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Úvodní slovo 
 

Drahé sestry a bratři, milí farníci, přátelé 

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

 

     Jsem rád, že se do života farnosti zapojuje stále větší počet vás - 

farníků. Bez vaší pomoci bychom nebyli schopni připravit takové 

množství pastoračních akcí. Naše farnost se tak postupně probouzí  

a začíná se stávat farnosti živou. A jsem rád, že pastorační akce, které 

se připravují v naší farnosti, začínají mít přesah samotné farnosti MNV  

a jsou příležitostí i pro lidi z okolních farností (třeba takové Setkání 

křesťanské mládeže Podluží, kterého se účastnilo přes 120 mladých lidí, 

nebo našimi akolyty organizován fotbalový turnaj pro ministranty i děti 

celého břeclavského děkanátu, který přilákal více než 8 desítek mladých 

křesťanů). 

     Děkuji také za množství mailů, dopisů i sms zpráv, ve kterých 

děkujete za akce, kterých jste se mohli účastnit, jako i za vaše (kladné  

i kritické) vyjádření k nim. Děkuji i za vaši modlitební podporu. 

     Naši farnost i v následujícím období čeká několik zajímavých akcí, 

mezi které patří např. „Pouť chlapů“, „Pouť žen“ nebo „Noc kostelů“. Budu 

vděčný, když se k jejich přípravě a realizaci zapojí veliký počet vás.  

     Také pevně věřím, že ti, kterým opravdu na naší farnosti záleží, 

přijdou pomoct i při plánovaných brigádách, na kterých bude třeba udělat 

nejenom jarní údržbu zahrádek kolem kostelů a fary, ale i mnoho dalšího. 

     Věřím, že se s mnohými z vás setkáme při předvelikonoční svaté 

zpovědi, při poslední křížové cestě v tomto roce v úterý Svatého týdne, 

jako i při obřadech Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty  

i Velikonoční neděle.  

     Do následujících dnů zbytku postní doby, ale také do prožívání 

velikonočního Tridua i celé doby velikonoční, vám všem vyprošuji radost 

z Kristova vzkříšení i hojné Boží požehnání. 

 

otec Marián 

 



Velikonoce 2018  Farní zpravodaj  

 

3 

 

Liturgické okénko 
 

Svátosti – IX. část 

Slavnost 1. svatého přijímání 

     V minulém čísle zpravodaje jsme se věnovali přípravě dětí, nejenom té 

teoretické, před přijetím svátosti Eucharistie. 

     Samotné slavnosti předchází společná svátost smíření, na kterou se děti 

připravují jak v hodinách náboženství tak i doma. Společně s rodiči si zpytují svá 

svědomí, modlí se… Svátost smíření není pouze pro děti, ale je dobré, aby se 

dobrou svatou zpovědí připravili i rodiče a příbuzní dětí, kteří na slavnostní mši 

svaté budou přítomni. Po svaté zpovědi se děti sejdou k nácviku liturgie. Svátost 

prvního svatého přijímání nesmí být nikdy udělována mimo mši svatou. 

     Při samotné slavnosti přicházejí děti v původu společně s ministranty  

a knězem. Je vhodné, aby děti seděly vpředu blízko oltáře, a to i proto, že k nim 

je zaměřena celá mše svatá (promluva kněze - kněz s dětmi komunikuje, obnova 

křestního slibu, vyznání víry a zřeknutí se zla). Při obnově křestního slibu drží 

v rukách rozžaté křestní svíce, následně čtou přímluvy a přináší obětní dary. Je 

vhodné, aby v tento den byla obětována mše svatá právě za ně. Společně 

s knězem se před přijetím i po přijetí Eucharistie modlí. Na závěr mše svaté 

děkují děti svým rodičům a je dobré, aby poděkovali i knězi nebo paní 

katechetce, kteří je k přijetí svátosti připravovali.   

     Dříve bylo ve farnostech samozřejmostí, že agapé (společné stolování)  

po přijetí této svátosti připravovali nejenom pro děti a jejich rodiny, ale  

pro všechny účastníky bohoslužby farníci. V dnešní době vidíme, že začíná být 

toto společné stolování většině farností cizí. Proč rodiče spěchají hned domů  

na rodinnou oslavu, když svaté přijímání by mělo být v první řadě společnou 

oslavou celé farnosti? Rodinných oslav za život prožijeme spoustu! Možná ani 

děti nerozeznají jednu oslavu doma od druhé… Můžou však mít pěknou 

vzpomínku na to, že byly společně na faře s těmi dětmi, se kterými chodily  

do náboženství a společně se připravovaly na přijetí svátosti, a také na to, že 

s nimi bude jejich kněz. Zkusme se někdy zamyslet nad tím, co prožívají naše 

děti. 

     A co je podstatné: Neudělejme z této slavnosti jen „další rodinnou oslavu“, 

která tím, že se všichni rozejdou, končí. To, k čemu byly děti vedeny během celé 

přípravy ke svátosti, se má v nich upevňovat a růst v celém následujícím životě.  

