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     Úvodní slovo 

Díky Pánu Bohu, ale nejenom jemu… (aneb: bez vás by to nešlo!) 

Na závěr roku 2017 bych chtěl ze srdce poděkovat: 

     Díky všem, kteří se starají o provoz kostelů naší farnosti, zejména 

kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid  

a přípravu nejrůznějších slavností. 

     Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaní-

kům a vedoucím sborů i těm, kteří doprovází mši svatou zpěvem z Kancionálu 

a jsou otevřeni pro to, naučit se nové zpěvy, které jsou k oslavě Boha. 

     Děkuji všem akolytům i ministrantům a vedoucím ministrantů, kteří se jim 

věnují a připravují pro ně pravidelná setkání a nejrůznější výlety. 

     Díky vám všem, kteří jste v tomto roce pomohli při všech pracích  

na kostelích, v jejich okolí i na naší faře. 

     Děkuji také všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid naší fary.  

     Děkuji členům pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, 

kteří se starají o fungování a hospodaření farnosti a o vize do budoucna. 

     Děkuji všem, kteří obětují svůj čas pro druhé a připravují a organizují 

nejrůznější akce (tábory, plesy, poutě, akce pro děti a mládež, adorace a další). 

     Děkuji těm, kteří spravují webové stránky farnosti a zároveň pro nás 

všechny vytváří farní zpravodaj. Děkuji také všem, kteří přispívají svými 

články do farního zpravodaje. 

     Děkuji paní katechetce a panu katechetovi za vedení dětí v náboženství. 

     Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich 

účastní (modlitby matek, modlitba živého růžence, ministranti, mládež…). 

     Děkuji představitelům všech třech našich obcí: Moravská Nová Ves, 

Hrušky i Týnec, za jejich ochotu a vstřícnost při budování společného díla. 

     Děkuji všem, kteří častokrát velkoryse přispívají finančními dary na faru  

i naše kostely, kterým nejsou naše kostely lhostejné, vždyť se v nich všichni 

pravidelně setkáváme. 

     Díky vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za vaše pečené či 

jiné dobroty, za neformální setkávání u vás doma nebo na faře a za přátelství. 

     Chtěl bych zvlášť poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých 

modlitbách, všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. 

Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to skryté a nejméně 

nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu. 

     Nakonec děkuji vám všem ostatním – všichni jste důležití, tvoříme jedno 

farní společenství, kde každý má své místo. Pán Bůh vám všem odplať! 

otec Marián 
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   Liturgické okénko 

    Svátosti – VIII. část 

    První svaté přijímání v naší farnosti 
 

     Na konci října proběhlo první přípravné setkání rodičů a dětí, které 

by chtěly přistoupit v  roce 2018 a 2019 k 1. svatému přijímání. Letos 

se poprvé tohoto setkání zúčastnili i rodiče dětí, které navštěvují  

2. třídu ZŠ. Tento rok tedy přecházíme na nový způsob přípravy, která 

trvá dva roky. Všechny děti - druháci i třeťáci, dostaly knížečku, kam 

dostávají razítka za účast na mši svaté. Rodiče byli požádáni o to, aby 

s dětmi nesedávali při mši svaté někde vzadu v lavicích (odkud děti 

vůbec nevidí na oltář) a už vůbec, aby děti byly na kůru (schovány  

za varhanami). Jejich místo je přece u oltáře - co nejblíže Pánu Ježíši. 

Děti navštěvují také výuku náboženství a rodiče spolu s dětmi jsou 

vedeni k tomu, aby pravidelně navštěvovali nedělní bohoslužby, jak se 

na křesťany patří.  

     Příprava před udělením této svátosti je důležitá nejenom pro děti, 

ale i jejich rodiče. Je velmi důležité, aby si uvědomili, že přijetí 

svátosti Eucharistie jejich dětmi, by nemělo být prvním a zároveň  

i posledním svatým přijímáním, ale že se jedná pouze o další malý 

krůček na dlouhé cestě ke Kristu, která začala již křtem jejich dětí. 

 

    Folklór nebo Vánoce?   
     Aneb: Vono to (český) baroko je hezký pro voko... 
 

     Po skončení jedné adventní bohoslužby mně u dveří kostela čekal 

manželský pár z ciziny s dotazem, který mě nejdříve překvapil: 

„Co to je?", zeptala se paní a prstem ukazovala na plakátek, který zval 

na „České vánoce“. „Jste zváni na večer českých vánoc“, snažil jsem 

se o doslovný překlad do jejich mateřského jazyka. „Noël tchèque, 

české vánoce“, opakoval mechanicky její manžel a se zamyšleným 

výrazem ve tváři se mě zeptal: „To vy slavíte nějaké jiné vánoce než 

ostatní evropští katolíci?“ Začal jsem mu vysvětlovat naše vánoční 

zvyky s koledami, stromečkem a kapry na ulicích... Chvíli na mě jen 

se zájmem hleděl, a potom mě přerušil: „Ale to je přece jen vánoční 

folklór a vánoce jsou snad něco víc? Ty jsou buď křesťanské, nebo 

jiné – ty by ale potom snad nebylo třeba ohlašovat v kostelní vývěsce!“ 



Farní zpravodaj 

- 4 -  Vánoce 2017 

 

     Cestou domů jsem nad jeho námitkou začal teprve pořádně 

přemýšlet. Musel jsem mu v duchu dát aspoň zčásti za pravdu. Je 

pravda, že jsem nikdy nikde nic neslyšel o belgických nebo snad 

polských vánocích. To asi jen my máme „české“ vánoce... 

