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„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. 

Odpočinek obnovuje totiž životní sílu 

a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“  

          (Seneca) 



 Farní zpravodaj 

 

2 

Úvodní slovo 
 

 

Drahé sestry a bratři, milí farníci, přátelé 

i všichni, komu se do rukou dostává náš Farní zpravodaj!  

 

Dovolte mi jedno malé prázdninové povzbuzení pro všechny pracující. 

Četl jsem jednou jednu povídku o továrníku a rybáři: 

 

„Majitel obrovské továrny na zpracování ryb šel po mořském břehu 

a viděl vytaženou lodičku, vedle které ležel a odpočíval rybář. „Proč 

nelovíš? Je krásné počasí, klidná hladina, a ty tady lenošíš.“ Rybář mu 

odpověděl: „Dneska už mám naloveno. Ráno jsem nahodil sítě a vytáhl je 

plné.“„Tak proč nelovíš dál, když je tak úrodný den?“ říká průmyslník. „Já 

už nepotřebuji, když mám naloveno. Proč bych měl lovit dál?“„Proč, 

proč!? Protože kdybys šel ještě lovit, tak nalovíš ještě víc, ryby pak prodáš  

a koupíš si dvě loďky.“ „A co bych dělal s dvěma loďkami?“ diví se rybář. 

„Nalovil bys dvakrát tolik a pak by sis mohl zaplatit jednoho zaměstnance  

a už byste lovili dva na dvou loďkách.“ „A proč bych to dělal? Ptal se dál 

rybář. „Proč, proč? Protože byste nalovili třikrát tolik, ty bys to prodal  

a mohl by sis koupit motorový člun. S ním bys nalovil pětkrát tolik ryb  

a prodal je do mé továrny, já bych ti dobře zaplatil a mohl by sis koupit dva 

motorové čluny a najmout si čtyři rybáře na práci.“ „A proč bych to 

dělal?“ řekl nechápavě rybář. „Kdybys měl dva čluny a čtyři dělníky, tak už 

bys nemusel pracovat, oni by pracovali na tebe a ty by sis mohl lehnout  

na břeh a odpočívat.“„A co myslíš, že právě teď dělám?“ 

 

Jistě nás mnohé čekají dovolené a prázdniny. Kéž se snažíme prožít je 

tak, abychom při odpočinku načerpali síly, znovu získali chuť do práce, 

popřípadě  

i popřemýšleli, zda pracovní činnost, kterou v současnosti vykonáváme,  

je opravdu podle Božího plánu pro nás ta pravá. 

 

Pro následující čas volna přeji vám i sobě hodně Božího požehnání. 

 

Za celý pastorační tým farnosti  

otec Marián 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – VI. část 
 

Svatá zpověď krok za krokem 

 

Zpytování svědomí 
 

     Na každé slavení svátostí je třeba se připravit. K dobrému slavení svátosti 

smíření velmi pomáhá každodenní zpytování svědomí, při němž si člověk  

před Boží tváří projde uplynulý den, poděkuje za to dobré a požádá za odpuštění  

ve věcech, které se nepodařily. Před samotnou zpovědí je potřeba vykonat větší 

zpytování svědomí, tj. projít v paměti období uplynulé od minulého přijetí 

svátosti a připravit si vyznání hříchů, které pak zazní ve zpovědi. K dobrému 

zpytování svědomí pomáhá četba Písma, s níž člověk může konfrontovat svůj 

život, a modlitba k Duchu Svatému s prosbou o to, abychom své hříchy poznali  

a upřímně jich litovali. Jinou užitečnou pomocí jsou tzv. zpovědní zrcadla. Není 

ani překážkou vypsat si hříchy na papír. 

     Při přípravě na zpověď je dobré nezapomenout, že Bůh nás bezpodmínečně 

miluje, že On mnohem více než my touží, abychom žili plným životem. Bůh také 

naše hříchy, které nám náš život kazí, moc dobře zná a jen čeká, až Mu je  

ve zpovědi odevzdáme, aby je On mohl svým milosrdenstvím odpustit. 

 

Předsevzetí 
 

     Ještě dříve, než kajícník přistoupí ke svátosti smíření, sám si stanovuje 

předsevzetí. Mělo by se jednat o něco konkrétního a splnitelného. Je vhodné,  

aby se předsevzetí týkalo úsilí o konkrétní ctnost, která by mohla napomoci 

k překonání sklonu k jednomu z častěji vyznávaných hříchů. Nebo se může 

zaměřit i na boj s některým hříchem. Je dobré si dávat opakovaně stejné 

předsevzetí tak dlouho, dokud není úplně zvládnuto, a pak teprve další. Pokud 

kajícník denně na tomto předsevzetí pracuje, nastává u něj zřetelný posun 

k dobrému. 

 

Vlastní svatá zpověď 
 

     První část svátosti smíření je velmi prostá: lidské uvítání, znamení kříže,  

na němž Ježíš svou smrtí porazil smrt a hřích.  
 

Kajícník pozdraví kněze:  Chvála Kristu! 

Kněz odpoví:    Na věky. Amen. 
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Kajícník spolu s knězem udělá znamením kříže.  

Kněz přitom říká:   Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  

Kajícník odpoví:   Amen. 
  

     Pokud je kajícník knězi neznámý, je vhodné, aby o sobě řekl základní věci, 

připomene, kdy byl naposledy u zpovědi a seznámí zpovědníka s okolnostmi, 

které mohou být pro jeho službu užitečné (např. věk, stav apod.). 
 