 



Velikonoce 2018  Farní zpravodaj  

 

4 

 

Velikonoce v liturgii 
 

     V  obřadech Velkého pátku si připomínáme Pánovo utrpení, které se začalo 

v Getsemanské zahradě a skončilo jeho umučením a smrtí na kříži.  

     Podle pradávné tradice církve se nikde na světě neslaví mše svatá. Krvavým 

způsobem na kříži ji přináší sám Kristus. Jeho smrt nám připomíná  

červená liturgická barva – barva krve.  

     Oltář je zbaven plachet a svící, což nám ukazuje na slova žalmu: „Rozdělili si 

má roucha a o můj šat metali los.“ 

 

     Obřady Velkého pátku mají tři části: 1. bohoslužbu slova 

 2. uctívání kříže 

 3. svaté přijímání 

 

     1.  Bohoslužba slova začíná v naprostém tichu, kdy si uvědomujeme, že Ježíš 

musel podstoupit utrpení pro hříchy všech lidí, a litujeme, že i my jsme k tomu 

přispěli svými hříchy.                  

     Na začátku obřadů kněz s ministranty pozdraví oltář hlubokou úklonou – tzv. 

prostrace. Kněz leží na zemi před oltářem obličejem k zemi a tiše se modlí. Je to 

výraz hlubokého smutku a hluboké pokory před Pánem, který je až do prachu 

země pokořen a potupen. Spolu s knězem poklekají i ministranti a ostatní věřící  

a zůstávají v tiché modlitbě, při které rozjímají o utrpení Ježíše Krista, které nám 

přineslo spásu.  

     Po druhém liturgickém čtení následují Pašije - dějiny Pánova umučení. 

Evangelista Jan vysvětluje, že Ježíš se dobrovolně vydal na smrt. Obětoval se za 

nás, aby nás vykoupil a zachránil. Na Květnou neděli se zpívají nebo čtou pašije 

od evangelistů Marka, Matouše nebo Lukáše. Na Velký pátek pouze od sv. Jana. 

     Protože jsou pašije nejposvátnější částí celého evangelia, všichni přítomní 

věřící stojí (pokud jim to zdravotní stav dovoluje). Po slovech: „Když Ježíš přijal 

ocet, řekl: ,Dokonáno je!‘. Pak sklonil hlavu a skonal.“ si všichni na znamení 

díků na chvíli kleknou k tiché modlitbě. (nic se nezpívá, v tiché modlitbě může 

každý z nás osobně poděkovat Ježíši za jeho oběť). Pak opět všichni povstanou.  

     Po promluvě kněze (kázání) následují starobylé přímluvy, které pocházejí  

od prvních křesťanů. V přímluvách společně prosíme za církev a za celý svět, za 

věřící i nevěřící, protože Kristus zemřel za všechny lidi, i za ty, kdo ho neznají. 

     Kněz nejdříve zazpívá výzvu k modlitbě. Po každé výzvě následuje chvíle 

ticha, ve které každý z nás osobně Boha prosí. Chvíle tiché modlitby je 

zakončena hlasitou modlitbou kněze. Po celou dobu přímluv všichni stojí. 
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     2. Po společných modlitbách následuje druhá část velkopátečních obřadů – 

uctívání kříže. Ministranti přinesou zahalený kříž, který je nesen v doprovodu 

dvou svící před oltář. Kříž je pro nás znamením spásy: na něm zvítězil Ježíš  

nad hříchem a vysvobodil nás z nadvlády zlého ducha. Právě tento den si tuto 

vykupitelskou smrt Krista na dřevě kříže připomínáme, proto mu prokazujeme 

zvláštní úctu. 

     Kněz kříž postupně odhaluje (nejdříve horní část a jedno rameno, poté 

Kristovu hlavu a druhé rameno a nakonec celý kříž), pozdvihne jej a zazpívá: 

„Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.“ Všichni mu zpěvem odpovídají: 

„Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,“ všichni pokleknou  

a zůstávají v tiché krátké modlitbě, pak opět povstanou. To se opakuje třikrát. 

     Poté vzdá kříži úctu kněz a ministranti. Po nich mohou vzdávat úctu kříži 

ostatní věřící a to krátkým pokleknutím (nebo úklonou, příp. políbením). 

Z pastoračních důvodů (přítomnost velkého počtu věřících, časová tíseň) je 

možné společné uctění kříže pokleknutím v lavicích. Individuální úcta věřících 

kříži je možná po skončení liturgických obřadů Velkého pátku. 

     Tato část obřadů na Velký pátek má být vrcholem, kdy každý věřící Bohu 

poděkuje za oběť jeho života, která nás zachránila. Při uctívání kříže je možné 

získat plnomocné odpustky spolu s dalšími podmínkami pro získání 

plnomocných odpustků (úmysl získat tyto odpustky, modlitba Věřím v Boha, 

jakákoliv modlitba na úmysl Svatého Otce, přijetí Euchristie, být v milosti 

posvěcující – po svaté zpovědi, která nemusí být v tento den). 

