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Já jsem vzkříšení a život.  
Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a neumře navěky. 

 
(Jan 11,25) 
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Úvodní slovo 
 

 

Drahé sestry a bratři, milí farníci, přátelé 
i všichni, komu se do rukou dostává náš Farní zpravodaj!  
 

Opravu rád a ze srdce vás pozdravuji v této předvelikonoční době, kdy 
se postní doba 40-ti dnů naplňuje a my se společně připravujeme opět 
prožít nejenom nejkrásnější, ale i nejdůležitější část liturgického roku.  

Kristovo zmrtvýchvstání radikálně zasáhlo a proměnilo zvláště 
apoštoly. Pomohlo jim překonat vlastní strach a svědčit o Lásce, která 
přemáhá smrt i hřích. Síla Kristova zmrtvýchvstání jim umožnila konat 
věci předtím nepředstavitelné a také přesahující hranice jejich myšlení  
a chápání. 

I dnešní svět mnoha tváří je plný strachu a nejistoty stejně jako za dnů 
Ježíše Krista. I já jako duchovní pastýř – Kristův kněz – se snažím  
i v dnešních dnech být svědkem Pánova zmrtvýchvstání a den ze dne 
překonávat hranice vlastního strachu a omezenosti.  

Kéž jsou i následující stránky tohoto zpravodaje vyjádřením naší 
společné touhy sloužit Bohu i lidem. Kéž jsou svědectvím o opravdovosti 
našeho křesťanského života a kéž skrze ně dokážeme i vám přinést 
opravdovou radost. Kéž i skrze ně se nám povede povzbudit vás všechny 
k tomu, abyste i vy za každých okolností dokázali svědčit o dokonalé 
Boží lásce ke každému člověku.  

Velikonoční liturgii Tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) 
budou tento rok doprovázet asistencí naší „mladí dospívající křesťané“ – 
biřmovanci, kteří tak na prahu své křesťanské dospělosti ukážou i nám 
všem krásu liturgických obřadů. Také věřím, že se do společného slavení 
liturgie zapojí opět i mnozí z vás.  

Budu se spolu s vámi těšit a i tento rok očekávat radostné zvolání  
a zpěvy Aleluja, které umlkly na 40 dnů postního období. Těším se také 
na krásné zpěvy, kterými se naši zpěváci budou i tento rok snažit zkrášlit 
prožívání posvátné liturgie.  
 

Přeji vám všem radostné, pokojem naplněné a požehnané prožití 
velikonočních svátků! 

Za celý pastorační tým farnosti  
 

P. Marián Kalina, farář 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – V. část 

Teologie svátosti smíření 

     V minulém vydání Farního zpravodaje jsme ukončili zamyšlení se nad 
jednotlivými aspekty svátosti křtu. Nyní se tedy můžeme posunout ke druhé 
svátosti a tou je svátost smíření nebo svatá zpověď. 
     Bůh Otec projevil své milosrdenství, když pro Kristovy zásluhy smířil svět  
se sebou. Skrze Krista usmířil se sebou všechno tvorstvo jak na nebi, tak na zemi 
tím, že jeho krví prolitou na kříži zjednal pokoj. Syn Boží se stal člověkem a žil 
mezi lidmi, aby je vysvobodil z otroctví hříchu a aby je povolal ze tmy ke svému 
podivuhodnému světlu. Proto začal plnit své poslání na zemi hlásáním pokání 
slovy: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). 
     Ježíš však lidi nejenom k pokání vybízel, aby zanechali hříchů a obrátili se  
z celého srdce k Pánu, ale ujímal se hříšníků a smiřoval je s Otcem. Mimo to  
i uzdravoval nemocné, aby ukázal, že má moc odpouštět hříchy. Nakonec pak 
sám za naše hříchy zemřel a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Proto  
po svém vzkříšení seslal na apoštoly Ducha svatého, aby měli moc hříchy 
odpouštět nebo zadržet, a aby přijali pověření hlásat v jeho jménu obrácení, aby 
všem národům byly odpuštěny hříchy. 
     Petrovi řekl Pán: „Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš  
na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi“ 
(Mt 16,19). Proto Petr poslušný toho, co mu uložil Pán, v den Letnic kázal 
odpuštění hříchů skrze křest: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít  
ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy“ (Sk 2,38). Od té doby 
církev nikdy neopomenula vybízet lidi k obrácení z hříchu a stavět na světlo 
Kristovo vítězství nad hříchem tím, že slavila svátost pokání – svatou zpověď. 
     Náš Spasitel Ježíš Kristus dal svým apoštolům a jejich nástupcům moc 
odpouštět hříchy, a tím ve své církvi ustanovil svátost pokání, aby věřící, kteří  
po křestním obmytí z hříchů do hříchů znovu upadnou, opět nabyli milosti  
a došli smíření s Bohem. Církev totiž má „vodu i slzy: vodu křtu a slzy pokání“ 
(Sv. Ambrož). 
     Ve svátosti pokání věřící dostávají od Božího milosrdenství odpuštění urážek, 
kterých se proti Bohu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou poranili 
svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich 
obrácení. 
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     Kristův učedník, který se dopustil hříchu a z popudu Ducha svatého 
přistupuje k svátosti pokání, se má především celým srdcem obrátit k Bohu. Toto 
niterné obrácení srdce, které v sobě zahrnuje lítost nad hříchem a předsevzetí 
vést nový život, je vyjádřeno zpovědí církvi, patřičným zadostiučiněním  
a polepšením života. Bůh pak udělí odpuštění hříchů prostřednictvím církve, 
která působí skrze službu kněží.   

(Z Úvodu k liturgické knize Obřady pokání) 
 
 
 
 

Velikonoce v liturgii 
 

II. část: Zelený čtvrtek – Mše na památku Večeře Páně 
 

     Zelený čtvrtek (latinsky Feria quinta sebdomodae sanctae) je podle 
křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně). 
Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek  
se konají dvoje obřady: dopoledne v katedrálách, večer pak v jednotlivých 
kostelích (farnostech). 
     O dopolední „Misse Chrismatis“ jsme psali ve zpravodaji v roce 2016. Dnes 
bychom chtěli pokračovat vysvětlením a přiblížením liturgie večerní mše (Missa 
vespertina in cena Domini) na Zelený čtvrtek, která se slaví ve všech farních 
kostelích jako připomínka poslední Ježíšovy večeře, při níž myje Ježíš apoštolům 
nohy, ustanovuje Eucharistii a svátost kněžství. Závěr této mše svaté je pak 
připomínkou Ježíšovy opuštěnosti a jeho modlitby v Getsemanské zahradě. 
     Pro zvýraznění jednotlivých událostí, které se staly tohoto dne, je liturgie 
pozměněna nebo, lépe vyjádřeno, obohacena o několik „netradičních obřadů“: 
     Před začátkem večerní mše svaté má být svatostánek prázdný – bez 
Eucharistie. Ani věčné světlo tedy nesvítí. To proto, že teprve u poslední večeře 
byla Eucharistie ustanovena. Věřící tento den tedy vstupují do chrámu, ve kterém 
na hlavním oltáři ve svatostánku chybí to nejdůležitější – sám Kristus. Tuto 
nepřítomnost Krista v chrámě symbolizují také zahalené kříže. 
     Chvalozpěv Gloria - Sláva na výsostech Bohu: Radostný ráz této liturgické 
oslavné písně zvyšuje zvláštní doprovod. Při Gloria se rozezní všechny zvony 
(na kostelní věži) i zvonky v kostele, za slavnostního doprovodu varhan a zpěvu 
věřících. Radostnou zvěst Zeleného čtvrtku dnes zvony hlásají celému světu. To 
vše jako symbol Ježíšovi radosti, když slaví s apoštoly poslední večeři. Po tomto 
projevu radosti umlkají však varhany i kovová srdce zvonů až do Velikonoční 
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vigilie. Umlčený zvuk zvonů a zvonků je nahrazen dřevěnými klepači. Zpívá se, 
ale bez doprovodu jakýchkoliv hudebních nástrojů. Ráz liturgie se mění. Další 
části liturgie jsou již ve znamení smutku. Vzpomínky na okolnosti, jež provázely 
poslední večeři, docházejí v liturgii bolestného výrazu. Najednou je Kristus sám 
v Getsemanské zahradě, apoštolové spí, ačkoliv mají bdít a modlit se s Ježíšem. 
Ježíš je zrazen jedním ze svých učedníků… 
     Po promluvě kněze následuje další netradiční obřad. Podle příkladu našeho 
velekněze Krista, který při 
poslední večeři umyl 
apoštolům nohy, tento den při 
večerní liturgii kněz pokleká 
před služebníky oltáře – 
ministranty, aby jim posloužil 
touto službou otroků, tak jako 
Kristus svým apoštolům. 
Tento obřad nám připomíná 
příklad poníženosti a lásky 
bez hranic. 
 
     Vrcholem dnešní liturgie je svaté přijímání. Tak jako v každé mši svaté. Je 
to to nejdůvěrnější setkání s Ježíšem. Během slov liturgie, kterými kněz 
proměňuje chléb a víno v Tělo a Krev Krista, uslyšíme při této liturgii několik 
zvláštních slov, která nám připomínají, že právě v dnešní den tato slova poprvé 
Kristus vyslovil, a tak ustanovil Eucharistii. Všichni věřící jsou proto právě dnes 
ještě důrazněji zváni, aby ke svatému přijímání přistoupili. 
     Symbolem Ježíšova odchodu do Getsemanské zahrady je i průvod  
se Svátostí oltářní na závěr mše svaté, kdy je tato svátost slavnostně odnesena 
z presbytáře na boční oltář. Svatyně kostela tak zůstává pustá a prázdná,  
což vyjadřuje odhalený oltář i otevřený svatostánek. I v této chvíli, kdy  
se přenáší Eucharistie, se nepoužívají zvonky, ale dřevěné klapače. Hloubku této 
chvíle symbolizuje po krátké adoraci i tichý odchod věřících z chrámu dnes  
bez požehnání (nehraje se, nezpívá se, je úplné ticho…).  