Potom kajícník vyznává své hříchy.  

Kde je to zvykem, může začít všeobecným vyznáním:  

    Vyznávám se Všemohoucímu Bohu a vám Otče,  

    že jsem se dopustil (a) těchto hříchů… 
 

Po vyznání hříchů kajícník pokračuje např.:  

    Toto jsou mé hříchy. Upřímně jich lituji a chci se polepšit. 
  

     Kněz kajícníkovi pomůže, je-li třeba, k vykonání úplné zpovědi, dá mu 

vhodné rady a povzbudí ho, aby litoval svých hříchů. Zpovědník může položit 

kajícníkovi otázky k upřesnění, na které kajícník po pravdě odpovídá. Kajícník 

se zas může zpovědníka zeptat, má-li nějakou nejasnost.  

 

Lítost 
 

     Prvním skutkem člověka, který jde ke zpovědi, je lítost, kterou je možné 

popsat jako bolest duše nad hříchem, odsouzení a odmítnutí hříchu a rozhodnutí 

se víc už nejednat špatně (takto o lítosti mluví Tridentský koncil). Lítost může 

být nedokonalá – lituji ze strachu z trestů, které na sebe svými hříchy svolávám. 

Vhodnější je však lítost dokonalá – z lásky. Lituji, protože si uvědomuji, jak moc 

mě má Bůh rád, co vše pro mě Pán Ježíš vytrpěl a obětoval, a tím víc mě mrzí,  

že ho svými hříchy urážím. 

     Z pravdivého zkoumání sama sebe před Bohem a z lítosti nad hříchy se rodí 

jejich vyznání. Při tom je především užitečné uvědomovat si Boží milosrdenství 

a Boží lásku. Kněz vyznání hříchů neposlouchá proto, že prahne po tom vědět, 

co jsme udělali špatně, ale aby na místě Kristově mohl pronést duchovní soud,  

a aby právě do oblastí života, která hřích zasáhl, mohl svolat Boží milosrdenství. 

     Církev vyžaduje, aby se při vyznání těžkých hříchů, které v nás dusí Boží 

život, uvedl také jejich počet a okolnosti. Vyznat je třeba i hříchy, které jsou 

"tajné" a nikdo o nich neví a zdánlivě nikomu neublížily. Jak říká Katechismus, 

jen takovéto vyznání nás osvobozuje. Kněz je vázán přísným zpovědním 

tajemstvím a můžeme si být jisti, že to, co zazní ve zpovědi, se nikdo nedozví.  

     Je užitečné oddělit svátost smíření a duchovní rozhovor. Věci, které nesouvisí 

přímo s hříchy, ale týkají se spíše obecně duchovního života, je lepší s knězem 
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(či s duchovním vůdcem, který knězem není) probrat mimo svátost smíření. 

 Kajícník má své hříchy vyznat stručně a jasně. 

     Kněz většinou stručně reaguje. Smyslem jeho slov je povzbuzení k lítosti, 

rada, případně poučení o křesťanských povinnostech. Reakce kněze může být 

užitečná někdy více, někdy méně. Pokud se náhodou stane, že to, co kněz říká, 

příliš užitečné není, není třeba se tím znepokojovat. Ve zpovědi jde především  

o lítost, vyznání hříchů, přijetí pokání a rozhřešení. 

     Zpovědník pak uloží kajícníkovi pokání, které kajícník přijme na odčinění 

hříchů a k polepšení života. Je to nějaký skutek (často modlitba, ale může se 

jednat i o sebezápor či skutek milosrdenství), který má pomoci léčit hřích  

a napravit spáchanou škodu. Přijetím zadostiučinění a jeho vykonáním  

po zpovědi člověk vyjadřuje, že s hříchem nechce mít nic společného, že se chce 

chytit podané Boží ruky a napnout také vlastní síly, aby dosáhl toho, co je  

před ním. Je třeba, aby dal kajícník najevo, že uloženému pokání rozumí a že ho 

vykoná. Pokud by se náhodou stalo, že kněz uloží pokání, o němž člověk již 

předem ví, že není v jeho silách je splnit, je třeba to zpovědníkovi bez obav říci  

a domluvit se na jiném zadostiučinění. 

 

Na základě opravdové lítosti zpovědník uděluje kajícníkovi rozhřešení:  
  

 Bůh Otec veškerého milosrdenství,  

 který smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět,  

 a na odpuštění hříchů dal svého Svatého Ducha,  

 ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem.  

 Uděluji Ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
 

Kajícník při tom dělá znamení kříže a odpoví:  Amen. 

Kajícník se rozloučí slovy:      S Pánem Bohem. 
 

     Formule rozhřešení, jejíž podstatnou částí jsou slova "Uděluji Ti 

rozhřešení....", je, řečeno klasickou terminologií, formou svátosti smíření. Její 

text ukazuje, že pramenem smíření je Boží milosrdenství. Ukazuje také, jak naše 

zpověď bytostně souvisí s velikonočním tajemstvím Ježíšovy smrti za naše 

hříchy a jeho zmrtvýchvstáním. Z formule je také patrná úloha Ducha svatého, je 

také zdůrazněna církevní stránka svátosti, neboť o usmíření žádá církev a je 

uděleno skrze službu církve.  

     Pokud hrozí nebezpečí smrti, stačí, aby kněz řekl: Uděluji ti rozhřešení  

ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.  

