie Mrázová 

      Oldřich Baťha 

      Zdeněk Bílský 

 

Týnec:  Marie Michalicová 

      Ladislav Pálka 

      František Polák 

      Anna Juračková 

      Božena Nešporová 

      Anděla Hasilová 

      Zdeňka Mrákavová 

 

 

První svaté přijímání 

 

Týnec:  Matěj Kvasnovský   Hrušky:  Karolína Smetanová 

     Jůlie Sirotková           Denisa Nešporová 

     Jaroslav Urbánek           Hana Smolárová 

     Lucie Urbánková           Filip Tichý 

     Lukáš Lang            Rozálie Novotná 

     Adam Ilčík            Barbora Michalíková 

                      Adriana Antoschová

              Kryštof Antosch 

                      Klára Matoušková 
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Adopce na dálku v naší farnosti 
 

V tomto zpravodaji pokračujeme ve zveřejnění dopisů od našich 

adoptovaných dětí. 

 

(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) 

 

Hrušky - Manjunath Mundinmani 
 

     Mí drazí adoptivní rodiče, 

     posílám srdečný pozdrav. Moje 

rodina se má dobře díky milosti Boží. 

Jak se máte? Doufám, že se máte také 

skvěle díky Boží milosti. 

Vesnice, ve které žiju, se jmenuje 

Krishnapur. Nemáme zde moc zařízení. 

Takže do školy chodím v Bala Yesu 

Boarding. V této škole je spousta 

prostředků pro vzdělávání. Můj otec, 

bratr a sestra se o nás starají. Strašně 

moc rád Vám píšu, že jsem úspěšně 

dokončil osmou třídu a začal jsem 

studovat devátý ročník. 

     Ve škole jsem úspěšně zvládl 

zkoušky. Zajímám se o kriket, volejbal  

a psaní příběhů, novel a mám rád 

všechny předměty ve škole. V budoucnu bych chtěl být inženýrem. 

Děkuji Vám za vše, co jste pro mě letos udělali, moc mi to pomohlo 

v mém studiu. 

     Ještě jednou moc za vše děkuji, budu se za Vás modlit a prosit 

Boha, aby Vám dal zdraví.  

Vaše milující dítě, Manjunath Mundinmani. 
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Týnec - Fernandes Nevil 
 

     Drazí sponzorští rodiče, zdraví vás váš 

Nevil. 

     Mám radost z vaší podpory a děkuji za vaši 

cennou pomoc a podporu. Chtěl bych vás 

informovat, že jsem právě úspěšně dokončil 

třetí třídu. Miluju jízdu na kole a kriket. Moji 

rodiče a moje sestra mě podporují v mém 

studiu 

     Jak se vám daří, jaké je u vás počasí? Mí 

rodiče se sestrou se za vás modlí každý den. 

     I nadále vám děkuji za všechny vaše 

příspěvky. Vaše sponzorované dítě  

Fernandes Nevil 

 

 

Moravská Nová Ves - Savio D´Souza 
 

     Pro sponzora: 

     Zdraví vás vaše sponzorované dítěte Savio. 

V první řadě bych vám chtěl moc poděkovat  

za to, že jste můj sponzor. 

     Tady jsme v pořádku spolu se svými rodiči 

a mým bratrem. Jsme pod ochranou Boží  

a doufám, že i vy jste v pořádku pod ochranou 

Boží i se svou rodinou. Máme ve 3. třídě 

soutěže a to je vstup do 4 třídy. 

     Nyní máme letní prázdniny a škola se 

otevře v květnu. 

     Žádám vás laskavě, modlete se za mě a mé 

rodiče. Mám zálibu hrát fotbal a rád si plánuju 

prázdniny.  

     Teď si užívám moje dvouměsíční letní 

prázdniny se svými rodinnými příslušníky, každý den se za vás 

modlíme, a proto prosíme i my o vaši modlitbu za nás. 

      Děkuji vám, Vaše milující dítě 

Savio D´Souza 
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     V projektu jste za jedenáct měsíců roku 2016 přispěli částkou:  
 

 Moravská Nová Ves:  15.850,- Kč (+ osobní dar 5.000,- Kč),  

 Týnec:    11.850,- Kč,  

 Hrušky:    15.400,- Kč (+ osobní dar 5.000,- 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/ 

 

 

Tříkrálová sbírka v Moravské Nové Vsi 
 

     V Moravské Nové Vsi se Tříkrálová sbírka začala pořádat  

pod vedením paní učitelky a katechetky Marie Salajkové, a byla tak 

jednou z prvních obcí, která se této dobročinné akce zúčastnila.  