 
 

Tradice: kletba nebo požehnání?  
(3.část) 
 
     V minulém čísle Farního zpravodaje jsme zakončili naši úvahu 
konstatováním, že dobrá tradice, ta která si uchová své SRDCE, se může stát 
opravdovým požehnáním pro mnohé. Bylo však řečeno i to, že stavět celý svůj 
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život jenom na tradicích, bez osobního vztahu, bez lásky k člověku nebo Bohu, 
by bylo bláznovstvím. Takovéto „bezduché tradice“ můžou člověku častokrát 
velmi ublížit (zvláště, když na nich člověk nezdravě lpí – a to častokrát  
i bez toho, aby vlastně věděl proč …) 
     Při našem zamyšlení nad tradicemi našich předků, jsem v posledních dnech 
přečetl několik velice zajímavých knih. Jednou z nich byla i knížka otce 
kardinála Dominika Duky s názvem Tradice, která je výzvou. Otec kardinál v ní 
odpovídá na otázky Tomasze Dostatniho, OP.  
     Pokud se v knížce pojednává o „náboženské tradici“, je to vždy skrze optiku 
toho, že náboženská tradice (třeba hody) a náboženské symboly (např. kříž) jsou 
jistě také otázkou historické paměti i historické tradice celého našeho národa, 
protože česká státnost se datuje právě od přijetí křesťanství. Nelze si tedy 
představit tradici našeho národa bez náboženské tradice. Známý slovenský 
historik a zároveň otec biskup Viliam Judák si všímá toho, že slovanský národ  
se stal opravdovým a ostatními národy uznávaným národem teprve tehdy, když 
z rukou sv. Cyrila a Metoděje přijal křesťanství. Dokonce jsme slyšeli ještě 
silnější vyjádření, že totiž Slované do doby příchodu Cyrila a Metoděje nebyli 
žádným národem, byly to jenom jednotlivé „slovanské kmeny“. Slovanský národ 
vznikl teprve přijetím víry – křesťanství. Máme být tedy zač vděční našim 
předkům a to, co nám oni předali, máme chránit, opatrovat a předávat dál. A toto 
je ta OPRAVDOVÁ TRADICE, která je pro nás výzvou. Ne tedy vytváření 
nových tradic a odvoláváním se na jejich deseti nebo patnáctileté trvání. Ale úcta 
k tradicím, které přetrvaly věky, různá státoprávní uspořádání, různé politické 
systémy, byly tak silné, že je nic nezničilo a dostaly se až k nám.  
     V intencích výše uvedeného by proto stálo za to zamyslet se i nad opětovným 
návratem slavení hodů ve farnosti ke sv. Jakubovi tak, jak to bylo od nepaměti, 
pravděpodobně od doby zasvěcení farního kostela i farnosti sv. Jakubovi (již 
v roce 1514 je zmínka o farnosti sv. Jakuba, která patřila k državám opatství  
na Velehradě). Návrat ke sv. Jakubovi by tedy znamenal opětovné připoutání 
slavení hodů ve farnosti ke dni sv. Jakuba (25.7.) tak, jak jsme to uvedli 
v předchozích vydáních zpravodaje. (Dokonce po ne úplně jednoduchém 
zkoumání mnoha historických pramenů bylo zjištěno, že minimálně od konce 
druhé světové války bývaly „neoveské hody“ vždy v neděli nejbližší svátku  
sv. Jakuba, a to dle písemných svědectví až do roku 2000, kdy byla 
pravděpodobně poprvé tato tradice porušena. Zvláště z posledního desetiletí 
před rokem 2000 připojujeme tabulku, která ukazuje na den slavení „neoveských 
hodů“. V tomto období se nám nepovedlo vypátrat termíny hodů ve všech rocích, 
nenarazili jsme však ani jednou na termín slavení, který by nebyl nejbližší nedělí 
ke svátku sv. Jakuba!) 
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     Jak je v tabulce vidět, je patrné, že dlouholetá tradice slavení hodů ve farnosti 
Moravská Nová Ves nejbližší neděli ke svátku sv. Jakuba byla, dle historických 
dokumentů, poprvé porušena až v roce 2000. Je tedy zcela nepravdivé tvrzení,  
že v Moravské Nové Vsi to bylo vždy v neděli po svatém Jakubovi. Nevíme sice, 
kdo tento nepravdivý názor rozšířil, ale slyšeli jsme jej již od mnoha zdejších 
obyvatel. Máme však za to, že se raději budeme držet historicky ověřených faktů 
z kronik, archivů, článků v tisku nebo z novějších dějin i na internetu. Výroky 
typu: „Jedna paní řekla“ nebudeme proto brát v potaz. 
     Věříme, že nikomu z nás by nevadilo, kdyby se den slavení hodů vrátil  
na neděli nejbližší ke 25.7. tak, jak tomu bylo po staletí. A společně, v jednotě  
a radosti, bychom se všichni mohli zapojit do tohoto slavení.  
     A když se vrátíme k výše uvedené knize Tradice, která je výzvou, otec 
kardinál Duka v ní odpovídá na otázku: „Jaké jsou nové aktuální výzvy  
pro církev v Čechách?“ následovně: „Církev v ČR potřebuje vést živý, pokorný 
a opravdový dialog se současnou českou a moravskou společností, která určitě 
není společnost ateistická. I v naší zemi najdeme tradiční regiony… To, co je 
velmi důležité, je porozumění současnému člověku. Člověku hledajícímu, který 
se snaží najít odpověď na otázku po smyslu života…“  
     Věřím, že máme na to, abychom společně vedli tento dialog, o kterém mluví 
otec kardinál. Dialog, ve kterém dokáže jeden naslouchat druhému, ve kterém 
jeden o druhém mluví s úctou, dialog, který se stává tou nejlepší společnou 
cestou kupředu. 
     A proto si myslím, že bychom se neměli snažit o rozdělení, ale o jednotu.  
Že bychom se neměli stavět jedni proti druhým. Že bychom neměli vytvářet 
v naší farnosti tábory, kdy jedni stojí proti druhým. Ale měli bychom 
SPOLEČNĚ stavět své životní dílo, jeden vedle druhého, bok po boku. A to ať 
už jsme křesťané nebo ateisté, voliči současné vlády nebo opozice, členové 
Slováckého krůžku nebo fotbalisté, hasiči či ministranti, mladí nebo staří… 

Rok Den svátku 
sv. Jakuba 

Termín 
slavení hodů 
ve farnosti 

 Rok Den svátku 
sv. Jakuba 

Termín 
slavení hodů 
ve farnosti 

1951 25.7.: středa neděle 22.7.  1991 25.7.: čtvrtek neděle 28.7. 

1966 25.7.: pondělí neděle 24.7.  1994 25.7.: pondělí neděle 24.7. 

1967 25.7.: úterý neděle 23.7.  1995 25.7.: úterý neděle 23.7. 

1974 25.7.: čtvrtek neděle 28.7.  1997 25.7.: pátek neděle 27.7. 

1981 25.7.: sobota neděle 26.7.  1999 25.7.: neděle neděle 25.7. 

1984 25.7.: středa neděle 22.7.  2000 25.7.: úterý neděle 30.7. 

1990 25.7.: středa neděle 22.7.  
POPRVÉ PORUŠENA 

DLOUHOLETÁ TRADICE 



 Farní zpravodaj 
 

8 

     Na závěr bych přidal i pohled P. Jakuba Garčára, SJ, který říká (P. Jakub 
Garčár je absolventem studií filozofie v Krakově, teologie v Bratislavě, v irském 
Dublinu a také Gregoriánské univerzity v Římě, v současné době studuje  
na Papežské univerzitě Comillas v Madridu): „Věrnost tradici, návrat 
k pramenům, k prvotní zkušenosti s živým Bohem je návratem k půdě, 
která již mnohokrát přinesla úrodu. Nepadne-li zrno do dobré země, 
nepřinese užitek. Věrnost tradici znamená zapustit duchovní kořeny  
do půdy úrodné“.  

Otec Marián 
 

Ekonomické okénko 

     Minulý rok nám přinesl z ekonomického pohledu dvě poměrně zásadní 
události, které úzce souvisejí s tzv. církevními restitucemi. O církevních 
restitucích jsme toho slyšeli jistě spoustu, přesto bych k tomu uvedl tyto 
podstatné informace: stát vrátil nebo ještě vrátí církvím a náboženským 
společnostem asi 56% původního majetku, o který církve a náboženské 
společnosti přišly mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990 a vedle toho bude  
v průběhu 30 let církvím vyplacena částka 59 miliard korun v rámci finančních 
náhrad za jejich původní majetek, který není možné vrátit (zbylých 44%). 
     Před přijetím zákona o církevních restitucích stát hradil z rozpočtu činnost 
církví, nyní je postupně tento státní příspěvek snižován, až v roce 2029 bude 
vyplácen naposled. Církev se tak stane materiálně nezávislá na státu a bude plně 
odpovídat za své hospodaření a stav svého majetku. Doposud byla činnost církví 
hrazena ze státního rozpočtu, tedy na činnost církví přispívali prakticky všichni, 
na druhou stranu je nutno říci, že stát profitoval z nevydaného církevního 
majetku, když výnosy z něj převyšovaly příspěvek jednotlivým církvím. A nyní 
bude financování činnosti katolické církve plně v našich rukou, a tudíž se bude  
o to více týkat každého z nás. Pro informaci uvádím, že naše brněnská diecéze je 
při srovnání s ostatními diecézemi „nejchudší“ co se týká navráceného majetku. 