     Mám rád české baroko a vánoce jsou okamžikem jeho triumfu. Ale 

asi bychom měli přece jen být opatrnější v označování českého 

barokního folklóru termínem, který označuje příchod slíbeného 

Mesiáše a nějak to rozlišit, oddělit. Nebo snad lze doopravdy káď  

s kapry na náměstí pod velkým ozdobeným stromem, kam  

z obchodního domu doléhá ryčící koleda, označit termínem „vánoce“? 

     Čeští katolíci jsou asi málo nároční a opatrní, bezmála sami snad 

začínají věřit, že: kapr + koledy + vysoký smrk s girlandami = vánoce 

v křesťanském slova smyslu. To ovšem není a nemůže být pravda! 

Vánoce jsou jen jedny, křesťanské a je to oslava příchodu Syna 

Božího mezi nás. Důraz je přitom na osobě, jejíž příchod slavíme,  

a nikoliv na výrazu „oslava“. Jde přece o Krista a ne o baroko. 

Petr Kolář, SJ pro: Radio Vaticana 

 

    Tento rok jsme ve farnosti prožili 
 

     Leden 

Tříkrálová sbírka – začátkem ledna proběhla v obcích naší farnosti 

Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní Charity Břeclav. Koledníkům 

v Moravské Nové Vsi bylo před jejich putováním obcí uděleno 

požehnání ve farním kostele. Děkujeme všem, kteří se do organizace 

sbírky zapojili i všem štědrým dárcům. 

Vánoční koncert – v sobotu 7.1. jsme mohli strávit odpoledne na 

koncertě pěveckého sboru Dopravního podniku z Prahy a Cimbálové 

muziky Lašár z Velkých Pavlovic. Věříme, že se všem koncert líbil. 

Zpěváci se po vystoupení setkali na faře u malého pohoštění.  

2. farní ples  - v sobotu 21.1. se uskutečnil již 2. farní ples, letos 

v obci Týnec. Ples doprovázela skupina Kanci Paní Nadlesní z Brna  

a Cimbálová muzika Stupava z Dolních Bojanovic. Shlédli jsme 

dobovou módní přehlídku spolku Prvorepubliková móda z Týnce  

a taneční vystoupení Tanečního klubu Orel Telnice.  Občerstvení bylo 

zajištěno formou rautu.  
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      Únor 
Adorace – na 1. pátek v měsíci doprovázeli adoraci Zpěváčci  

od sv. Jakuba. Děti přinesly obrázky na téma: Za co chci Bohu 

poděkovat. Těmito obrázky byl vyzdoben oltář u Nejsvětější svátosti. 

Po adoraci pokračoval pro děti program na faře.  

 

Ministrantský turnaj ve 

fotbale – ministranti našeho 

děkanátu se setkali v sobotu 

18.2. na společné mši svaté 

v našem farním kostele,  

po které se všichni přesunuli 

do místní sokolovny, kde 

proběhl turnaj ve fotbale.  

Pro všechny děti připravili 

rodiče občerstvení. Týmy, 

které právě nehrály zápas,  

se mohli zabavit u ping-

pongu nebo stolních her.  

 

     Březen 

Mše svatá s TV Noe – v neděli 19.3. vysílala televize Noe přímý 

přenos ze mše svaté z farního kostela sv. Jakuba. Mši svatou 

doprovázel smíšený sbor zpěváků z Moravské Nové Vsi, Týnce  

i Hrušek. 

Pouť chlapů – tuto pouť připravili pro muže z naší farnosti naši 

akolyté. Nejprve všichni navštívili poutní místo Vranov u Brna, slavili 

mši svatou v kostele sv. Kateřiny v obci Šebrov – Kateřina a nakonec 

absolvovali prohlídku pivovaru v Černé Hoře, kde povečeřeli. 

 

     Duben 

Týden modliteb za mládež – v tomto týdnu jsme zvláště pamatovali 

na mládež naší farnosti i na ostatní mládež v naší republice. Naši 

mladí nás pozvali ke společné modlitbě růžence a adoraci  

před Nejsvětější svátostí.  
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Diecézní setkání mládeže – v sobotu před Květnou nedělí  

se uskutečnilo setkání 

s našimi otci biskupy 

v brněnské katedrále. 

Pozvání přijali i někteří 

mladí z naší farnosti. 