     Kněz při udělování rozhřešení vztahuje nad kajícníka ruce. Jedná se o tzv. 

epikletické gesto, které kněží a biskupové používají vždy, když při udílení 

svátostí prosí Ducha svatého, aby sestoupil a konal své dílo (viz např. jak kněží 
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při mši v rámci eucharistické modlitby vztahují ruce nad dary chleba a vína).  

Při trojiční formuli kněz nad kajícníkem dělá znamení kříže, protože ze hříchu 

jsme vytrhováni mocí Kristovy krve prolité na kříži. 

     Když člověk na tuto formuli odpoví "Amen", může si uvědomit, že dobrý Bůh 

mu ve svátosti odpustil hříchy a daroval mu svou milost. 

     Kajícník poctivě splní uložené pokání. Je též vhodné vlastním způsobem 

vzdát Bohu díky za přijatou milost, poprosit o pomoc při plnění opravdového 

předsevzetí. 
 

 

Co jsme společně prožili 
 

Diecézní setkání mládeže v Brně 
 

     Pravidelně každý rok v sobotu před Květnou nedělí se koná setkání mládeže  

s otcem biskupem. Každé setkání má své téma, letošní bylo: ,,Veliké věci mi 

učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49). 

     Dopoledne probíhají workshopy, různé besedy a přednášky. Tento program 

probíhá mimo Petrov, skupinky jsou různě rozmístěny v brněnských kostelích  

a sálech. Mohli jsme si vybrat mezi různými tématy podle toho, co nás zrovna 

zajímá. Někdo šel na besedu s olympijským kaplanem, někdo zase na přednášku 

o tom, jak najít pravého partnera/partnerku, jiní na přednášku o drogách a jiných 

závislostech. Já jsem si vybrala přednášku o evangelizaci. Což byla přednáška  

o tom, jak pozvat nové lidi k Pánu Bohu, a o pomoci lidem, co žijí bez Pána 

Ježíše. O tom, že i když zrovna nechodí do kostela, nikdy nejsou sami a Pán Bůh 

je má pořád rád a chce být s nimi. 

     Odpoledne, jak skončí dopolední program, se všechny skupinky přesunou  

na Petrov, kde je čeká oběd (k obědu dostaneme bagetu, můžeme si vybrat 

salámovou nebo sýrovou). Odpolední program se koná v Katedrále sv. Petra  

a Pavla. Tentokrát to byla různá představení a také rozhovor s otcem biskupem. 

Setkání bylo zakončeno společnou mší svatou. 

Klára Ostratická 

 

 

Týden modliteb za mládež 2. – 9. dubna 2017 
 

     Začátkem měsíce dubna jsme v době postní prožívali společně s celou naší 

diecézí Týden modliteb za mládež. Cílem tohoto týdne bylo modlit se za mladé 

lidi v České republice - za požehnání pro jejich aktivity a letos také za požehnání 

pro Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Během tohoto modlitebního týdne 
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jsme se mohli modlit společně s naší mládeží, která nezapomněla modlit se  

za sebe navzájem. Ve čtvrtek jsme se s nimi sešli přede mší svatou k modlitbě 

svatého růžence a v pátek nás mladí pozvali na adoraci za mládež a za celou naši 

farnost. Děkujeme mladým za živé svědectví jejich víry. Za to, že si udělali čas 

pro Boha a pro sebe navzájem v hesle blížícího se setkání mládeže „Nebojte se!“. 

     A jak jsme na tom my ostatní? Změnilo se pro nás něco v tomto týdnu, 

vzpomněli jsme si, že máme zvláště pamatovat na mládež, která je naší 

budoucností? Přišli jsme před kteroukoliv mší svatou v týdnu na modlitbu 

růžence, i když běžně nechodíme, nebo jsme přišli na mši svatou ve všední den, 

když chodíme jen v neděli? A tak stejně jsme se mohli modlit v Týdnu modliteb 

za duchovní povolání. Uvědomujeme si vážnost a důležitost těchto společných 

modliteb? 

     Chceme se někdy s bolestí v srdci dívat na prázdné lavice v našich kostelích  

a stejně tak se dožít toho, že budeme muset nejenom na mše svaté dojíždět  

do jiného kostela, protože bude nedostatek kněží? Proto je tak důležité 

pamatovat na mladé, být jim především oporou ve víře a také příkladem, aby 

měli otevřená srdce pro Boha i pro to, když je volá ke službě církvi a lidem. 

Nezapomeňme a snažme se do svých modliteb vložit i prosbu za mladé lidi, kteří 

se účastní blížícího se Celostátního setkání mládeže v Olomouci. 

 

Petra Švancarová 

 

Beseda s Milosrdnými sestrami III. řádu sv. Františka pod 

ochranou Svaté rodiny v Brně 
 

     Třetí neděli Velikonoční nás přijely navštívit řádové sestřičky, které sídlí 

v Brně na Grohové. Tyto sestry patří k velké řeholní rodině sv. Františka.  

Od ostatních řeholních společenství, která se také řídí řeholními pravidly svatého 

Františka, je odlišuje přívlastek – pod ochranou Svaté rodiny. Své modlitby, 

práci, utrpení, bolesti, ale i radosti obětují za kněze, za posvěcení kněží a tím  

se spolupodílejí na vykoupení světa. Ve svých modlitbách také v nemalé míře 

pamatují na rodiny, aby byly podobné té z Nazareta. Sestřičky se přizpůsobují 

potřebám doby. V současné době působí převážně v oblasti zdravotnictví  

a školství. 