     V minulém roce z rozhodnutí otce biskupa Vojtěcha došlo ke zřízení fondu na 
podporu kněží a pastorace brněnské diecéze (tzv. PULS), kdy prostředky získané 
prostřednictvím příspěvků, sbírek a darů budou použity na následující tři oblasti: 

• náklady na mzdy a výdaje spojené s duchovní formací a vzděláváním kněží 
• technickou a ekonomickou agendu farností (např. vedení účetnictví, 

odborná pomoc při opravách a stavebních investicích, administrace 
dotačních titulů, správa majetku apod.) 

• podporu pastorace 
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     Dříve farnosti odváděly tzv. desátek ze svých příjmů a sbírek, nyní s ohledem 
na přechod na samofinancování dochází k většímu zapojení farností do provozu 
biskupství. Příspěvek se skládá ze dvou částí: 
a) Je určen dle počtu osob starších 18 let, kteří navštěvují bohoslužby podle 
výsledků sčítání v letech 2009 a 2014 – v naší farnosti je to 417 osob. Poplatek 
činí 280,- Kč za osobu, celkem se jedná o 116.760,- Kč. 
b) Poplatků za zcizování (prodej) majetku, pachtů pozemků, nájmů budov  
a movitých věcí, hospodaření v lesích a výsledku hospodaření u ostatních aktivit, 
a to dle údajů hospodaření za předchozí kalendářní rok. Tento poplatek v roce 
2016 činil pro nás 9.515,- Kč.  
     Celkový příspěvek za naši farnost činil v minulém roce 126.275,- Kč. Jen pro 
srovnání – v roce 2015 tento příspěvek nazývaný ještě jako desátek činil 62.970,- 
Kč. Lze předpokládat, že jak se budou snižovat příspěvky státu na činnost církví, 
bude se úměrně zvyšovat i tento příspěvek farností do fondu PULS. 

     Na neděli 24.9.2017 vyhlásil otec biskup Vojtěch celodiecézní sbírku  
na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. S ohledem na výši našeho 
příspěvku bychom uspořádali pro tento účel i „zálohovou“ sbírku v neděli 
7.5.2017 (aby bylo možné výši příspěvku si rozdělit na dvě části). 

     Tou druhou událostí bylo vrácení nemovitého majetku farnosti (orná půda, 
vinice či travní porost) v obcích naší farnosti a dále v katastru obce Mikulčice  
a Moravský Žižkov. Farnost tyto pozemky nabízí k pronájmu, jejich seznam je 
zveřejněn na našich webových stránkách. Právě příjem z pronájmu nemovitostí 
je pro farnosti, kterým byly v restitucích vráceny větší objemy nemovitostí či 
úspěšně podnikají, pilířem jejich financování. Výnos z pachtu nemovitého 
majetku nedosahuje žádné závratné výše, v minulém roce činil tento výnos 
25.590,- Kč. Objem tohoto majetku byl něco kolem 7,7 ha (z toho cca 6,9 ha orná 
půda (v pachtu asi 95%) a cca 0,8 ha travní porost + vinice + zahrady + ostatní 
plochy (v pachtu asi 15%)). Ne všechny pozemky jsou propachtovány, neboť o ně 
doposud nikdo neprojevil zájem.  

Na straně příjmů v minulém roce jsou tyto položky: 
• nedělní sbírky v naší farnosti: 280.700,- Kč (roce 2015 to bylo 273.750,- Kč) 
• pravidelné měsíční sbírky na rekonstrukci fary: 204.300,- Kč (v roce 2015 

294.300,- Kč)  
• příspěvky od obcí: 5.000,- Kč (obec Hrušky přispěla na farní tábor pro děti) 
• účelové sbírky (např. na bohoslovce, misie, charitativní účely,…): 163.200,- Kč 

(v roce 2015 110.100,- Kč)   
• nájem za věž farního kostela (mobilní operátor): 88.411,- Kč 
• pacht zemědělské půdy: 25.590,- Kč 
• dary (mimo sbírky v kostele): 137.800,- Kč (v roce 2015 22.000,- Kč) 



 Farní zpravodaj 
 

10 

• ostatní příjmy: 21.091,- Kč 
• pojistné plnění od pojišťovny (záplava fary): 22.471,- Kč 
Příjmy celkem: 948.563,- Kč (v roce 2015 to bylo 939.151,- Kč) 

     Jak je z výše uvedeného patrné, nedělní sbírky jsou hlavním příjmem naší 
farnosti, když se z těchto sbírek financuje provoz kostelů i fary. Pro zajímavost 
je možné uvést, že výnos běžné nedělní sbírky činí 6-7.000,- Kč, když  
na Moravskou Novou Ves připadá cca 40%, Hrušky 34% a Týnec 26%.  
 
Na straně výdajů byly následující položky: 

• vybavení fary: 6.327,- Kč (v roce 2015 to bylo 109.198,- Kč) 
• opravy fary: 7.120,- Kč (v roce 2015 284.886,- Kč) 
• opravy kostelů:13.521,- Kč (v roce 2015 39.592,- Kč) 
• vybavení kostelů (Hrušky a Týnec): 10.898,- Kč (v roce 2015 9.961,- Kč)  
• dodávka elektřiny a plynu: 115.378,- Kč (v roce 2015 74.580,- Kč) 
• režijní náklady: 29.004,- Kč (v roce 2015 39.847,- Kč) 
• bohoslužebné výdaje: 35.946,- Kč (v roce 2015 55.297,- Kč) 
• odeslané účelové sbírky: 113.750,- Kč (v roce 2015 110.100,- Kč) 
• odeslaný příspěvek na pastoraci a kněze: 126.275,- Kč (v roce 2015 62.790,-Kč) 
• vrácené půjčky: 500.000,- Kč (v roce 2015 30.000,- Kč) 
Výdaje celkem: 958.219,- Kč (v roce 2015 976.404 Kč) 

     Oproti minulému roku se nám podařilo snížit výrazně objem poskytnutých 
půjček, a tudíž zbývá vrátit částku 200.000,- Kč, doufejme, že se nám to 
s pomocí Boží letos podaří. Na dodávky elektrické energie a plynu dělá 
biskupství pravidelně výběrové řízení, díky čemuž dojde ve farnostech také 
k nemalým úsporám. 

     Jinak v tomto roce nás nečekají žádné zásadní investice. V první polovině 
března byla realizována pokládka nového koberce ve farním kostele, dále došlo 
k výměně tří vstupních dveří a oken zpěvárny na faře (dodělala se poslední – třetí 
etapa výměny oken a dveří na naší faře). Bude nutné také opravit zcela 
nevyhovující schodiště u fary a taktéž dojde k úpravám zeleně okolo kostela. 
Bude podána žádost o dotaci na nový elektrický ventilátor pro varhany v Týnci 
ve výši 50.000,- Kč, předpokládaná cena opravy by měla činit 60.000,- Kč. 
V případě, že nám dotace nebude poskytnuta, oprava se zatím nebude realizovat. 
Ve farním kostele je plánováno přeladění varhan a provedení servisní údržby 
v hodnotě cca 10-15.000,- Kč. V Hruškách se minulý rok podařilo dovést do 
kostela pitnou vodu, zbývá tedy ještě připojit na vodovodní řad týnecký kostel. 
Nadále je v plánu i výstavba garáže vedle fary, kterou jsme minulý rok nezvládli.  

za Ekonomickou radu farnosti Rostislav Silný 
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Hudba a zpěv při mši svaté 
 
     Hudba a zpěv mají při mši svaté své nezastupitelné místo. Již ve Starém 
zákoně se můžeme dočíst, jak lidé Boha chválili zpěvem a tancem za hlaholu 
trub a rohů. Hudba však není při mši tím nejdůležitějším. To nejpodstatnější  
se děje v přední části chrámu u oltáře. Pokud při mši nehrají varhany nebo lidé 
nezpívají, mše svatá neztrácí nic na své hodnotě a jedinečnosti. Úkolem hudby je 
podmalovávat, umocňovat a svým osobitým způsobem dotvářet liturgii a její 
jednotlivé části a úkony. Mše svatá není koncertem ani žádným jiným kulturním 
vystoupením zpěváků či varhaníků a nikdy by z jejich strany nemělo docházet 
k sebeprosazování a sebestřednosti. Hudebníci a zpěváci stejně jako kněz, 
ministrant nebo kostelník svým způsobem při mši slouží. Pokud tuto službu 
konají s láskou a pokorou, Bůh jejich službu rád přijímá a naplňuje je radostí. 

Jejich hlavním posláním je 
oslava Boha. Dále je to služba 
lidem – svými písněmi či 
hraním mají přivádět lid blíže 
k Bohu a v neposlední řadě 
je to jejich osobitý způsob 
prožívání mše svaté a projev 
jejich lásky, protože to, co 
nedokážou vyjádřit slova,  
se lépe vyjadřuje hudbou. Kdo 
zpívá, dvakrát se modlí. Pro 
nás všechny by měly být písně 

modlitbami. Zkuste si také někdy vzít do rukou Kancionál, zalistovat v něm  
a přečíst si některou z písní jako modlitbu. Jelikož se vkus lidí na hudbu různí, 
není možné se vždy všem zavděčit. Proto se při mších střídají písně dobově starší 
s písněmi současných autorů a stejně tak písně, které jsou nám dobře známé 
s těmi, jež jsme se naučili během posledních dvou let. Za celou liturgii a tedy  
i za vhodný výběr písní zodpovídá kněz. 
     Tak jako je jiný vkus lidí, různí se také hudební styly našich tří sborů, které 
působí v Moravské Nové Vsi. Chrámový sbor s více jak stoletou tradicí je 
zaměřený více klasicky. Čerpá ze starších i současných autorů a nacvičuje 
s varhanami dvojhlas, trojhlas i čtyřhlas. Sbor se schází pravidelně každé úterý 
v 18:00 na kůru farního kostela. Nově vzniklá Schola prozatím nemá vyhraněný 
styl. V jejím repertoáru se objevují jak jednohlasé mládežnické písně, tak chorály 
a mnohohlasé skladby starých autorů. Podle stylu se mění také doprovodné 
nástroje. Schola se schází ve 20:00 na faře ve zpěvárně (dny se mění podle 
domluvy). Nejmenší jsou naši Zpěváčci od sv. Jakuba, kteří se zaměřují na písně 
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dětské a mládežnické s doprovodem kytar a fléten. Zpěváčci se scházejí každý 
čtvrtek v 17:00 na faře ve zpěvárně. Přijměte prosím pozvání do některého 
z našich sborů. Jsme otevřeným společenstvím a rádi přivítáme novou posilu. 
Přijďte mezi nás, třeba se jen tak nezávazně podívat na některou z našich 
zkoušek. Kdo Bohu dá kousek svého času a dokáže pro něj něco obětovat, Bůh 
mu to stokrát vrátí. Zkuste s námi prožít mši svatou trochu jiným způsobem. 