Podle zájmu si vybrali 

skupinku s tématem, 

které je oslovilo. Setkání 

i tento rok doprovázel 

bohatý duch. program.  

Velikonoční inspirace – akce byla spojená s výstavou drobného 

zvířectva a ukázkou tvořivých dílen žen, mužů i dětí. 

Velikonoční svátky – liturgickou službu ve Svatém týdnu měli  

na starost biřmovanci. Na velikonoční pondělí pan farář požehnal 

dětem i dospělým pomlázku. 

Setkání pro holky – v neděli 23.4. se uskutečnilo setkání pro holky. 

Děvčata si mohla něco vyrobit, zahrát si hry a během aktivit shlédla 

filmovou pohádku. 

Týden modliteb za duchovní povolání – v rámci tohoto týdne 

navštívily naši farnost Milosrdné sestry III. Řádu sv. Františka. Slavily 

společně s námi mši svatou ve farním kostele a na odpoledne si  

pro nás připravily přednášku o důstojnosti člověka a poslání ženy 

v dnešním světě a seznámily nás se svým řádem. Společně jsme  

se pomodlili a v doprovodu kytary si zazpívali.  

Sbírka cukrovinek – naše farnost se i letos zapojila do sbírky 

cukrovinek pro Charitu Hodonín. Děkujeme všem dětem, které se  

do této sbírky zapojily – celkem se děti rozdělily o úctyhodných 39 kg 

sladkostí. 

 

     Květen 

Posvícení – společně jsme oslavili 210. výročí posvěcení našeho 

farního chrámu. Po mši sv. bylo možné na faře shlédnout promítání 

fotografií naší farnosti, zvláště z historie kostela a z oslavy 200. výročí 

jeho konsekrace, kdy naši farnost navštívil i otec biskup Vojtěch. 
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Ministrantský den v Olomouci – pro ministranty brněnské diecéze 

byl letos připraven bohatý program v kněžském semináři, který podle 

věkových kategorií připravili bohoslovci. Program byl přichystán  

i pro ministrantky. Celkem se setkání zúčastnilo 820 ministrantů. 
 

3. farní den – letos jsme byli pozváni farníky z Hrušek na společný 

farní den. Odpoledne jsme zahájili děkovnou pobožností, po které 

nám byli představeni svatí, které jsme později měli uhodnout  

v soutěži. Mládež pro nás připravila scénku, hospodyňky měly 

možnost si zasoutěžit. Ve stáncích byly připraveny i další soutěžní 

disciplíny.  Hasiči udělali dětem na hřišti pěnu, kde si mohly zařádit. 
 

Pouť na Svatý Hostýn – v pondělí 8.5. jsme se vypravili  

na tradiční pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn. Hlavním celebrantem 

byl P. Vít Hába. Někteří putovali pěšky z Bystřice pod Hostýnem. 

Společně jsme prožili i křížovou cestu. 
 

Přednáška P. Romana Kubína – v neděli 28.5. sloužil v naší farnosti 

nedělní mše svaté P. Roman Kubín –  biskupský delegát pro mládež, 

jemuž je svěřena péče o mládež v celé naší diecézi. Odpoledne  

se mohli mladí zúčastnit besedy, kde se díky otci Romanovi dozvěděli 

o programech, které v diecézi pro mladé probíhají. Pozval je také  

na Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 
 

Svátost pomazání nemocných - o Slavnosti Nanebevstoupení Páně 

byla při bohoslužbách v naší farnosti udělována svátost pomazání 

nemocných všem nemocným a starším 60-ti let. Při bohoslužbách 

přistoupilo k přijetí této svátosti 150 farníků. 

     

      Červen 

Slavnost 1. svatého přijímání – v červnu přistoupilo k přijetí svátosti 

Eucharistie celkem 11 dětí z Moravské Nové Vsi a Hrušek.  

V Hruškách připravili rodiče dětem společné pohoštění ve škole.  Děti 

se, společně s rodiči, připravovaly k přijetí této svátosti na několika 

setkáních na faře a děti i samostatně v hodinách náboženství. 
 

Slavnost Těla a Krve Páně -  v polovině června jsme v naší farnosti 

prožívali Slavnost Těla a Krve Páně. Svoji úctu k Eucharistii a naši 

víru jsme vyznali průvodem jednotlivými obcemi s Nejsvětější 

svátostí k připraveným oltářům. 
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Pouť žen a dívek – uskutečnila se pouť do Olomouce na Svatý 

Kopeček s posezením v klášterní kavárně u sester Neposkvrněného 

početí Panny Marie III. řádu sv. Františka. Na Svatém Kopečku jsme 

slavili mši svatou, kterou celebroval P. Gorazd František Krušina.  
 

Poděkování na konci školního roku – ve čtvrtek 22.6. poděkovali 

všichni žáci, studenti i učitelé při mši svaté za Boží pomoc a dary 

Ducha Svatého v uplynulém školním roce. Po mši svaté se všechny 

děti, mládež i rodiče sešli na farní zahradě u táboráku.  
 