Ve svých počátcích se sbírky zúčastnilo jen pár dětí, ale postupně 

dobrovolníků přibývalo. A tak vznikla v Moravské Nové Vsi Farní 

charita, která se pořádání Tříkrálové sbírky ujala. Rok od roku 

koledníků přibývalo a utvořila se silná skupina čítající kolem 50 

dobrovolníků. Většina dětí jsou z věřících rodin, které si přivedly své 

kamarády a jejich maminky. V posledních dvou letech už nám dělají 

vedoucí skupin mladí dobrovolníci, kteří před lety začínali jako malí 

koledníci. 

     Farní charita je těmto dobrovolníkům velmi vděčná a hlavně  

pro děti pořádáme různé motivační akce jako táboráky nebo zájezd  

do Skanzenu ve Strážnici na předvánoční jarmark. Za účast  

na Tříkrálové sbírce odměňujeme děti různými upomínkovými 

předměty. 

     Občané si také zvykli na to, že první lednovou sobotu zazvoní  

u jejich dveří tři králové, kteří zpívají a vinšují vše dobré v Novém 

roce a při tom vybírají dobrovolné příspěvky pro své bližní  

a na pomoc v nouzi. Hlavně babičky a tetičky už mají pro malé 

koledníky přichystaný nějaký ten pamlsek a třeba i něco na zahřátí.  

     V roce 2016 jsme utvořili 14 skupin koledníků a v Moravské Nové 

Vsi se vybralo 64 665,- Kč.  

Liba Petrášová 

http://www.farnostmnves.cz/adopce-na-dalku/
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Co nás čeká? 
 

Vánoční koncert 

V sobotu 7.1.2017 ve 14.00 jste všichni srdečně zváni do našeho 

farního kostela sv. Jakuba na vánoční koncert pěveckého sboru 

Dopravního podniku hlavního města Prahy. Pěvecký sbor uvede 

oblíbené vánoční koledy za doprovodu Cimbálové muziky Lašár z 

Velkých Pavlovic s primášem Karlem Kosíkem.  

 

2. Farní ples 

V sobotu 21.1.2017 vás srdečně zveme na již 2. farní ples, který  

se letos uskuteční 

v kulturním domě 

v obci Týnec. 

K poslechu a tan-

ci bude hrát hu-

dební skupina 

 

KANCI PANÍ 

NADLESNÍ 

a 

CIMBÁLOVÁ 

MUZIKA 

STUPAVA 

 

z Dol. Bojanovic. 

Můžete se těšit  

na dobovou módní 

přehlídku spolku 

Prvorepubliková 

móda z Týnce  

a taneční vystou-

pení Tanečního 

klubu Orel Telnice 

Těšíme se na naše 

společné setkání. 
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Tříkrálová sbírka 

I v následujícím roce se  

po Slavnosti Zjevení Páně 

uskuteční i v naší  farnosti pod 

záštitou Oblastní charity Břeclav 

celostátní Tříkrálová sbírka. 

Doufáme, že se tak jako minulý 

rok najde hodně ochotných 

koledníků. Před zahájením sbírky 

bude ve farním kostele  

v Moravské Nové Vsi společné 

žehnání koledníkům. Další ročník sbírky se v naší farnosti bude konat 

o víkendu 7. – 8. ledna 2017. 

 

Setkání nad Biblí 

Od nového roku budou opět bývat  

na faře ve farním sále společná 

setkání nad Biblí. Na těchto setká-

ních budeme číst z Písma svatého  

a díky výkladům otce Mariána 

budeme moci hlouběji pochopit 

jednotlivé části Starého i Nového 

zákona. První setkání po novém roce 

bude 9.1.2017. Nebojte se a přijďte 

na některé z těchto setkání, která vás 

jistě duchovně obohatí.  

 

 

Děkanátní turnaj ministrantů 

Naše farnost pořádá pro všechny 

ministranty našeho děkanátu fotbalový 

turnaj, který se uskuteční v sobotu 

18.2.2017 v Sokolovně v Moravské Nové 

Vsi. Ministrantská družstva se mohou 

přihlásit u pastorační asistentky do konce 

ledna. Bližší informace budou upřesněny 

po novém roce.  
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Modlitby rodičů 

Každé pondělí od 16.1.2017 se na faře uskuteční setkání nově 

vzniklého společenství pod názvem Modlitby rodičů. Cílem tohoto 

setkání je modlit se za naše děti, ať jsou ještě malé nebo už založili 

vlastní rodiny. Můžeme se také podělit o své starosti i radosti naše  

i našich dětí a třeba si i navzájem podat pomocnou ruku a posilu, a to 

nejenom ve společné modlitbě.  