     Sestřičky s námi prožily ve farním kostele mši svatou a po jejím skončení je 

naše mládež provedla po Moravské Nové Vsi. V odpoledních hodinách jsme byli 

všichni srdečně pozváni na faru k posezení se sestřičkami, které nás seznámily se 

svým řádem. Řekli nám něco o své zakladatelce, vývoji řádu a jeho poslání. 

Připravily si pro nás přednášku na téma Důstojnost člověka a poslání ženy 
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v dnešním světě. Velmi krásné bylo také osobní svědectví jedné z mladých 

sestřiček o tom, jak ji Bůh vedl, až ji přivedl do kláštera. Sestřičky se nám 

snažily svým výkladem a také pomocí fotografií přiblížit svůj každodenní život, 

ve kterém je čas pro modlitbu, práci, ale i legraci. Nejsou to žádné vážné, 

zamračené bytosti, ploužící se v černých hábitech. Během setkání jsme 

s doprovodem kytary zazpívali několik písní a společnou modlitbou jsme Bohu 

poděkovali za toto setkání. Na závěr setkání měl každý z nás možnost si  

se sestřičkami neformálně popovídat u bohatě prostřeného stolu. 

     Sestřičky nám přislíbily svou modlitbu, pamatujme na ně také my ve svých 

modlitbách. I v dnešní době je velmi potřeba kněží, řeholníků a řeholnic. 

Modleme se za to, aby byl dostatek těch, kteří se zcela svodně a z lásky 

rozhodnou odevzdat svůj život Bohu a žít jej s ním a v něm naplno. Aby ti, které 

volá, byli vnímaví k jeho hlasu a nebáli se jej následovat. Potřebujeme lidi, kteří 

svými oběťmi a modlitbami drží svět. Tím, že se vzdávají rodinného života, mají 

srdce i ruce volné pro Boha a bližní, stávají se otci a matkami mnohem větších 

rodin a to rodin farních a řeholních. Modleme se za ty, které si Bůh vyvolil, aby 

ve světě plném nenávisti byli svědky lásky a pokoje. Ať celým svým životem 

ukazují na toho, kterého si tak zamilovali. 

Magdaléna Čerešnová 

 

Setkání holek 

 
     Odpoledne v neděli 23. dubna jsme se „my“ - holky zúčastnili farního setkání 

pro holky, které si pro nás připravila Magda - varhanice. Strávili jsme společně 

příjemné odpoledne, při kterém jsme si pouštěly film, hrály různé deskové hry, 

nebo jsme si malovaly na skleničky. Anežka Mrláková i pan farář malovali  

na obličej, a to jsme byly k nepoznání. Všechny jsme si naše setkání užily a jsme 

rády, že po dlouhé době neměli setkání jen kluci, ale došlo i na nás - holky. 

 

Anežka Dvořáčková 

3. farní den - pohledem mladých 
 

     Dne 6. května se konal již 3. farní den, tentokráte v Hruškách. Už od rána 

probíhaly přípravy, na kterých se sešla spousta lidí, kteří přiložili ruku k dílu. 

Program začal ve 14:00 hod. krátkou pobožností, kterou vedl P. Václav Slouk.  

Pro všechny návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení, soutěže, 

ochutnávka vín od našich vinařů, hlad byl zahnán dobrým selátkem a žízeň byla 

ukojena na baru. Byla možnost podívat se na výstavu, která byla v kostele. 

Výstava byla zaměřena na fotky z prvního svatého přijímání dřívějších dob.  



 Farní zpravodaj 

 

9 

Pro děti byl zajištěn skákací hrad a stanoviště s lehkými úkoly. 

     Mládež si pro odlehčení připravila scénku ze života farnosti a o zábavu se 

postarali také místní hasiči, kteří nastříkali na hřišti pěnu, ve které se pobavily 

nejenom děti, ale i dospělí. Navzdory lehkým přeháňkám, byla účast vysoká  

a tak jsme mohli spolu prožít krásné a poklidné odpoledne v kruhu naší velké 

farní rodiny. Už se těšíme na příští rok, kdy se bude konat 4. farní den 

v Moravské Nové Vsi. 
Anežka Mrláková 

 

 

    3. farní den - pohledem paní starostky 

 

     V mnoha farnostech je farní den již řadu let nedílnou součástí života farnosti, 

v jiných se nová tradice teprve zavádí.  I my jsme se rozhodli tuto tradici připojit 

k naší farnosti a našim životům. 

     Letos jsme se tedy již potřetí setkali čtvrtou neděli velikonoční na farním dnu. 

Tentokráte v Hruškách. Veškerým událostem předcházely pečlivé přípravy, které 

jsme „upekli“ v zasedací místnosti obecního úřadu s řadou dobrovolníků  

na několika přípravných schůzkách. Musím přiznat, že jsme byli ve značné 
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výhodě, neboť jsme čerpali ze zkušeností z přecházejících farních dnů, které  

se konaly poprvé v Moravské Nové Vsi a podruhé v Týnci. 

      

     Slavnost byla zahájena krátkou pobožností v kostele sv. Bartoloměje za účasti 

Mons. Václava Slouka, v jejímž závěru se nám představily významné svaté 

osobnosti, které modelovali naši nejmladší. Jejich zdařilé převleky včetně indicií 

nás měly nasměrovat ke splnění prvního připraveného úkolu – uhodnout,  

o kterého patrona se jedná. Ruku na srdce, nebyl to vůbec jednoduchý úkol. 