Adorační den – ve čtvrtek 29.6. byla v našem farním kostele během 

dne vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní, abychom mohli každý z nás 

strávit čas v tichosti a modlitbě spolu s Kristem. Tato výstava Svátosti 

byla zakončena společnou adorací, kterou pro nás připravili mladí 

společně s biřmovanci. 
 

     Červenec 

3. farní tábor – v čase 

od 11. do 16.7. jsme 

strávili u sester sv. 

Hedviky v Břežanech u 

Znojma. Mládež pečlivě 

připravovala pro děti 

bohatý program. Navští-

vili jsme např. bazén 

v Hrušovanech, podzemí 

i hrobku františkánů ve 

Znojmě a mnohé jiné… 
 

Svatojakubské hody - v neděli 30.7. jsme v naší farnosti slavili 

poutní mši svatou ke sv. Jakubovi. V pondělí byla sloužena mše svatá 

za všechny zemřelé naší farnosti, za které jsme se poté pomodlili na 

hřbitově. Děkujeme krojovaným, kteří se účastnili nedělní slavnosti. 

     Srpen 

Slavnost sv. Bartoloměje - v neděli 27.8. jsme v naší farnosti slavili 

poutní mši svatou ke sv. Bartoloměji. V pondělí byla sloužena mše 

svatá za všechny zemřelé naší farnosti, za které jsme se poté pomodlili 

na hřbitově. I zde děkujeme krojovaným, kteří se slavnosti účastnili. 
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Celostátní setkání mládeže – 

několik mladých lidí z naší 

farnosti se zúčastnilo 

Celostátního setkání mládeže 

v Olomouci. Na tomto setkání 

byl bohatý duchovní, kulturní 

i sportovní program. V sobotu 

do Olomouce přijely i rodiny 

s dětmi na „Den s rodinami“.  

Toto setkání s námi prožívali  

i naši otcové biskupové. 

 

     Září 

Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele - v neděli 3.9. jsme slavili poutní mši 

svatou  ke sv. Janu Křtiteli. I zde byla v pondělí sloužena mše svatá  

za všechny zemřelé, za které jsme se poté pomodlili na hřbitově. 

Děkujeme krojovaným, kteří se účastnili nedělní slavnosti. 

14. Diecézní pouť rodin – heslo letošní pouti bylo „Naše diecéze 

slaví narozeniny“. Tohoto setkání se zúčastnily i rodiny z naší 

farnosti. I letos byl připraven bohatý program pro děti i dospělé. 

Pouť do Žarošic – v sobotu 9.9. se uskutečnila tradiční pouť k Panně 

Marii do Žarošic na Zlatou sobotu. Mši svatou celebroval Mons. Jozef 

Haľko, světící biskup bratislavský. 

Poděkování za úrodu – ve všech našich kostelích byla sloužena 

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

na našich polích a zahradách. Kostely byly krásně vyzdobeny letošní 

úrodou, liturgii doprovázely zpěvy, přinášení obětních darů  

i slavnostní přímluvy. 

Zahájení školního roku – sloužena společná mše svatá s prosbou  

o požehnání a pomoc během celého nového školního roku. Po mši 

svaté se děti, společně s rodiči setkali u táboráku na farní zahradě. 

Setkání prvopřímajících dětí – děti, které v předešlém školním roce 

přistoupily k prvnímu svatému přijímání, pozval otec biskup  

na setkání na Petrově. Někteří rodiče umožnily dětem zúčastnit se 

tohoto setkání. Pro děti byl připraven bohatý program, na který je 
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doprovázeli někteří světci. Na konec setkání byla v katedrále adorace 

se závěrečným požehnáním. 

     Říjen 

Udělování svátosti biřmování – v neděli 7.10. navštívil naši farnost 

brněnský pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul, který udělil svátost 

křesťanské dospělosti devatenácti mladým lidem. Slavnostní mši 

svatou doprovázel smíšený sbor z Moravské Nové Vsi, Hrušek  

i Týnce. Po mši svaté se setkali biřmovanci na faře u společného 

oběda s otcem biskupem a kněžími. 

     Listopad 

Rekolekce – ve čtvrtek 9.11. se v naší farnosti uskutečnila rekolekce 

pro kněze našeho děkanátu. Kněží společně slavili mši svatou v Týnci. 

Po mši svaté se sešli na faře ke společné formaci a řešení různých 

aktivit v děkanátu. 

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

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

se zúčastnily oblastního kola ve Velkých Pavlovicích. Na prvním 

místě ve své kategorii se umístnil Martin Tichý z Moravské Nové Vsi, 

který postupuje do diecézního kola. Do finále se dostala i Zuzka 

Vajbarová z Hrušek. 

Památka sv. Cecílie - v tento den byla sloužena mše svatá za všechny 

ty, kteří doprovází liturgii svým zpěvem nebo hrou na hudební nástroj. 