Těšíme se na Vás! 
Magdaléna Čerešnová 

 
 

Co jsme prožili 
 

Korunovační pouť v Týnci  
 

     V neděli 11. prosince 2016 se konala, jak jsme se dozvěděli z počítání 
v sakristii, 31. Korunovační poutní mše svatá v Týnci. Tuto mši sloužil  
P. Oldřich Chocholáč, farář z farnosti Mikulov. Hned po mši svaté jsme  
se přesunuli do týneckého kulturního domu, kde byla uspořádána  beseda otce 
Oldřicha, který se zúčastnil olympiády v Riu de Janeiru jako kaplan naší 
výpravy. 
      Otec Oldřich poutavě vyprávěl mnoho 
zážitků o pobytu v olympijském Riu jak 
z pohledu kaplana, tak i obyčejného turisty. 
Mnoho jsme se nasmáli a dověděli se spoustu 
zajímavostí, které nám média nenabídnou. 
Ovšem o soukromí sportovců nám otec 
Oldřich neprozradil vůbec nic, má to totiž 
jako zpovědní tajemství.  Myslím, že je to 
velmi dobře a vlastně to ani není podstatné. 
Besedu obohatil také fotkami a různými 
reklamními předměty, které si z cesty přivezl.  
     Nedělní večer v kulturním domě nám 
zpříjemnily i týnecké ženy, které připravily malé pohoštění a teplý čaj.   
Pan Milan Kopuletý uvařil pro všechny výborný „svařák“. Všem patří velké 
„Pán Bůh zaplať“.  
     Poděkování patří také OÚ v Týnci - paní starostce i panu místostarostovi za 
výbornou organizaci a poskytnutí prostorů KD pro naše společné setkání. 
 

Miriam Slámová 
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Žehnání nového hasičského vozidla 
      
     V neděli 18. prosince 2016 se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci konala 
slavnostní mše svatá, po skončení mše svaté pan farář požehnal týneckým 
hasičům jejich nové hasičské auto Ford. 
     Všem hasičům popřál s novým autem co nejméně výjezdů, a aby se z každého 
zásahu při zachraňování lidí, zvířat a lidských obydlí všichni v pořádku  
a ve zdraví vrátili domů ke svým rodinám. K této akci se připojili také družební 
přátelé ze Sekul a zastupitelé obce, se kterými jsme po slavnostním svěcení 
poseděli v KD v Týnci a zavzpomínali i na ty, kteří mezi námi už nejsou. 

za hasiče Hana Nováková 

Vítání Ježíška v Moravské Nové Vsi 
      
     Na štědrovečerní odpoledne jsme letos poprvé uspořádali „Vítání Ježíška“. 
Celá akce měla krásnou spontánní atmosféru a k naší velké radosti byla hojně 
navštívená. V 15.30 hod. kostel sv. Jakuba zaplnily děti se svými rodiči  
a prarodiči. V doprovodu dvou akordeonů, na které hráli Martin Tichý a Anežka 
Dvořáčková, jsme si všichni zazpívali několik starých českých koled.  Pan farář 
nám přiblížil vánoční poselství příběhem o radosti z obdarování lidí kolem nás  
a poté, spolu s houfem malých dětí, přenesl Jezulátko do Betléma. Na závěr,  
za svitu Betlémského světla v našich lucerničkách, jsme se všichni rozešli 
v dobré náladě do svých domovů.  

Radka Silná 

 
Vánoční muzicírování v Týnci 
       
     V roce 2015 se zrodila myšlenka na uspořádání „Vánočního muzicírování"  
v období vánočních svátků v kostele v Týnci. Chtěli jsme našim farníkům 
zpříjemnit dobu vánoční. Měli jsme dva základní prvky a to varhany a někoho, 
kdo na ně umí hrát. Jenda Kosík slíbil, že se toho ujme a bude hrát na varhany. 
Na trubku ho doprovodil Míra Ilčík a zpívala Hanička Urbánková. Problém 
nastal, když jsme z našich kostelních varhan potřebovali dostat širší rejstřík tónů 
než při běžné mši svaté. Některé píšťaly prostě neměly dostatek vzduchu.  
I s tímto hendikepem jsme první muzicírování zvládli. Plný kostel a kladné 
hodnocení diváků nás utvrdili v tom, že nastoupená cesta je správná.  
O posledních vánočních svátcích jsme varhany, trubku a sólový zpěv doplnili  
o dětský chrámový sbor a domácí mužácký sbor.  Dovolím si tvrdit, že bezmála 
hodinový program se nám podařilo složit tak, že jsme z něho měli radost úplně 
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všichni. Muzicírování se opět líbilo a už se těšíme na přípravu toho dalšího. 
Děkuji za spolupráci panu faráři i všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. 

        za organizační výbor František Čech 
 

Tříkrálová sbírka 2017 
 
     Tak jako každý rok se i letos o prvním lednovém víkendu uskutečnil 
v Moravské Nové Vsi další ročník Tříkrálové sbírky. I přes to, že tento víkend 
byl nejstudenější za celou zimu, se do sbírky zapojil veliký počet dobrovolníků 
jak dětských, tak dospělých. 
      Někteří malí koledníci nám během let stačili dorůst, a proto se 9 z nich 
dočkalo povýšení na vedoucího skupiny, z čehož měli radost nejen oni, ale také 
organizátoři. S termoskami v batůžkách a se zpěvem se po požehnání všichni 
odhodlaně vydali koledovat po vesnici. 
     Díky obětavosti koledníků i štědrosti farníků se povedlo v naší farnosti vybrat 
úctyhodnou částku 137.748,- Kč. V Moravské Nové Vsi to bylo 69.921,- Kč,  
v Hruškách 45.185,- Kč a v Týnci 22.642,- Kč. 
     V brněnské diecézi letošní Tříkrálová sbírka vynesla 23,8 milionu korun, což 
je 24% z celkové částky, kterou se povedlo vybrat v celé České republice.  
Poděkování patří nejenom všem štědrým lidem, kteří přispěli, ale i všem 
organizátorům a těm, kteří jakýmkoli způsobem pomohli. 
     Oblastní charita Břeclav uspořádala na poděkování pro koledníky Tříkrálové 
sbírky v břeclavském kině promítání animovaného filmu PES RO(C)KU. 
 

Markéta Petrášová 
 

Tříkrálový koncert  
 
     V sobotu 7.1.2017 jsme měli možnost ve farním kostele sv. Jakuba 
vyslechnout vánoční koncert Pěveckého sboru Dopravního podniku hlavního 
města Prahy. Sbor, který vede strojvedoucí metra a sbormistr Mgr. Lukáš 
Janírka, je složen ze zaměstnanců a přátel dopravního podniku. Naše pozvání 
přijala také Cimbálová muzika Lašár z Velkých Pavlovic s primášem Karlem 
Kosíkem, která pěvecký sbor po celou dobu doprovázela. 
     Již čtvrt hodiny před zahájením a úvodním slovem pana faráře se lavice 
kostela pomalu zaplnily nadšenými posluchači, které neodradilo ani mrazivé 
počasí a chladnější prostory našeho farního kostela. Při koncertu zazněly více či 
méně známé vánoční koledy. Protože se jednalo o poslední vánoční sobotu, byl 
koncert příjemným zakončením tohoto radostného období. Hudebníkům  
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a zpěvákům jsme poděkovali nejen svým potleskem, ale také pozváním na faru, 
kde pro ně bylo připraveno pohoštění a horký svařák. Velké poděkování patří 
také panu Rostislavovi Silnému, který se postaral o organizaci koncertu. 

Magdaléna Čerešnová 
2. Farní ples pohledem mladých 
 
     V sobotu 21.1.2017 se v Týnci uskutečnil již 2. Farní ples. K vytvoření 
příjemné atmosféry hned v úvodu plesu přispělo milé přivítání pana faráře  
a místní paní starostky. K tanci i poslechu všech přítomných hrála v hlavním sále 
po celý večer hudební skupina Kanci paní nadlesní. V menším sále se pak 
účastníci plesu mohli zaposlouchat do krásných písní cimbálové muziky Stupava 
z Dolních Bojanovic nebo se nechat vyfotit s doplňky z období první republiky. 
Několik krásných modelů i s doplňky z této doby předvedl v průběhu plesu 
spolek Prvorepubliková móda z Týnce. Příjemným zpestřením večera však 
nebyla jen módní přehlídka, ale také taneční vystoupení Tanečního klubu Orel 
Telnice a půlnoční tanec s míčky, za který jeho vítězové získali odměnu 
v podobě sladkého dortu. 
      Pro všechny účastníky plesu byla připravena také malá a velká tombola  
a každý měl možnost v ní zkusit své štěstí. Novinkou letošního plesu, kterou 
většina hostů uvítala, byl bohatě zásobený raut na „galerce“ kulturního domu. Již 
nyní se můžete těšit na 3. Farní ples, na který jste srdečně zváni do Hrušek. 