Hravého ducha mohli dospělí i děti předvést i v dalších soutěžních disciplínách, 

jako bylo hádání aromatických vůní či rychlostní měření při tahání koštýřem. 

Děti si mohly mimo soutěžení zadovádět na skákacím hradu nebo prohlédnout 

přistavený hasičský automobil. Odpolední program zpestřila mládeží připravená 

scénka představující úryvek z pohádky Anděl Páně 2. No, a ti, co si nechtěli ani 

hrát, ani soutěžit, si mohli v kostele prohlédnout výstavu věnovanou historii 

kostela včetně fotografií s církevní tématikou. 

     Celé odpoledne bylo provázeno příjemnou atmosférou spojenou s konzumací 

výtečně připravených sladkých i slaných závinů, z nichž ty nejchutnější byly 

vyhlášeny a oceněny věcnou cenou. Nechybělo samozřejmě grilované selátko, 

čepované pivo a limonáda a taktéž kvalitní moravské vínečko od místních 

vinařů. 
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     Přestože nám počasí příliš nepřálo, sešlo se nás právě tolik, abychom potvrdili 

myšlenku, že farnost je jedna velká rodina. My všichni jsme její členové a každá 

správná rodina se má jednou za čas sejít, pozvat své příbuzné a radovat se  

ze společného setkání. Nám se to, myslím, povedlo. 

     Děkuji panu faráři, všem organizátorům, vinařům a hasičům i těm, kteří se 

tohoto zajímavého odpoledne zúčastnili, že jsem u toho mohla být s vámi. 

 

Jana Filipovičová 

 

Ministrantské setkání v Olomouci 
     V sobotu 6. května se naši 

ministranti vypravili do kněžského 

semináře v Olomouci na setkání 

ministrantů brněnské diecéze. Sraz 

byl u fary a odjížděli jsme vlakem 

z Moravské Nové Vsi kolem 

sedmé hodiny. Jeli jsme osobním 

vlakem až do Starého Města, kde 

jsme přestoupili na rychlík do 

Olomouce. 

     Po příjezdu do Olomouce jsme 
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přepočítali ministranty a zjistili, že je o jednoho víc . Poté jsme se vydali  

do semináře, kde byli ministranti rozděleni do skupinek podle věku. V těchto 

skupinkách se šlo na mši svatou, kterou pro nás sloužil náš brněnský biskup -

otec Vojtěch. Po mši svaté byly připraveny soutěže pro skupinky, ve kterých 

ministranti plnili různé úkoly na stanovištích. Ta byla rozmístěna v parku poblíž 

semináře. Každý účastník měl na ruce barevný pásek, aby byl puštěn zpět  

do areálu semináře. Samozřejmě na nás nezapomněli s obědem, který byl 

připraven v semináři. Na konci celodenního snažení všech ministrantů bylo 

vyhodnocení všech klání a vítězové byli patřičně odměněni. Cestou domů 

nechyběla sladká odměna v podobě točené zmrzliny s příchutí vanilky  

a čokolády od pana faráře. Domů jsme přijeli až večer a děsně unaveni. 

Jiří Petráš 

 

 

Pouť žen a dívek 

na Svatý Kopeček 
 

     V sobotu 3. června 

jsme i my, ženy a 

dívky naší farnosti, 

vyrazily na společnou 

pouť. Cílem byl Svatý 

Kopeček u Olomouce. 

 

     Brzy ráno se nás na nádraží v Moravské Nové Vsi sešlo 30 žen všech 

věkových kategorií. Pohodlně jsme docestovaly vlakem až do Olomouce. 

V Olomouci jsme měly naplánovanou návštěvu klášterní kavárny ÕDE. Tuto 

kavárnu zde provozují sestry Neposkvrněného početí Panny Marie III. řádu  

sv. Františka z Assisi. Najdete ji v tiché uličce na hradbách, přímo v centru 

Olomouce. V přízemí kláštera se nachází již zmíněná kavárna, v prostředním 

patře knihovna s klášterní kaplí. Odtud je úžasný výhled do parku. V horních 

patrech jsou pokoje sester. 

     Nejdříve jsme se občerstvily v kavárně, ty odvážnější vyzkoušely i estonské 

speciality. Pak jsme si prohlédly klášterní kapli, kde nás sestra Hyacinta přivítala 

a pověděla něco o řádu. Dozvěděly jsme se spoustu zajímavých informací, např. 

z působení řádu v Estonsku. Atmosféra byla velmi příjemná, a kdybychom 

nepokračovaly dál, jistě bychom rády zůstaly a povídaly si. 

     Dalším bodem poutě byla návštěva Svatého Kopečku. Tam nás dopravil 

autobus. Protože jsme měly ještě čas před začátkem bohoslužby, usadily jsme se 
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v parku a pomodlily se růženec a zazpívaly si v doprovodu kytary Jany Tiché.  

Před bohoslužbou v bazilice některé z nás využily možnost absolvovat 

komentovanou prohlídku. V 15:00 hod. začala bohoslužba, kterou pro nás sloužil 

P. Gorazd František Krušina. Mimo jiné poznamenal, že si nepamatuje, kdy 

naposledy sloužil mši jenom pro poutnice a popřál nám hodně sil a víry v našich 

rodinách. Po jeho povzbudivých slovech jsme se odebraly na zpáteční cestu. 