Byla to tedy mše svatá i za všechny, kteří při mši svaté zpívají 

z Kancionálu. Po mši svaté proběhlo na faře setkání vedoucích sborů  

a varhaníků z celé naší farnosti, na kterém pan farář všem poděkoval 

za jejich službu. 

Kurz vedoucích ministrantů - několik starších ministrantů z naší 

farnosti se přihlásilo na jednoletý kurz pořádaný Biskupstvím 

brněnským. První víkend strávili kluci na faře v Drásově. Celkem se 

jich setkalo z naší diecéze asi 20. Kurz vedl P. Václav Kotek a čtyři 

bohoslovci brněnské diecéze. 

Vánoční inspirace – v kulturním domě v Týnci se uskutečnila 

výstava výrobků dětí, vánoční výzdoby, ozdob a květinových vazeb. 

Výrobky bylo možné si zakoupit. 
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     Prosinec 

Adorace – na první pátek v měsíci si připravili naši mladí adoraci  

na téma Boží milosrdenství. Adorace byla potmě - byla nasvícena 

Svátost a srdce s paprsky, které symbolizovaly Boží milosrdenství. 

Výlet do aquaparku – v sobotu 2.12. se uskutečnil výlet pro děti  

do aquaparku v Kuřimi. Výletu se zúčastnilo téměř 20 dětí.  

Svatý Mikuláš – první týden v prosinci navštívil i naši farnost  

sv. Mikuláš, který společně s anděly obdaroval naše děti. 

 

PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
ve farnosti Moravská Nová Ves 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

16.12.   SOBOTA 13:30 – 14:30 HRUŠKY 

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

17.12.   NEDĚLE 13:30 – 14:30 TÝNEC 

 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2017 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

NĚDĚLE  „půlnoční“ 24.12. 22:30 --- --- 

PONDĚLÍ 
Slavnost  

Narození Páně 
25.12. 9:15 10:45 7:45 

ÚTERÝ Svátek sv. Štěpána 26.12. 9:00 8:00 10:00 

STŘEDA  27.12. --- --- --- 

ČTVRTEK  28.12. 8:00 --- --- 

PÁTEK   29.12. --- --- --- 

SOBOTA  30.12. --- --- --- 

NEDĚLE Svátek Sv. rodiny 31.12. 9:15 10:30 8:00 

PONDĚLÍ 
Sl. Matky Boží, 

Panny Marie 

1.1. 

2018 
9:15 7:45 10:45 
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    Zveme vás 

    Hnutí „Modlitby matek“ 

     Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let  

v Anglii. Veronika Williams spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy 

psaly knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala 

nejrůznější statistiky, např. kolik dětí droguje, kolik propadlo 

alkoholu, kolik jich je denně týraných. Hovořila o osamělých dětech, 

o dětské prostituci, o tom, že denně telefonuje v Anglii na linku 

důvěry deset tisíc dětí. Když si autorky toto číslo ověřovaly, s hrůzou 

zjistily, že kapacita linky důvěry je právě jen deset tisíc. Kolik dětí by 

asi denně volalo o pomoc, kdyby byla kapacita větší? Veronika se 

Sandrou byly těmito fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti  

a vnoučata ochránit před negativními dopady života současné 

společnosti. Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: "Modli se za své děti!" 

Šla za Veronikou, a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se 

modlit každý den třetí desátek radostného růžence, který připomíná 

tajemství narození Ježíše Krista v Betlémě. Tak to trvalo měsíc. 

Potom se setkaly s dalšími třemi ženami se stejnou myšlenkou. 

     Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek rozšířilo 

velkou rychlostí po celém světě. Skupinky, jejichž členy jsou lidé 

různých církví i kultur, pracují např. v Číně, Mexiku, Rusku, Americe, 

Francii a vytvářejí nepřetržitý proud modliteb za děti. Do České 

republiky přijela zakladatelka hnutí poprvé v listopadu 1996. 

     "V současné době působí v naší republice už 350 modlitebních 

skupin. Jen v brněnské diecézi je jich kolem padesáti," uvádí Růžena 

Fialová z Brna, koordinátorka hnutí v naší republice. Veřejnosti se pak 

Modlitby matek představily na celonárodním setkání na Velehradě  

v roce 1999 a v loňském roce obdržely dekret a schválení České 

biskupské konference pro oficiální působení u nás. 

     Do společenství Modlitby matek se zapojují ženy, které  

si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítí své 

omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Na vytvoření 

skupinky stačí dvě maminky, které si důvěřují. "Panuje mezi námi 

velmi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při 

setkání, se nesmí mluvit nikde venku," doplňuje paní Fialová. 

"Scházíme se jednou týdně, vždy ve stejný den a hodinu. Modlíme se 
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za své děti a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se 

maminkám světa. Takto se vytváří nekonečný řetězec, protože i když 

spíme, někde v Austrálii prosí jiné zase za nás."  