 

 

Pro ministranty 
  

     Milí ministranti, podívejte 

se nenápadně na svého pana 

faráře a pokuste se odhadnout, 

zda to byl vzorný, hodný kluk, 

když sám byl ministrantem, 

nebo zda to mohlo být i jinak. 

P. Čížkovský, kdysi farář  

v Kroměříži, v knížce vzpomí-

nek popisuje svá mladá léta  

na Hané. Chtěl být mini-

strantem, ale jeho maminka mu 

to nedovolila, prý aby jí u oltáře nedělal ostudu. Na cestu ke kněžství 

si Bůh často povolává ty, na které by snad nikdo jiný nevsadil. Ani já 

jsem určitě nepatřil mezi ty nejhodnější. 

     P. Čížkovský byl ale zlobílek, jak kluci často bývají. A mnozí  

si myslí, že jen ti nejhodnější mohou pomýšlet na to stát se knězem. 

Svým rozhodnutím svou maminku zaskočil. Stal se knězem  

v Jihoafrické republice, jako emigrant se však nemohl do Česka vrátit. 

Proto na své primici neměl nikoho ze svých blízkých, ani maminku, 

jenom věřící z daleké ciziny. Když se časem se svou maminkou  

ve Vídni setkal, zeptal se jí, proč mu jako klukovi bránila  

v ministrování. Maminka se rozplakala. Zvláštní, Bůh si volá své 

služebníky podle vlastního uvážení, neboť hledí do srdce. Kdyby se 

někdy ozval ve vašem srdci, nedělejte, že neslyšíte. 
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Doplň správné pojmenování: 

1. Jak se jmenuje ministrant, který má na starosti misál? 

2. Jak se jmenují ministranti, kteří nesou svíce? 

3. Jak se jmenuje ministrant, který má kadidlo? 

4. Jak se jmenuje hlavní ministrant? 

5. Jak se jmenuje vrchní, bílá část ministrantského oblečení? 

6. Jak se jmenuje spodní, černá část ministrantského oblečení? 

7. Jak se jmenuje “hadřík“, do kterého si kněz utírá ruce? 

8. Jak se jmenují nádoby na vodu a víno? 

9. Jak se jmenuje stolek, u kterého se čtou čtení a evangelium? 

Správné odpovědi můžeš napsat na papír, uvést na něj své jméno, 

příjmení a bydliště.  

Pak jej vložit do obálky, označit ji nápisem „soutěž“  

a donést do sakristie kostela nebo  do schránky na faře do 

31.12.2016. 

Ze správných odpovědí bude při dětské mši svaté vylosován jeden 

z vás, který získá cenu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Výlet (ministrantů) do aquaparku 

 

Něco pro zasmání: 

Paní učitelka se zeptala studentky: „Anetko, ten úkol jsi dělala  

s někým nebo sama?" Studentka říká:  „Ne, to dělal tatínek.“ 

Paní učitelka: „A proč?“ 

Studentka:  „Protože maminka neměla čas.“ 
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Pro děti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SVÍČKA     RANEC 
VĚNEC      RADA 
SANĚ         NOC 
RORÁTY    IZÁK 
RODINA     DÓZA 
CEDIT        DEN 
NORA        CETKA 

Vyškrtej všechna slova 

osmisměrky a dozvíš se, co 

znamená slovo Advent. 
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Správné odpovědi můžeš napsat 

na papír, uvést na něj své jméno, 

příjmení a bydliště.  

Pak jej vložit do obálky, označit 

ji nápisem „soutěž“  

a donést do sakristie kostela 

nebo  do schránky na faře  

do 31.12.2016. 
 

 

 

 

 
 

© Farní zpravodaj 

Vydává: Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves 

Určeno pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 

Redakční rada farnosti: P. Marián Kalina, Marek Dvořáček,  

    Petra Švancarová, Jana Tichá, Eva Hůrská 

Kontakt: moravskanovaves@dieceze.cz 

Jednoho dne přišel k Marii posel  

od Boha - anděl …………………..  

Oznámil jí, že ji Bůh vyvolil, aby se 

stala matkou Spasitele. Najdeš-li 

správnou cestu, zjistíš jméno anděla, 

který Pannu Marii navštívil. 
 