     Ráda bych poděkovala organizátorkám poutě Magdě Čerešnové a Petře 

Švancarové za krásně prožitý sobotní den. 

 

Jindřiška Fojtíková 

 

Výroční den posvěcení farního kostela sv. Jakuba (2. květen) 
 

     V úterý 2. května byl pro naši farnost památný den. Připomněli jsme si 210. 

výročí vysvěcení farního chrámu svatého Jakuba. Za všecky milosti, dary a rady, 

které jsme zde od Pána Boha přijali, jsme 

poděkovali při slavné mši svaté. V promluvě 

pan farář prošel některá základní data  

a zajímavé údaje z historie našeho kostela. 

Mimo jiné jsme se dozvěděli, že v 19. století 

někteří farníci nepřijímali prováděné změny 

s velkým nadšením. Ale mnozí byli ochotni 

přispět k tomu, aby byl Boží stánek důstojně 

vybaven a vyzdoben. Po mši svaté měli 

všichni zájemci možnost na faře zhlédnout 

krátkou prezentaci ze starší i nedávné 

historie našeho kostela. Bylo připraveno  

i pohoštění. Kéž i tato drobná oslava 

přispěje k tomu, abychom si více uvědomili, 

že farní chrám je naším duchovním domovem, kde se s Boží pomocí vytvářejí  

a upevňující dobré vzájemné vztahy v naší farní rodině. 

     Marie Salajková 

 

Přidáváme i několik málo informací získaných z historických pramenů, které 

zazněly při slavnostní promluvě ke slavnosti posvěcení chrámu sv. Jakuba 

2.5.2017: 

 

 první farní kostel v MNV postavili cisterciáti z Velehradu ve 13. století 

 v roce 1638 tuto oblast (Břeclavské panství) zakoupili Lichtenštejni 
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 ve 2. polovině 18. století bylo konstatováno, že farní kostel je malý 

 v roce 1771 byl původní kostel za faráře Františka Zeheho celý zbořen 

 r. 1772-3 byl vystavěn nový, větší – současný kostel – jeho výstavbu 

kompletně hradili Lichtenštejni, s podmínkou, že interiér (oltáře, sochy, 

obrazy, liturgické nádoby) zajistí na vlastní náklady farníci 

 1780 - hlavní oltář, 1785 - dva boční oltáře, 1787 - oltářní obraz sv. Jakuba 

 1790 – vloupání do kostela, při kterém se navždy ztratila značná část 

vzácných liturgických předmětů, které se používaly při mši svaté 

 1801-4 – křtitelnice, kazatelna a varhany 

 1807 – MNV se stala městysem a dne 2.5.1807 byl farní kostel 

konsekrován (vysvěcen) – světitelem byl 3. brněnský biskup: hrabě 

Vincenc Josef Schrattenbach 

 

Při promluvě zaznělo mezi jiným i těchto pár citací z historických dokumentů: 

 

A co nestávalo se na širém okolí, museli často prožívat kněží v Nové Vsi: Když 

v roce 1894, na den posvěcení chrámu, vyzval P. Martinů farníky při kázání, aby 

přispěli na sbírku pro vnitřní výzdobu kostela, ozývaly se hojné hlasy, že „Každý 

hospodář má si opraviti své stavení sám!“  

 

I navzdory tomu, a také díky obětavosti P. Martinů, se v těchto letech udělala 

v kostele nová dlažba, varhany, nové zpovědnice, obnovily se oltáře, kazatelna  

i křtitelnice a byly pořízeny nové lavice… 

 

Další zápis je z pozdější doby a ukazuje i tu lepší stránku tehdejších farníků: 

Naštěstí vždy byl počet dostatečný těch, kteří ruku k dílu přiložiti chtěli, a tak 

kostel náš i fara v Nové Vsi nikdy nechátrali! 

 

Přednáška otce Romana Kubína 

 
     V neděli 28. května jsme 

strávili na faře příjemné 

odpoledne s otcem Romanem 

Kubínem, který je biskupským 

delegátem pro mládež a je mu 

svěřena péče o mládež v celé 

brněnské diecézi. Otec Roman 

nás přijel pozvat na spoustu zajímavých akcí, které každoročně pořádají, jako je 

například Kefasfest, Foto víkend, nebo Outdoorový víkend a mnoho dalších. 
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Hlavní akcí, s kterou nás seznámil, je „Celostátní setkání mládeže v Olomouci“, 

které se uskuteční od 15. do 20.8. Letošní motto pro tuto akci je „Nebojte se!“. 

Bůh v Bibli nás k tomu vyzývá celkem 365 krát! A proto se nebojme, a zkusme 

něco nového! Navíc je tato akce doplněna velmi zajímavým programem, 

společnou modlitbou, spoustou zajímavých přednášek nebo koncertů a také 

například celodenní poutí na Svatý Kopeček. V sobotu 19.8. je v rámci CSM 

připraven „Den s rodinami“, na který jste srdečně zváni i Vy - rodiče, abychom  

i my mladí byli inspirováni Vaší odvahou vstoupit do manželství a mít děti. 

     Tak doufám v co největší účast. 

Petra Hanzalíková 

 

 

První svaté příjímání 
 

     Touto cestou bychom chtěli poděkovat za rodiče dětí, které se připravovaly 

letos k prvnímu svatému příjímání, za obětavý přístup pana faráře i paní 

katechetky a také za pravidelné setkání rodičů i s dětmi na faře, kdy nám byla 

celá slavnost prvního svatého přijímání, ale také i první svaté zpovědi, podrobně 

vysvětlena a byli jsme na tyto velké události našich dětí řádně duchovně 

připraveni. Věříme, že naše děti nikdy nezapomenou udržovat svou duši v čistotě 

a budou vzpomínat na ten radostný den, kdy přijaly poprvé Tělo Kristovo  

a budou se snažit přistupovat k svatému příjímání co nejčastěji. 