     Cílem modliteb ale není "vynucení si" zázraku. "Jde především  

o upevnění vlastní víry a jistoty, že Bůh dává našim dětem vše, co 

potřebují. Chce, abychom uvěřili, že i když cítíme strach a bezmoc, 

když se nám zdají naše problémy beznadějné, u něho není nic 

nemožné. Někdy se změní těžká situace, jindy se změní náš pohled  

na ni," vysvětluje maminka Růžena.  

     Členky Modliteb matek nemají žádné "povinnosti a práva", kromě 

toho nejdůležitějšího: v naléhavých případech mohou kdykoliv 

požádat o modlitbu prostřednictvím pohotovostní modlitební skupiny 

nebo prostřednictvím zpravodaje, který hnutí vydává. "Naší největší 

výsadou je skutečnost, že díky rozšíření hnutí do všech koutů světa, 

jsou modlitby za naše děti vysílány bez přestání," dodává pí. Fialová.  

     "Boží odpovědi na naše modlitby jsou nádherné," říká s vděčností 

Veronika Williams. "Maminky vyprávějí o svých dětech navracejících 

se k víře, o nových zaměstnáních a domovech, které se podařilo najít. 

Roste zájem dětí mluvit o svých problémech s rodiči, jimž se zase daří 

nalézat správná slova odpovědí. Po dlouhé době nepřítomnosti se děti 

náhle objevují opět doma, miminka přicházejí na svět bezpečně,  

i když matka předtím vždycky potratila. Bůh nám pomáhá, ale 

nesmíme zapomenout na náš podíl a musíme pokračovat - modlitba je 

síla, která může změnit svět..."  

     "Přála bych všem dětem, aby na ně měli rodiče vždycky čas. Aby 

žily v úplných rodinách, kde vítězí láska a odpuštění. Maminkám  

a tatínkům bych zase moc přála, aby se denně snažili tuto představu 

uskutečňovat a nikdy to nevzdali. A všem nám přeji, abychom se 

dovedli radovat z toho, že máme jeden druhého," uzavírá paní Fialová.  
 

V naší farnosti se setkáváme k této modlitbě každý sudý týden v pondělí v 18:45 

hod. na faře ve zpěvárně. Všichni jste srdečně zváni! 

http://www.modlitbymatek.cz  internetové stránky o tomto hnutí v ČR 

      

    Adorace   
     Co to vlastně adorace je? Je to úcta k jedinému Bohu, který je 

přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní. Ale také rozhovor dvou 

nejlepších přátel, kteří sobě navzájem bezmezně věří a mohou si říct 
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ÚPLNĚ VŠECHNO, z čeho mají radost, ale i strach a o všech 

starostech, trápeních, a potřebách … 

     Při adoraci člověk vyznává, že je naprosto závislý na Bohu, že 

celou jeho bytostí proniká Bůh, jak o tom čtěme ve Skutcích apoštolů. 

     V naší farnosti míváme adoraci každý první pátek v měsíci  

po dětské mši svaté ve farním kostele. Po celou dobu je vystavena  

a nasvícena Nejsvětější svátost oltářní, kdy děkujeme a prosíme  

za každodenní maličkosti. Když si vezmeme na starosti adoraci my 

mladí, snažíme se ji něčím ozvláštnit. Například, když byla adorace  

v říjnu obětována za letošní biřmovance, byla potmě a protože byl 

měsíc Panny Marie, byl uprostřed kostela vyskládaný růženec  

ze svíček, které hořely. Adorace byla krásná a navodila příjemnou 

atmosféru. Teď v prosinci jsme měli adoraci na téma milosrdenství  

a uprostřed kostela bylo vystavené a nasvícené 

srdce, ze kterého šly pruhy látky znázorňující 

paprsky, které vycházely z Ježíšova srdce, když se 

zjevil sestře Faustýně. Adorace jsou moc pěkné: 

nejen efekty, které vytváříme a atmosférou, která 

je nenahraditelná, ale především duchovně. Proto 

bychom vás chtěli pozvat na další adorace, které 

budou i nadále na první pátek v měsíci. Přijďte i vy poděkovat  

a poprosit za všední maličkosti a problémy. Je to jednou za měsíc a nic 

nás to nestojí, a přece to hodně člověku přinese a dá. Také bychom vás 

chtěli vyzvat k tomu, abyste se nebáli udělat adoraci i vy (matky, 

zpěváci, farníci z Hrušek, Týnce, Moravské,…) není na tom nic 

těžkého, chce to jen trochu času na přípravu textu a rozdělení čtení, 

nic víc. I my mladí se necháme rádi inspirovat.  

Petra Hanzalíková 

 

    Co je nového? 

     Zpěváčci od sv. Jakuba 

     Letošní rok postupně ubývalo dětí ve „sborečku“ v Moravské Nové 

Vsi. Některé ztratily zájem o zpívání, jiné upřednostnily další aktivity 

a některé již vyrostly a začaly zpívat ve starším sboru. Častokrát byly 

zkoušky rušeny a děti se již ve školním roce 2016/17 přestávaly 

pravidelně setkávat před dětskou mší svatou ke zpěvu.  
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     Koncem listopadu nám na setkání varhaníků a vedoucích zpěváků 

na faře vedoucí sborečku - paní Jana Tichá sdělila, že dětský 

„sboreček“ byl zrušen.  