Magdaléna Čerešnová 
 

Výsledky internetové ankety na téma: „Farní ples v Týnci“ 

                    hodnocení 
   akce 

 
kladně 

hodnotilo 
neutrálně 
hodnotilo 

záporně 
hodnotilo 

 
celková 
známka 

program 

 

42 1 0 

 

1,25 

přivítání a pozornost 42 1 0 1,20 

kapela 29 9 5 1,97 

cimbálka 41 2 0 1,34 

předtančení 39 3 1 1,34 

módní přehlídka 42 0 1 1,48 

raut 42 1 0 1,18 

tombola 39 4 0 1,39 

celkové hodnocení plesu 41 2 0 1,30 

počet hodnocení  92,2 % 5,9 % 1,8 %  1,38 
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PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
ve farnosti Moravská Nová Ves a okolí 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

  4. 4.  ÚTERÝ 17:00 - 18:00   VALTICE 

  5. 4.  STŘEDA 16.00   HLOHOVEC 

  7. 4.  PÁTEK 15:30 - 18:00   BŘECLAV 

  6. 4.  ČTVRTEK 17:00 - 18:00   LADNÁ 

  6. 4.  ČTVRTEK 16:00 - 18:00   LANŽHOT 

  7. 4.  PÁTEK 17:00 - 18:00   PODIVÍN 

  8. 4.  SOBOTA 13:30 - 14:30   HRUŠKY 

  8. 4.  SOBOTA 14:45 - 16:15   MOR. NOVÁ VES 

  9. 4.  NEDĚLE 14:00 - 15:15   TÝNEC 

  9. 4.  NEDĚLE 15:00 - 17:00   MOR. ŽIŽKOV 

  9. 4.  NEDĚLE 16:00 - 17:00   TVRDONICE 

  10.4.  PONDĚLÍ 16:15 - 18:15   VEL. BÍLOVICE 

  10. 4.  PONDĚLÍ 15:30 - 18:00   BŘECLAV 

  12.4.  STŘEDA 17:30 - 18:30   POŠTORNÁ 
 

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

otec Marián 
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Pořad bohoslužeb o Velikonocích v naší farnosti 
 

 
MORAVSKÁ 
NOVÁ VES 

TÝNEC HRUŠKY 

KVĚTNÁ NEDĚLE 9:15 10:45 7:45 

ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 - - 

VELKÝ PÁTEK 18:00 - - 

BÍLÁ SOBOTA 20:30 - - 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 9:15 7:45 10:45 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 9:00 10:00 8:00 

 
 

• Na Květnou neděli začíná mše svatá průvodem, který je připomínkou 
Ježíšova slavnostního příchodu do Jeruzaléma. Tento den se žehnají jívy 
(„kočičky“), které v našich zemích nahrazují palmové ratolesti. 
Nezapomeňte si s sebou na mši svatou kočičky přinést, v úvodu mše svaté 
vám budou požehnány. 
 

• Ve středu svatého týdne - 12.4. vás zveme v 17:30 hod. na faru na promítání 
filmu Umučení Krista od Mela Gibsona. 

 
• Na Bílou sobotu bude během dne otevřen farní kostel od 12:00 do 16:30 

hod., aby se věřící mohli přijít poklonit k Božímu hrobu. Prosím také, abyste 
si vzali na starost stráž u Božího hrobu po 30 minutách (papír  
na zapsání je v sakristii), vždy po dvou zástupcích z každé obce. 

 
• Velikonoční vigilie na Bílou sobotu bude začínat po západu slunce 

„obřadem ohně“ na farní zahradě. Po úvodním komentáři se proto všichni 
přesuneme průvodem k faře. Po ukončení slavnostní mše svaté jste všichni 
zváni opět na farní zahradu ke společnému „velikonočnímu přípitku“. 
(Vinaři můžou na faru během dne přinést víno k přípitku.) 
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2. Farní ples pohledem paní starostky 
 
     Uspořádání 2. Farního plesu připadlo letos na Týnec.  Před zahájením příprav 
na ples jsme měli obavy, jak obstojíme s naším starým kulturním domem 
v konkurenci s velkorysou sokolovnou v Moravské Nové Vsi a novotou vonícím 
sálem v Hruškách. Vsadili jsme na útulnost, pohostinnost a v každém detailu 
jsme se snažili připravit návštěvníkům pěkný večer, během něhož se nebudou 
nudit, ale mohou ho strávit příjemně při zpěvu, tanci, poslechu hudby, sledování 
programu, či si jen tak popovídat. 
     První krok učinil pan farář osobním přivítáním každého hosta skleničkou 
slivovice, hezká děvčata uváděla příchozí k  pěkně vyzdobenému stolu, kde už 
čekalo víno a drobné občerstvení. Po přivítání všech přítomných paní starostkou 
z Týnce, panem farářem a místostarostou začala všeobecná zábava. Kanci paní 
nadlesní neúnavně hráli jednu písničku lepší než druhou ze všech možných žánrů 
a každý si mohl najít svůj oblíbený. Upřímný obdiv sklidili hosté z Moravské, 
kteří na parketu předvedli své taneční umění z podzimního kurzu. Kdo si chtěl 
od tance odpočinout nebo hledal jinou zábavu, zazpíval si u cimbálu s mladými 
muzikanty souboru Stupava, kteří přenášeli svůj elán na hosty v neustále plné 
klubovně. V ní byl také koutek, kde se zájemci mohli vyfotografovat v dobových 
doplňcích společenského oblečení, což četní hosté s radostí vyzkoušeli.  
     Příjemná zábava byla umocněna skvělým vystoupením tanečního páru z klu-
bu Orel Telnice a jejich latinskoamerickými tanci. Byl-li někdo unaven tancem, 
mohl si chvíli posedět a zhlédnout dobovou módní přehlídku spolku Prvore-
publiková móda z Týnce předvedenou Maruškou Létalovou a jejími přáteli.  
     Poněvadž jsme předpokládali, že hostům při všeobecném tanečním veselí  
a zpěvu vyhládne, bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení ve formě řízků, 
chlebíčků, salátů a jiných dobrot připravených šikovnými obětavými 
hospodyňkami ze všech tří obcí naší farnosti. 
     Bujaré veselí trvalo do pozdních nočních hodin, po odchodu muzikantů ještě 
někteří poseděli v družné zábavě. Šťastní výherci si odnesli některou z cen 
bohaté tomboly, do níž přispěli četní sponzoři – děkujeme jim. Průvodním 
slovem celý ples provázel náš pan místostarosta. 
     Ples byl svými účastníky hodnocen jako vydařený a velmi pěkný. To všechno 
díky řadě obětavých dobrovolníků, kteří se podíleli na každém kroku jeho 
přípravy i během vlastního plesu. Děkujeme panu faráři jako hlavnímu pořadateli 
a všem ostatním, ať jsou z hostitelského Týnce, či z Moravské, nebo z Hrušek. 
Všichni přispěli velkým dílem k pěkným vzpomínkám na 2. Farní ples, letos  
v Týnci. Jsme rádi a těší nás, že jsme zde mohli mít tak krásnou společenskou 
akci.  

                           Hana Zoubková 
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Adorace 
 
     Slovo adorace pochází z latinského adoratio, což znamená klanění. Adorace 
je jedním z projevů úcty ke Kristu přítomném v bílé hostii. Také v Moravské 
Nové Vsi se na první pátky v měsíci, jež jsou zasvěceny Srdci Ježíšovu, 
scházíme na konci mše svaté k adoraci, při které se společně modlíme za naši 
farnost. V pátek 3.2. byly na večerní adoraci do farního kostela srdečně pozvány 
zvláště děti, které měly za úkol přinést na dětskou mši svatou obrázek na téma: 
„Za co chci Bohu poděkovat“.  Všechny obrázky dětí byly v pátek přede mší 
svatou vystaveny před oltářem, kde byly k vidění až do pondělí. Svým zpěvem 
jsme se mohli připojit ke Zpěváčkům od svatého Jakuba, kteří celou adoraci 
doprovázeli krásnými písněmi. Při adoraci jsme Boha chválili a děkovali mu  
za vše, co děti na obrázky nakreslily. Společně jsme také prosili o požehnání  
pro naše rodiny, farnost a pro každého z nás. Po adoraci bylo na faře pro děti 
připraveno pohoštění, soutěž, stolní hry a pro nejmenší výtvarné tvoření. 
     Je velkou škodou, že při některých adoracích lavice zejí prázdnotou. Vždyť  
se jedná o audienci u Krále králů. Ježíš, který z lásky sestoupil z nebe, čeká 
v tichosti a pokoře až za ním přijdeš, otevřeš mu srdce a svěříš vše do jeho 
rukou. Čas, který dáš Bohu, se nikdy neztrácí, protože Bůh jej vrací a dává 
stonásobně víc. Nejsi pro něj někým v davu. Tebe si zamiloval, na Tebe čeká  
a Tebe chce obdarovat svými dary a milostmi. Vždyť kdo prosí, dostává, a kdo 
tluče, tomu bude otevřeno.   