Dvořáčkovi 

 

 

Varhanický kurz 
 

     V sobotu 10. června čtyři varhanice z naší farnosti ukončily první ročník 

tříletého varhanického kurzu, jenž pořádá Musica Sacra. Tento kurz je  

pod záštitou Biskupství brněnského a jeho hlavním vedoucím je trvalý jáhen 

Willi Türk ze Znojma. Na kurz jsme dojížděly do Břeclavi, kde jsme se všichni 

pravidelně, jednou měsíčně, scházeli v sále pod kostelem sv. Václava. Dopolední 

výuku tvořila přednáška z liturgiky a hudební nauky, test z minulého učiva  

a nácvik nových písní či žalmů. Všichni jsme velmi ocenili tipy pana Türka  

na písně hodící se na slavnosti a neděle pro následující období a velké množství 

varhanních doprovodů, žaltářů a preludií, které zde byly k zakoupení.  

Po přednáškách následovala výuka hry na varhany, která probíhala v menších 

skupinkách podle určité úrovně, pod vedením několika kantorů. V příštím roce 
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nás, kromě pokračování ve hře, čeká výuka mechaniky varhan a vedení sboru. 

Jsme velmi vděčné, že je tady možnost tohoto kurzu a dalšího vzdělávání 

varhaníků. Děkujeme za odborné i duchovní vedení, praktické rady  

a „vychytávky“, a to nejen vedoucím kurzu, ale také otci Mariánovi, který  

pro nás během roku pořádal několik varhanických setkání, za trpělivé 

vysvětlování, podporu a pomoc při nácviku nových písní nebo rychlou opravu 

varhan, kdykoliv bylo potřeba. Touto cestou bychom chtěly poděkovat také 

našim rodinám za podporu, ohleduplnost a toleranci. 

Myšlenka z kurzu: „Varhaník či zpěvák slouží Bohu, není otrokem lidí. Má být 

služebníkem radostným, aby mohl zapálit a rozjásat ostatní.“ 

 

          Magdaléna Čerešnová  

 

 

Co nás čeká 
 

29.6. Adorační den farnosti Moravská Nová Ves 

30.6. – 2.7. Výlet pro ministranty Šaštín - Stráže 

5.7. Cyrilometodějská pouť  Mikulčice 

9. – 16.7. 3. Farní tábor Břežany 

30.7. – 1.8. Slavnost sv. Jakuba - hody Moravská Nová Ves  

15. – 20.8 Celostátní setkání mládeže Olomouc 

19.8. Pouť rodin v rámci CSM Olomouc 

27.8. 14. Pouť rodin Žďár nad Sázavou 

27. – 29.8. 
Slavnost sv. Bartoloměje  

- hody 
Hrušky 

3. – 4.9. 
Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele 

- hody 
Týnec 

9.9. Zlatá sobota Žarošice 

21.9. Zahájení nového šk. roku farní kostel MNV, zahrada 
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S Bohem na cestách 
 

     Tak se jmenuje nová aplikace vydaná Nakladatelstvím Paulinky.cz, která je 

zdarma dostupná v obchodě Google Play. Aplikace může doprovázet cestovatele, 

poutníka, turistu či „dovolenkáře“ při získávání nových zážitků a zkušeností, 

napomáhá vést jeho pohled k Bohu a otvírá jeho srdce, aby i v čase prázdnin  

a dovolené bylo naplňováno Božími dary. 

     Na Google Play můžete nalézt i další křesťanské aplikace jako je např. 

Kancionál či Růženec. 

     Při svém pobytu mimo farnost jistě přijdou vhod i internetové stránky 

www.ibohosluzy.cz, kde si buď podle mapy nebo zadáním města či vesnice, 

kde právě jste, může najít nejbližší katolický kostel, v informaci k němu 

jsou uvedeny i časy sloužených bohoslužeb. 

      Pro ty z vás, kdo ještě neví, kam pojedou na dovolenou nebo kam na výlet, 

můžou vyhledat zajímavá místa na stránkách www.cirkevnituristika.cz, kde jsou 

seznamy poutních míst v ČR, možnosti ubytování na faře, či zajímavá místa 

k jednodenním výletům. 

     Pokud byste na dovolené chtěli vědět, co se děje doma ve farnosti nebo  

se podívat na nedělní ohlášky, nezapomínejte, že důležité informace naleznete  

na stránkách www.farnostmnves.cz. 

Marek Dvořáček 

 

 

Pojeďte s námi na „Pouť rodin“ 
 

     Pojedeme již po desáté. 

     Letos 2. září se koná již 14. Diecézní pouť rodin, na kterou nás naši 

biskupové zvou tak jako každý rok do areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou. 

Letošní motto poutě je „Naše diecéze slaví narozeniny“. 