     A protože sbor až do jeho konce obětavě vedla jeho dlouholetá 

vedoucí paní Jana Tichá, patří jí od nás všech upřímné poděkování 

za její práci!  

    Kostel Týnec - vodovodní přípojka 

     V měsíci listopadu jsme konečně mohli zahájit práce na přivedení 

vody do našeho kostela v Týnci. Poděkování patří všem, kteří se 

zapojili do vyřizování všech formalit s tím spojených i za vaše 

finanční dary. Děkujeme také všem, kdo jste přišli a pomohli  

při výkopových pracích. Děkuji také všem, kteří brigádníkům 

připravili občerstvení a teplý čaj.  

     Poděkování patří zvláště: panu Zoubkovi za kompletní přípravu 

dokumentů pro stavební úřad, panu Urbánkovi za praktické rady  

a pomoc i za dar jímky, panu kostelníkovi Růžičkovi za pomoc  

při výkopových pracích jako i všech stavebních pracích, dále: panu 

Fňukalovi, Kopuletému, Mrlákovi i Slámovi. Velkou radost mi udělali 

farníci, kteří přišli pomoct 

i z ostatních obcí naší 

farnosti: pan Tuček 

z MNV a pan Mrlák 

z Hrušek. Dále mladší 

generace pomocníků: 

Lukáš Mráz, Michal a Petr 

Čechovi, Míra Ilčík, 

Stanislav Poláček (MNV), 

Martin Tichý (MNV), 

Anežka Mrláková (Hrušky) 

a Magda Čerešnová (MNV). Velké poděkování i „mimofarnostním“ 

pomocníkům - třem vysokoškolákům z Brna a jednomu pracujícímu, 

který si dokonce vzal den dovolené, aby nám pomohl - všechno to byli 

Slováci. 

Ještě jednou: veliké: „Pán Bůh zaplať!“ všem,  

kdo si našli čas udělat něco pro svůj kostel! 
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Úkony duchovní správy farnosti r. 2017 

Svátost manželství 

Týnec: Tomáš Trávník a Jitka Maděryčová roz. Maděryčová 

MNV: Radek Smrž a Iveta Zugarová roz. Zugarová 

  Aleš Juráček a Michaela Blažková roz. Blažková 

  Mirosalv Malovec a Erika Malovcová roz. Putzová 

Svátost křtu 

MNV: 

Vilma Marie Zugarová  Hrušky:  

Lilien Lucie Chmelová  Matyáš Málek 

Zuzana Kosová 

Sebastien Šípoš    Týnec: 

Jakub David Řeháček   Mikuláš Trávník 

První svaté příjímání 

MNV: Petr Ondrák  Pavel Dvořáček 

  Filip Hřebačka  Petr Kuklík 

  Vojtěch Silný 

Hrušky: Lucie Tichá  Tomáš Filipovič 

  Kristýna Faková Jakub Nešpor 

  Kristýna Konečná Lukáš Beneš 

 

Svátost biřmování 
 

z MNV    z Týnce   z Hrušek 

Petr Čerešna   Ondřej Čech  Miroslav Hanzalík 

Karolína Dvořáčková  Miroslav Ilčík  Lenka Hanzalíková 

Monika Dvořáčková  Zuzana Motlová  Kristýna Hůrská 

Aneta Hasilová   Jan Mráz   Anežka Mrláková 

Veronika Matoušková Jakub Ostratický Ivana Petříková 

Jiří Petráš    Klára Ostratická 

Stanislav Poláček 

Martin Tichý 

Všem, kteří přijali svátosti, vyprošujeme hojné Boží požehnání! 
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Církevní pohřeb 
 

MNV:      Hrušky: 

Bohumila Hřebačková   Anna Blinkalová 

František Baldrián    Josef Čech 

Ladislav Petrjánoš    Božena Hrabětová 

Marie Kalužíková    Anna Snopková 

Maria Salajková 

Ludmila Trechová     

Petr Staněk     Týnec: 

František Helešic    Jan Prokop 

Anna Chalupová    Marie Bolfíková 

Pavlína Zugarová    Stanislav Kudlička 

Božena Petrjánošová    Bohuslav Straka 

František Sečkář    Miroslav Hošek 

 

   Pozvání na připravované akce 

Vítání Ježíška 

Na Štedrý den (24.12.) odpoledne v 15:30 hod. můžete ve farním 

kostele v Moravské Nové Vsi společně přivítat Ježíška, zazpívat si 

koledy, shlédnout hranou scénku na překvapivé téma a na závěr uložit 

narozeného Ježíška do jesliček. 

Tříkrálová sbírka 

     Charita Česká republika pořádá každoročně dobročinnou akci 

zvanou Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás 

a její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, 

matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, 

a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá. 