Magdaléna Čerešnová 
 

Turnaj ministrantů ve fotbale 
 
     Kdo byl přítomen v sobotu 18. února na ranní mši svaté, snadno postřehl, že 
něco je jinak než obvykle. Kromě toho, že mše začínala až v 9 hodin, byla 
v kostele zřejmá převaha mladých, a to jak u oltáře, tak i v lavicích.  
     Touto mší svatou začínalo setkání ministrantů 
břeclavského děkanátu. V našem farním kostele se sešli 
zástupci farností Valtice, Břeclav, Velké Bílovice, 
Zaječí a Tvrdonice se svými doprovody. A také 
v hojném počtu všichni domácí, tedy ministranti 
z Hrušek, Týnce a Moravské Nové Vsi.  Pan farář, 
otec Marián, všechny přítomné přivítal a ve svém 
kázání, které bylo o patronu ministrantů, svatém 
Tarsiciovi, zdůraznil důležitost ministrantské služby. 
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     Po mši svaté následoval přesun všech účastníků do místní Sokolovny. Tam  
na všechny čekalo bohaté občerstvení, které pak bylo k dispozici po celou dobu 
turnaje. Stoly se prohýbaly pod tácy plnými buchet, koláčů, chlebíčků a jiných 
dobrot. Krom tohoto přísunu energeticky vydatných dobrot bylo důležité zajistit 
přísun tekutin pro nastávající sportovní výkony. Jednalo se v podstatě o jakýsi 
nonstop švédský stůl. Zde je potřeba poděkovat všem, kteří k tomuto bohatému 
občerstvení přispěli. 
     V sále Sokolovny následně 
proběhlo sestavení týmů: 
Břeclav, Hrušky, Moravská 
Nová Ves, Týnec, Velké 
Bílovice a společný tým hráčů 
z Valtic a Tvrdonic. Hrálo se 
systémem každý s každým, a tak 
v rychlém sledu začal maraton 
15-ti zápasů. Týmy byly 
šestičlenné, ale vzhledem 
k tomu, že střídání bylo neo-
mezené, zahrál si opravdu každý. Ať už to byl hráč zkušený nebo příležitostný, 
útočník, obránce nebo brankář, každý hrál s plným nasazením a dával do hry 
všechno. Takové nasazení pro hru by nám mohli závidět i vrcholoví sportovci. 
Sokolovnou se tedy ozývaly rány míče, výkřiky povzbuzování, fandění  
i trenérské rady, zkrátka vše, co k takovému turnaji patří.  
     Ti, co zrovna nehráli, nečekali na střídání nebo nefandili, mohli využít další 
možnosti zábavy. Vedle hrací plochy byly k dispozici dva stoly na stolní tenis, 
které byly neustále obsazené hráči všech úrovní. A tak někteří zjistili, že hrát 
ping-pong se nezapomíná. A ti, kteří drželi pálky  poprvé, možná našli zalíbení 
v tomto sportu. Na balkoně byl prostor pro všechny, kteří si chtěli namáhat 
mozkové závity nebo si jen odpočinout od pohybu. Bylo zde připraveno 
množství deskových a stolních her. Každý si tak mohl vybrat tu aktivitu, která 
mu vyhovovala. Ale hlavně, nikdo se nenudil. 
     Krátce po druhé hodině odpolední zazněl poslední hvizd hlavního rozhodčího 
celého turnaje, Pavla Fojtíka. Tím ukončil poslední zápas i celý turnaj. Vítězné 
fanfáry si zcela zaslouženě užil tým z Týnce, který neporažen ovládl celý turnaj. 
Na druhém místě se umístil tým hráčů z Valtic a Tvrdonic, bronzovou medaili 
získali ministranti z Břeclavi.  
     Vyhrát sice mohl jen jeden tým, ale vítězi se stali všichni ti, kteří strávili 
aktivně den v tomto společenství. A myslím, že při závěrečném loučení jsem 
zaslechl slova „těšíme se na odvetu“. 

Stanislav Poláček 
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Přenos mše svaté TV NOE 
 
     Koncem ledna jsme byli osloveni TV NOE 
s návrhem, že pokud bychom s tím souhlasili,  
TV NOE by zprostředkovala televizní přenos 
z nedělní mše svaté. Proto byla svolána schůzka 
všech vedoucích kostelních sborů a dalších 
farníků, kteří svým dílem přispívají 
k důstojnému průběhu mše svaté, a na této 
schůzce byly zvažovány naše možnosti a zda 
vůbec jsme schopni se na tento přenos připravit. Po odsouhlasení a vyrozumění 
odpovědných pracovníků TV NOE, byl stanoven termín přenosu na 19.03.2017 – 
3. neděle postní. Do tohoto termínu zbývalo zhruba 6 týdnů, proto začali zpěváci 
ze všech sborů pilně cvičit a učit se nové písničky pod vedením paní dirigentky 
pí. Víškové. O tom, zda se příprava podařila, jste se mohli přesvědčit 19.3.  
při slavení mše svaté, případně na DVD, které bylo objednáno. 

Marek Dvořáček 

     Dále Vám přinášíme několik emailů, které po odvysílání přišly na farní email: 

• Chvála Kristu, srdečně vás zdravím z Jihlavy. Dnes dopoledne jsem sledovala 
na Televizi NOE mši svatou od vás. Byla to krásná mše svatá. Překvapila mne 
velká účast vašich ministrantů při mši svaté. To u nás v Jihlavě není. Děkuji moc 
o. Mariánovi za jeho povzbuzující kázání. Velice srozumitelně nám přiblížil 
Biblické texty.  Je pro nás příkladem statečného a vzdělaného kněze, kterému 
záleží na spáse našich nesmrtelných duší. Děkujeme vám, otče Mariáne.  Kdo 
nemiluje nesmrtelné duše, nezíská je pro rozhodnutí se pro Boha a jeho 
evangelium. Zdraví vás a krásné dny plné Božího požehnání a Jeho lásky vám 
přeje            Jinochová Marta z Jihlavy 

• Dovoluji si poslat Vám poděkování za mši sv., kterou v neděli přenášela televize 
NOE z vašeho kostela.  Byla jsem velmi mile překvapená a moje srdce zajásalo 
nad celou mší. Nejenom velký počet ministrantů, zpěváků  a možná to byli lidé  
i z Hrušek a Týnce, ale o to nejde. Je pro lidi důležité slyšet připravenou 
promluvu hlavně teď v postní době. Já jsem z Břeclavi ale ta bohoslužba mě 
hodně oslovila. Měla jsem trochu strach z promluvy. Bála jsem se, že budete mít 
několik stránek k promluvě napsaných a jejich význam věřícím ujde. Ale bylo to 
jinak. Ještě jednou Vám za celou bohoslužbu děkuji. Kéž se Vám daří v pohodě  
a klidu sloužit Ježíši a nám všem věřícím. Díky.           Jana Horníková 

• Vážený otče Mariáne. Chci Vám ze srdce poděkovat za krásnou mši, kterou jsem 
mohl sledovat u obrazovky TV NOE. Ne vždy mám ze mše svaté tak hluboký 
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užitek jako tuto neděli. A to i díky Vám. Chtěl bych Vás požádat o předání mého 
poděkování také zpěvákům z Moravské Nové Vsi a Týnce. Věřím, že jejich 
krásné a vhodně připravené zpěvy povznesly nejenom mou duši ale i mnoha 
dalších blíže k Bohu. A ten obrovský počet ministrantů povzbudil nás starší  
ve víře, že naše mladá generace křesťanů je stále živá. Děkuji, děkuji, děkuji. 
               František Ruda z Plzně 

• Vážený pane faráři, velmi si vážím každého kněze, ale rozhodla jsem se vám 
napsat a poděkovat za krásnou mši svatou, kterou jsem s vaší farností mohla 
prožít v televizi Noe. Protože neumím psát na počítači, diktuji to mé vnučce, 
která slíbila, že vám to pošle. Byla jsem dojatá počtem ministrantů, krásnou 
promluvou, ze které jsem si vzala tolik, co ještě nikdy. I váš sbor zpíval 
nádherně. Udělali jste mi takovou radost, jakou jsem již dlouho neměla, a to mi 
bylo již 86 let. Kéž vám Bůh žehná a kéž bychom i my jsme zde měli jednou 
takového pana faráře.       Marie Ochwaldovská 

 
• Milý náš otec Marián, 

ani neviete, akú ste nám urobil radosť, keď sme Vás mohli vidieť pri slávení 
nedeľnej svätej omše. Sme teraz na stáži v Marseille na dva roky. A pretože ešte 
máme problémy s jazykom (sme tu len druhý mesiac), vždy sledujeme omšu cez 
net na TV Noe. Spomenuli sme si na začiatky „našich“ študentských slovenských 
omší v Brne, ktoré sme s vami prežívali. Bol to pre nás veľký zážitok, môcť sa 
takto „duchovne“ spojiť s vami a prežiť svätú omšu. Obidve sme od radosti 
plakali. Až teraz sme sa dozvedeli, že už nie ste v Dolních Loučkách, ale 
v Moravskej Novej Vsi. Už sme si našli, kde to je, aby sme vás mohli niekedy 
prísť navštíviť. Nech sa vám tam darí a nech vás vaše ovečky majú radi! 

         Zuzka a Klára 

 
 
 

Kardinál Vlk odešel k Otci… 
 
    Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v jihočeské Líšnici. Po maturitě  
v roce 1952 mu nebylo dovoleno studovat. Pracoval tedy jako dělník v továrně 
Motor Union v Českých Budějovicích. Po absolvování vojenské služby byl  
v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, obor archivnictví. Studia zakončil promocí v roce 1960. Poté 
pracoval jako archivář. V této době publikoval řadu odborných článků v různých 
časopisech. 
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     V roce 1964 se mu podařilo zahájit studium na Cyrilometodějské 
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 23. června 1968  

v Českých Budějovicích. Vzápětí jej 
tehdejší českobudějovický biskup Josef 
Hlouch, který se po osmnácti letech směl 
vrátit do diecéze, jmenoval svým 
sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení 
však vadilo tehdejším politickým 
autoritám, proto byl v roce 1971 přeložen 
do malých farností, nejdříve na Šumavu - 
Lažiště a Záblatí. Po šestnácti měsících  
v roce 1972 se za trest stěhuje  
do Rožmitálu pod Třemšínem, kde působí 
sedm let. Zde mu je v roce 1978 odňat tzv. 
"státní souhlas" k výkonu kněžské služby. 