     Program začíná v 9:20 hod. ranním duchovním slovem otce Romana Kubína, 

který je pověřen vedením Diecézního centra mládeže. Poté následuje  

v 10:00 hod. pontifikální mše svatá – hlavním celebrantem bude diecézní biskup 

brněnský Mons. Vojtěch Cikrle. Poté již od 12:00 hod. následuje volný program 

pro rodiny, kdy můžou využít prostor zámku i travnatých ploch okolo, kdy si na 

trávě můžou v klidu posedět a odpočinout nebo se děti můžou zúčastnit 

výtvarných dílen či různých zajímavých soutěží. Dále je na pódiu na hlavním 

nádvoří připraven další doprovodný program. 

     V bazilice je po celou dobu poutě možnost přistoupit ke svátosti smíření  

a také je možno si projít baziliku s komentářem od průvodce. Určitě si každý 

http://www.ibohosluzy.cz/
http://www.cirkevnituristika.cz/
http://www.farnostmnves.cz/


 Farní zpravodaj 

 

18 

najde něco zajímavého. Celou dobu je na pouti i otec biskup, který se  

při odpoledním programu pohybuje mezi rodinami a ochotně se s věřícími 

zastaví a promluví si, také se ochotně 

s dětmi vyfotí. 

     Pouť je ukončena v 15:30 hod. 

závěrečnou modlitbou a požehnáním otce 

biskupa, kdy je mu předán na památku 

dárek, na výrobě kterého se podílí všichni 

věřící, kteří jsou na pouti. 

     Celá letošní pouť se ponese v duchu 

oslav 240. výročí založení brněnské 

diecéze.  

     Další zajímavou příležitost k rodinné 

pouti máme v rámci Celostátního setkání mládeže, kdy se 19. srpna koná  

„Den s rodinami“. V 10:00 hod. bude mše svatá, kterou bude sloužit kardinál 

Dominik Duka a potom bude další doprovodný program - EXPO výstava hnutí, 

řeholí a prorodinných organizací,  doprovodný program v olomouckých 

kostelích, parcích a sálech, bude také možnost navštívit olomoucké kláštery, 

děvčata se mohou zúčastnit Setkání čtenářek časopisu IN! Během odpoledního 

programu bude možné svěřit děti (od 5 let) na pohlídání opatrovníkům, kteří  

pro ně budou mít připravený zábavný program do 16.00 v Korunní pevnůstce. 

 

Marek a Věra Dvořáčkovi 
 

 

      

Adopce na dálku 
 

V projektu Adopce na dálku jste do 20. června 2017 přispěli částkou:  

 

 Moravská Nová Ves: 4.400,- Kč (+ osobní dar 6.500,- Kč) 

 Týnec:    3.700,- Kč 

 Hrušky:    5.450,- Kč 

  

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

do kostela, označené nápisem: „Adopce na dálku“. 
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Nejenom pro naše ministranty 

 
„Bůh tě povýší, až přijde čas“ (kardinál Miloslav Vlk) 

 

     Milí ministranti, 

když jsem se ve svém životě setkával v nejrůznějších 

koutech světa s ministranty, vždy jsem v jejích očích viděl 

tolik otázek, které by chtěli vyslovit. Nejčastěji by se byli 

zeptali, jak mi na životní cestě pomáhala moje víra, až jsem 

se stal kardinálem. 

     V mém pestrém a dobrodružném životě bylo pro mne 

nejsilnější zkušeností, že slovo Boží je živé, že je platné  

a že „funguje“. Když jsem se za komunismu po maturitě 

nedostal na žádnou vysokou školu, protože jsem nebyl  

ve svazu komunistické mládeže, ani jsem nemohl vstoupit do kněžského 

semináře, šel jsem tehdy na mariánské poutní místo Lomec u Bavorova, abych si 

vyprosil světlo pro svůj život. Při mši svaté se tam četla věta z 1. listu sv. Petra: 

„Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás Bůh povýšil, až k tomu přijde čas.“ 

(1 Pe 5, 6). Uvěřil jsem tomu Božímu slovu, nechal jsem se jím vést a skutečně 

přišel čas a ejhle – já jsem se dostal nejprve na filozofickou fakultu a potom  

i na teologickou fakultu a do kněžského semináře. Bůh otevíral dveře, jak slíbil, 

takže jsem mohl být v roce 1968 vysvěcen na kněze. A když se zhroutil 

komunismus, naplňovalo se to slovo, kterého jsem se držel, ještě dále: stal jsem 

se budějovickým biskupem a pak pražským arcibiskupem. A aby to bylo jasné, 

tak se pak při obřadu ustanovení kardinálem ve Vatikánu četla právě ta věta: 

„Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil, až k tomu přijde čas…“ 

Bůh mi připomněl, že drží své slovo. 

 

Soutěž: O Svatém Tarsiciovi, 

patronovi ministrantů, toho víme 

z ministrantských setkání dost. 

Zkuste na internetu o něm zjistit 

nějakou zajímavost, kterou jsme si 

o něm neříkali. Mladším ministran-

tům s tímto úkolem mohou pomoct 

starší sourozenci nebo rodiče. 

(odevzdání do 31.07.2017) 
. 
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Pro děti 
 

         Na koho bychom neměli o prázdninách          

 zapomínat? 

 Na    _   _   _   _     _   _   _   _ . 
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1. První den v týdnu 

2. Jak jinak říkáme obětnímu stolu 

v kostele 

3. Knížka, ze které se čte čtení při 

mši svaté 

4. Jméno pomocného biskupa 

brněnské diecéze 

5. Komu je zasvěcen farní kostel 

v Moravské Nové Vsi? 

Svatému…… 

6. Místo kde se schází křesťané 

7. Hudební nástroj v kostele 

8. O prázdninách se tam nechodí  