     V loňském roce jsme v Moravské Nové Vsi vybrali celkem  

69.921,- Kč. Letos proběhne u nás již devatenáctý ročník této sbírky.  

     Rádi bychom také do svých řad přivítali nové koledníky. Děti, 

nebo i dospělí z Moravské Nové Vsi, kteří mají zájem, ať se prosím 

přihlásí u pí Libuše Petrášové, tel. 775 035 586. 

     V naší farnosti se napříč všemi třemi obcemi vydají koledníci  

na koledu v sobotu 06.01.2018. 
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Vánoční koncert 

Na nedělní odpoledne 07.01.2018 ve 14:00 jste srdečně zváni  

do farního kostela na Vánoční koncert Komorního souboru Musica 

Animae a žesťového kvinteta.  

Farní ples 

V sobotu 20.01.2018 pořádá naše farnost 3. farní ples, který  

se uskuteční v tělocvičně ZŠ Hrušky. K tanci a poslechu bude hrát 

skupina Graf, je připraveno přikvapení a malý raut pro všechny. 

Vstupenky je možné zakoupit (150,- Kč) v MNV na faře, v Hruškách 

u paní Evy Hůrské a v Týnci u paní Miriam Slámové. 

Setkání křesťanské mládeže „Podluží“ 

Naši mladí připravují na sobotu 24.02.2018 setkání křesťanské 

mládeže z regionu Podluží. Program setkání bude upřesněn. 

Setkání mistrantů s fotbalovým turnajem 

Stejně jako vloni připravují naši akolyté setkání mistrantů a dětí 

z okolních farností, které se uskuteční v sobotu 10.03.2018 
 

Adopce na dálku v roce 2017 v naší farnosti 

Za jedenáct měsíců roku 2017 (do 10.12.) jste přispěli částkou:  

 Moravská Nová Ves: 14.750,- Kč + 5.000,- Kč osobní dar  

 Týnec:      8.050,- Kč 

 Hrušky:    10.500,- Kč + 2.500,- Kč osobní dar 

Projekt „Adopce na dálku“ pomáhá dětem v jejich rodné zemi, aby se 

po absolvování studia na základní a střední škole (na které jim svými 

dary přispíváme) mohly plnohodnotně začlenit do společnosti. 

Děkujeme proto za všechny vaše dary,  

přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu do kostela. 

A nezapomeňme, jak nás Ježíš učí: „Cokoli jste učinili pro jednoho 

z těchto mých nepatrných bratří, mne jste učinili.“               Mt 25,40 

Naše adoptované děti nám opět zaslaly dopisy, kde píší, že se jim i díky 

naší pomoci vede dobře, dopisy si můžete přečíst na našich internetových 

stránkách: http://www.farnostmnves.cz/adopce-na-dalku/  
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Naši ministranti 
 

Svatý Jan Nepomucký 
 

Jméno Jan znamená v hebrejštině 

„Bůh je milostivý“. Jan se narodil 

v městečku Pomuku ve 14. století, 

kdy vládl král Karel IV. Jan 

pomáhal rodičům doma i na poli. 

Když měl volnou chvíli, chodil  

za mnichy do blízkého kláštera. 

Pomáhal jim a při společné práci si povídali o Bohu, svatých a také  

o tom, co po nás Bůh žádá. Naučil se zde psát, číst, a dokonce  

i hovořit německy. Nejvíce ho bavilo číst knihy. Později začal 

studovat teologii a církevní právo na univerzitě v Praze, kterou založil 

Karel IV. Při studiu práv se učil, jak spravedlivě rozsoudit různé 

spory. Když dostudoval, stal se úředníkem – notářem. Musel složit 

veřejný slib, že nebude podvádět, když bude ověřovat různé listiny  

a důležité smlouvy. Slib dodržoval a při své práci byl pečlivý  

a poctivý. Po studiích se z Jana stal kněz. Toužil se totiž stát 

duchovním otcem lidem, ke kterým bude poslán. Protože Jan uměl 

dobře hovořit německy, dostal farnost při kostele zasvěceném  

sv. Havlovi v Praze, kam chodilo mnoho 

německých obchodníků. Zde sloužil mše 

svaté, uděloval svátosti a navštěvoval 

nemocné. V promluvách při mši svaté často 

hovořil o tom, že lidé, kteří žijí s Bohem, mají 

mít v sobě pokoj, radost a lásku. Vysvětloval 

svým farníkům, že pokoj se buduje 

prohlubováním vztahu k Bohu a že to nejde 

hned. Je potřeba se modlit a naučit se vnímat 

Boží hlas, který nám pomáhá hledat Boží 

vůli. Snažil se, aby byl pro farníky vzorem, 

když všechno, co dělal, činil z lásky  

ke Kristu. Jan povzbuzoval malé, velké, 

bohaté, chudé, vzdělané i ty, kteří nechodili 

do školy, aby žili s Pánem Ježíšem.  
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Pro děti 

 

Spočítej kolik je v tlačenici hvězd. Udělej z nich 

jednu hvězdu a vybarvi ji. 
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