     Byl proto nucen hledat si „civilní“ zaměstnání. Jako jiní potrestaní kněží 
přijal práci umývače výkladních skříní u pražského podniku Úklid. Deset let žil  
v Praze, jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících. 
     Dne 1. ledna 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem  
na Klatovsku. 14. února 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem,  
27. března 1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem 
kardinála Františka Tomáška. Od roku 1991 do roku 2000 byl předsedou 
biskupské konference. 
     Dne 26. listopadu 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.  
V letech 1993 - 2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí.  
V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kdy sbor kardinálů zvolil 
nového papeže Benedikta XVI. 
     V květnu roku 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu s církevním 
právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Dne 13. února 
2010 přijímá papež Benedikt XVI. rezignaci kardinála Vlka na pastorační vedení 
pražské arcidiecéze z důvodů dosažení stanovené věkové hranice. 
     Kardinál Miloslav Vlk je nositelem řady ocenění. V roce 1999 obdržel vysoké 
státní vyznamenání Spolkové republiky Německo "Velký kříž za zásluhy". Roku 
2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka  
za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. V roce 2006 obdržel ocenění 
organizace Ackermann Gemeinde, která pracuje pro uzdravení paměti Čechů  
a Němců, na jejich vzájemném smíření a spolupráci.  
     Kardinál Miloslav Vlk zemřel dne 18.03.2017 ve věku nedožitých 85 let. 
      

Zdroj: Arcibiskupství pražské 
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Připojujeme také část příspěvku od sekretářky pana kardinála Mgr. Hany 
Pohořalé, uveřejněného na osobním webu otce kardinála: 

…Nemocniční pokoj kardinála Vlka se stal místem setkání: setkáním s bolestí 
a nemocí, především však setkáním s řadou 
lidí, kteří za ním každý den přijížděli  
z nejrůznějších koutů Čech, ale i ze 
zahraničí. Byla to setkání s Bohem 
přítomným uprostřed společenství,  
s Bohem, který chce přebývat mezi námi,  
s „Bohem blízkým“, jak často pan kardinál 
opakoval. 
Dny v nemocnici prožíval ve velikém 
odhodlání a naději, že bude moci ještě „žít, 
jak žít se má“…, aby to vyjádřil slovy textu Jiřího Grossmana ze své oblíbené 
písně. Přijímal s odevzdaností pokyny lékařů a často opakoval: „Musíme být 
trpěliví“. Velká touha po životě byla však u něj spojena s bytostnou připraveností 
„odejít i zůstat“. V posledních měsících vícekrát opakoval, že tady na zemi nelze 
vyjádřit Bohu vděčnost dostatečně, že se těší na chvíli, kdy bude moci Bohu 
poděkovat „tváří v tvář“. 
Při jedné návštěvě vyjadřoval údiv nad tím, kolik lidí se za něj modlí, kolik lidí 
na něj myslí, kolik lidí za ním přichází, kolik lidí ho pozdravuje, v kolika 
farnostech, klášterech a komunitách jsou organizovány modlitby. Byl v úžasu, 
překvapen. Jak je to jen možné, ptal se…. Spontánně jsem reagovala, že je to 
přece láska, kterou během svého života daroval lidem a která se mu teď od nich 
vrací. Zamyslel se…a na jeho tváři se objevil souhlasný úsměv. 
Ne každý, kdo by si přál, mohl pana kardinála přijít pozdravit. Zvlášť 
v posledních dnech bylo nutné návštěvy omezit, s ohledem na jeho zdravotní stav. 
„Vlna solidarity a lásky“, jak ji nazval, však k němu zásluhou každého z Vás 
doputovala. Dovolím si použít výraz, který byl pro něj typický: „Děkuji pěkně“. 

 

R.I.P. 

 
 

Pouť „chlapů“ na Vranov 

     V sobotu 25.března jsme my, chlapi naší farnosti, vyrazili na společnou pouť 
(a ženy se za nás mohly doma modlit, jak konstatoval p.farář ☺). Cílem byl 
Vranov u Brna. Brzy po obědě vyjelo nás 12 poutníků směr Brno.  
Ve vranovském chrámu Narození Panny Marie jsme v modlitbě poděkovali  
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za zdárný průběh cesty a poprosili o Boží požehnání pro naše rodiny. Zde se nás 
ujal jeden z bratrů paulánů a vzal nás ke zrekonstruované hrobce rodu 
Lichtenštejnů, vybudované pod úrovní podlahy kostela.  
     Poté jsme přejeli do obce Svatá Kateřina, kde jsme se v poutním kostelíku  
sv. Kateřiny z 15. století zúčastnili mše svaté. Podle pověsti na tomto místě 
kázali sv. Cyril a Metoděj.  
     Po mši jsme se přesunuli do Černé Hory, kde pro nás Rosťa Silný domluvil 
prohlídku pivovaru s následnou degustací v přilehlé restauraci. Pak už 
následovala cesta domů a v devět večer jsme „přistáli“ u svých blízkých.  
     Pán Bůh zaplať za krásný duchovně-chuťový zážitek!  

Martin Tichý  

 
Co nás čeká 

 

Diecézní setkání mládeže 
     Toto setkání se koná pravidelně od roku 1990 v sobotu před Květnou nedělí. 
V sobotu 8. 4. 2017 od 8:30 hod. se opět mladí naší diecéze mají možnost setkat 
se svými biskupy - otci Vojtěchem a Pavlem.  
Téma pro rok 2017 je: ,,Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49) 
     Setkání je zaměřeno na aktuální témata, která mladé lidi zajímají (manželství, 
partnerství, komunikace a mnohé další). Dopoledne probíhá formou workshopů, 
přednáškových a besedních skupin. Odpoledne pokračuje společným kulturně-
duchovním programem. Setkání zahájí brněnský biskup otec Vojtěch v Katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně. 
     Program je převážně v katedrále, workshopy jsou rozmístěny i v dalších 
brněnských kostelích a sálech. I letos je nabídka možnosti přihlásit se  
do dopoledních workshopů a skupin přes internet. Podrobnosti k dopoledním 
skupinám budou aktualizovány na www.brno.signaly.cz. 
     Každoročně přijíždí na tuto akci okolo 2 000 mladých ve věku 11 – 26 let 
z celé brněnské diecéze. Setkání je organizováno Diecézním centrem mládeže  
za pomoci několika desítek dobrovolníků z řad samotné mládeže. Účastníci 
přispívají dobrovolným příspěvkem. 
     Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, 
osobnější setkání s otci biskupy, zajímavé dopolední přednášky a workshopy  
a na mladé lidi jako jsi Ty. 
     Pokud bys chtěl i ty vyrazit na toto setkání společně s námi - mladými 
z naší farnosti, sleduj internetové stránky farnosti, kde se včas dozvíš bližší 
informace týkající se společného odjezdu vlakem do Brna. 

Lukáš Mráz 
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2.4. - 9.4. Týden modliteb za mládež 
 
Cíle tohoto týdne jsou tři: 
- doprovázet aktivity mládeže a aktivity  
pro mládež společnou modlitbou, protože  
„bez Božího požehnání, marné lidské 
namáhání“; letos především prosit za požehnání 
Celostátního setkání mládeže; 
- pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou 
živou součástí společenství církve; 
- vnímat krásu i náročnost životního období,  
ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý 
následný život, společnost i církev. 
 
     Připojujeme i dopis otce biskupa Pavla 
Posáda, který je delegátem ČBK pro mládež:  
 
     „Prožili jsme další mimořádné setkání mladých s papežem Františkem 
v Krakově. 
     Každý, kdo se zúčastnil, odcházel mimořádně povzbuzen. A právě to je to, co 
mne jako zodpovědného za mládež v České republice stále drží v bdělosti, 
nedokážu spát na vavřínech. 
     Stále vidím tisíce a tisíce našich mladých lidí, kteří ještě nezaslechli Ježíšův 
hlas, neznají Pána a žijí daleko od jeho mentality a způsobu života, který jediný 
přináší pravý pokoj a pravou radost. Proto jsem nesmírně rád, že existuje týden 
modliteb za mládež, za ty, kteří se nemodlí a ani neumějí modlit, za ty kteří jsou 
mladí, ale neznají Krista. Jistě modleme se za všechny, ale zvláště za ty, kteří to 
nejvíce potřebují. Všechny, ke komu dojde toto slovo, moc prosím: modleme se, 
modleme se naléhavě a vroucně! Prosme milosrdného Otce za obrácení mladých 
lidí v naší zemi! 
     Pro povzbuzení připojuji naléhavé slovo papeže Františka na sobotní vigilii 
s mladými celého světa v Krakově: 
     „Doba, kterou dnes prožíváme, nepotřebuje pohovkovou mládež, nýbrž 
mládež, která už má obuté boty nebo spíše pohorky. Přijímá pouze hráče 
základní sestavy, nepotřebuje náhradníky. Dnešní svět vás žádá, abyste byli 
protagonisty dějin, protože život je krásný vždycky, když jej chceme žít, vždycky, 
když chceme zanechat stopu. Dnešní dějiny nás žádají, abychom bránili svoji 
důstojnost a nenechávali o naší budoucnosti rozhodovat druhé. Nikoli! My 
musíme rozhodovat o své budoucnosti, vy o svojí budoucnosti! Pán chce stejně 
jako o Letnicích učinit jeden ze svých největších zázraků, které můžeme zakusit: 
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způsobit, aby se tvoje ruce, moje ruce a naše ruce proměnily ve znamení pokoje, 
společenství a stvoření. Chce tvoje ruce, aby dále vytvářel dnešní svět. Chce jej 
stavět s tebou. A co odpovíš? Ano nebo ne? 

Řekneš mi: „Otče, ale já jsem velmi omezen, jsem hříšník, co mohu dělat?“ 

Když nás Pán volá, nemyslí na to, co jsme a co jsme byli, na to, co jsme udělali 
či přestali dělat. Naopak: ve chvíli, kdy nás volá, dívá se na všechno to, co 
bychom mohli dělat, na veškerou lásku, kterou jsme schopni prokazovat. On sází 
na budoucnost, na zítřek. Ježíš tě promítá na obzor, nikdy do muzea. 
Proto vás, přátelé, Ježíš zve; volá tě, abys v životě zanechal stopu, která 
poznamená dějiny, poznamená tvoje dějiny i dějiny mnohých!“ 
     Těším se na týden společných modliteb za mladé lidi v České republice, 
prosím vyzývejte k této modlitbě všechny, kdo jsou ochotní modlit se spolu 
s námi na tento úmysl, a už nyní vám všem a zvláště mladým lidem žehnám!“ 

otec biskup Pavel Posád 

                                                                             
 

1.5. - 7.5. Týden modliteb za duchovní povolání 
 
     Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli 
velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb 
je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“  
a “Získávejte mi učedníky…“ Každý rok k tomuto tématu vydává své poselství  
i Svatý Otec. V neděli 30.4. jste všichni srdečně zváni na besedu s Milosrdnými 
sestrami III. řádu sv. Františka. 
 
 

2.5. Výroční den posvěcení farního kostela sv. Jakuba 

Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla  
pro obec mimořádnou událostí, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali 
mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, 
ale po dokončení kostel převzala a starala se o jeho provoz i údržbu, včetně 
přípravy a přidělování duchovních jednotlivým farnostem pro službu církvi  
a Bohu. Posvícení se slaví ve výroční den posvěcení kostela, které je označováno 
termínem dedicatio. Jeho průběh je podobný jako průběh oslavy svátku patrona 
chrámu (svatého, kterému je kostel zasvěcen – patrocinia). V průběhu let se tyto 
zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť a posvícení. U některých 
kostelů, zejména farních, se slaví v jinou dobu dedicatio a v jinou patrocinium. 
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17.5.   Den vzájemných modliteb Arcibiskupského kněžského 
semináře v Olomouci a farnosti Moravská Nová Ves  
 
     Tento den se všichni seminaristé (kluci připravující se ke kněžství) modlí  
za jednu farnost, a v tento den se tato farnost má modlit za všechny seminaristy. 
Tento den je pevně určen v kalendáři – modlitba za naši farnost připadá vždy  
na 17. květen. Nezapomeňme na modlitbu za naše seminaristy! Oni na naši 
farnost určitě nezapomenou. 
 

 

3. Farní den 
 

     Jak už se stalo pomalu tradicí, na Neděli Dobrého pastýře, která bude letos 
7.5., je pořádán jednou obcí z naší farnosti Farní den. Letos připadlo pořádání  
na farníky z obce Hrušky, nicméně to neznamená, že nemůžou přiložit 
pomocnou ruku i farníci z Týnce nebo Moravské Nové Vsi. Jsou vítáni všichni, 
kteří chtějí přispět s přípravou programu, občerstvení nebo potřebného zázemí. 
Předem všem děkujeme za pomoc, další společné přípravné setkání se uskuteční 
v pondělí 3.4. v 19:45 hod. v sálu OU v Hruškách. 
     Již nyní se na vás těší farníci z Hrušek. 

 
 

Diecézní setkání ministrantů Brněnské diecéze 
 

     Všechny 
ministranty a mi-
nistrantky naší 
farnosti srdečně 
zveme na „mini-
strantský den“ 
v Olomouci, který 
se bude konat  
v Arcibiskupském 
kněžském semi-
náři v sobotu 6. 
května 2017. Toto 
setkání připravují 
bohoslovci kněž-
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ského semináře pro ministranty brněnské diecéze každé tři roky. Program je 
připraven pro všechny věkové kategorie. 
Letošní téma je: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16,15) 
     S sebou je potřebné si vzít sportovní oblečení, pláštěnku a kartičku pojištěnce.  
Z naší farnosti bude zajištěna doprava vlakem nebo autobusem. Možnost 
přihlásit se je do 9. 4. Těšíme se na vaši účast. 

 

 

3. Farní tábor 
 
     I letos je připravován farní tábor, který proběhne v termínu od 9.7. do 16.7.  
u sester sv. Hedviky v Břežanech u Znojma. Kapacita tábora je omezená a zbývá 
několik posledních volných míst. Bližší informace o odjezdech, programu aj. 
budou upřesněny během následujících měsíců. Prosíme vás také o modlitbu  
za tuto akci, aby se nikomu ze zúčastněných dětí nic nestalo a aby se všichni 
v živém dětském společenství dobře cítili a možná také našli i další kamarády. 

 
      
Adopce na dálku 
 
V projektu Adopce na dálku jste do 31. března 2017 přispěli částkou:  
 

• Moravská Nová Ves:  2.600,- Kč (+ osobní dar 5.000,- Kč) 
• Týnec:    1.650,- Kč 
• Hrušky:    2.800,- Kč 

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

do kostela, označené nápisem: „Adopce na dálku“. 
 
     Připomínám, že na školní rok je potřeba na jedno dítě vybrat a odeslat částku 
5.000,- Kč, i když nás při posledním kontaktu Charita Hradec Králové prosila 
(pokud to bude možné) přispět i vyšší částkou. Za dobu projektu „Adopce  
na dálku“ – za 17 let totiž náklady narostly na částku 6.500,- Kč, ale jelikož naše 
farnost sponzoruje 8 dětí (3 v MNV, 3 v Hruškách a 2 v Týnci), můžeme zůstat  
u příspěvku 5.000,- Kč na dítě, zůstatek bude doplacen z jiných prostředků. 
     Naše adoptované děti nám zaslaly další dopisy. Originály dopisů si můžete 
prohlédnout na našich internetových stránkách: http://www.farnostmnves.cz/ 
adopce-na-dalku/ 
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Nejenom pro naše ministranty 
 

Zrcadlo není jen pro holky aneb jak se správně zpovídat 
 
     Příprava na svátost smíření je především chvíle modlitby. Poprosíme Ducha 
svatého, aby nám dal poznat hříchy. Přečteme si z evangelií o tom, jak Ježíš 
odpouští. Pak se zamyslíme den po dni nad svým životem a nad tím, co v něm 
nebylo shodné s Boží vůlí. Následně si vezmeme zpovědní zrcadlo, které slouží 
k tomu, abychom si připomněli různé druhy hříchů. Kdybychom ho nepoužívali, 
mohlo by se snadno stát, že se z některé oblasti hříchů zpovídáme  
do podrobností a některé hříchy prostě opomeneme. Hříchy si můžeme klidně 
psát na papírek. 
     Lítost nemusí být spojena s proudem slz a s citem. Lítost je především věc 
vůle a modlitby. Lítost znamená, že sepnu ruce a řeknu: „Pane, ty jsi tak dobrý, 
dáváš mi tolik věcí a já jsem zase tohleto udělal. Odpusť mi prosím.“ Bez lítosti 
nemůže být odpuštění. 
 

 
 
 

Soutěž: 
1. Jaké liturgické předměty používá kněz při mši? (napiš alespoň 5 věcí) 
2. Poznáš, ze které obce naší farnosti jsou tito ministranti? 

 
Správné odpovědi můžete v sakristii odevzdat do 16.04.2017. Na následující 
dětské mši svaté se vylosují výherci. 

 

 

 

               Tomášek                    Jirka                      Lukáš               Pavlík a Vojtík 
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Plánované akce 
 

 Místo Datum 
Diecézní setkání mládeže 
s otci biskupy 

Katedrála v Brně sobota 8. 4. 

Zelený čtvrtek –  
Mše sv. svěcení olejů 

Katedrála v Brně  čtvrtek 13. 4. 

Setkání nad Biblí fara  
lichý týden  

pondělí 16:30 

Modlitby rodičů fara  
sudý týden 

pondělí 16:30 

Farní setkání pro holky fara  neděle 23.4. 

Beseda s Milosrdnými 
sestrami sv. Františka 

fara neděle 30.4. 

Ministrantský den 
kněžský seminář 

Olomouc 
sobota 6.5. 

3. Farní den Hrušky neděle 7.5. 

Pouť na sv. Hostýn Hostýn pondělí 8.5. 

Udělování svátosti 
pomazání nemocných 

Hrušky 
Týnec 

Moravská Nová Ves 

středa 24.5. 
čtvrtek 25.5. 
čtvrtek 25.5. 

Pouť pro ženy a dívky 
Svatý Kopeček  

u Olomouce 
sobota 3.6. 

Slavnost Prvního svatého 
přijímání 

Moravská Nová Ves 
Hrušky 

neděle 11.6. 
neděle 18.6. 

Slavnost Těla a Krve Páně –  
Eucharistický průvod 

Hrušky 
Moravská Nová Ves 

Týnec 

středa 14.6. 
čtvrtek 15.6. 
neděle 18.6. 

Poděkování za školní 
rok 2016/2017 

kostel / farní zahrada  
Moravská Nová Ves 

čtvrtek 22.6. 

Adorační den farnosti Moravská Nová Ves  čtvrtek 29. 6. 

 
O všech plánovaných akcích budete v ohláškách vždy včas informováni. 



 Farní zpravodaj 
 

 

Pro děti 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vybarvi cestu, která znázorňuje srdce.  
 
Poté spoj čísla od 1 až do 41 a zjistíš, kdo 
nám vždy pomůže v nesnázích. 
Podepsané odpovědi můžeš přinést do 
16.04.2017 do sakristie. 
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