     Po uctívání kříže je kříž postaven před obětní stůl a ke konci obřadů je 

přenesen k symbolickému „Božímu hrobu“. 

 

     3. Na Velký pátek neslavíme jenom památku Ježíšovy smrti, ale také  

si připomínáme, že byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Přemohl smrt  

a nám získal život věčný. 

     Abychom mohli žít navěky, nabízí nám sám sebe v Eucharistii: proto jsme 

zváni ke svatému přijímání. Protože se na Velký pátek neslaví mše svatá  

a neproměňuje se chléb v Tělo Kristovo, svaté přijímání je věřícím podáváno 

z hostií, které byly proměněny na Zelený čtvrtek a ve Svátosti Oltářní byly 

uloženy do bočního svatostánku. 

     Ministranti připraví oltář a v doprovodu dvou svící a klapaček je přinesena 

Nejsvětější Svátost Oltářní z bočního svatostánku. Všichni povstanou a poklekají 

až s knězem. 

     Po svatém přijímání a odnesení svátosti do bočního svatostánku jsou obřady 

skončeny. Po obřadech Velkého pátku do Velikonoční vigilie se pokleká  

před křížem, ne před svatostánkem (ten je prázdný).  
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     Smrtelná úzkost 

     Na úpatí Olivové hory se nacházel nevelký sad s olivovými stromy a lisem  

na zpracování oleje. Tento sad se jmenoval Getsemany. Později toto místní 

označení splynulo s pojmem těžkého smrtelného zápasu, který se zde odehrál. 

     Pomalu nastával okamžik, kdy se Kristus přiblížil prahu úzkostné bolesti. 

"Má duše je smutná až k smrti", "padl tváří k zemi a modlil se: Otče můj, je-li to 

možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš!"... "není-

li to možné, aby mne tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se Tvá vůle." 

     Mnoho lidí nedokáže pochopit smrtelnou úzkost Ježíše Krista. Proč božská 

osobnost, která od počátku zná vlastní bolestný úděl, svádí tak úporný zápas  

a podléhá tak silné úzkosti, že "jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve". Asi ne 

náhodou tuto zmínku zapsal evangelista Lukáš, který byl původně lékařem. 

Tomuto jevu se říká "haematidrosis". Ke krvavému potu může dojít tehdy, 

kumuluje-li se strach tak, že se utrpení a děs vracejí stále v nových vlnách. 

Citlivý organismus už pak není schopen snášet násobící se napětí, podkožní 

kapiláry se rozšiřují a ve styku s potními žlázami praskají. Pak se pot mísí s krví 

- většinou po celém těle. 

     Vraťme se k dohadům týkajících se Kristova utrpení. Jistě existují na světě 

lidé, kteří dovedou přijmout smrt se stoickým klidem. Ale ve většině případů, jak 

na válečném poli, tak na nemocničním lůžku, není až do poslední chvíle 

umírajícímu mnohdy zřejmé, že jde skutečně o životní finále. 

     V případě Ježíšově však šlo o krutou jistotu. Věděl o hloubce utrpení,  

do něhož bude ponořen. Je třeba si uvědomit, že i my všichni od dětství víme, že 

zemřeme. Smrtelný pot nás poleje teprve v okamžiku, kdy se díváme tváří v tvář 

smrti. 

     Ježíš byl navíc osobností velmi citlivou. Narodil se proto, aby vedl lidi  

po cestě poznání, ale také, aby dokázal zemřít za hříchy světa. Byl to "prototyp 

člověka k Božímu obrazu". S mimořádnou citlivostí byl vnímavý pro bolest  

a utrpení. V tomto poznání je obsažena jistota pro nás: jestliže víme, co všechno 

vytrpěl a zažil, můžeme si být jisti, že nám každému vychází vstříc se svým 

milosrdenstvím a pochopením, které zde v životě tak často postrádáme... 

     Getsemany se tak stávají školou pro nás, poučením a povzbuzením, jak máme 

přijímat těžké životní zkoušky. Kalich utrpení potom můžeme uchopit pevnou  

a nikoliv třesoucí rukou. 

     K pochopení Ježíše těchto chvil napsal ruský spisovatel Merežkovskij: "Jen 

skrze své lidské srdce můžeme nahlédnout do srdce bohočlověka Ježíše; jen 

skrze své smrtelné zápolení můžeme nahlédnout do Getsemanské zahrady; tíži 

jeho kříže můžeme změřit jen tehdy, když vezmeme kříž na sebe. Kdo nikdy nic 

podobného nezakusil, ten si neví s evangeliem rady..." 
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Co jsme prožili 
 

Korunovační pouť 
 

     Jako každoročně jsme byli i letos pozváni na korunovační pouť do Týnce. 

Mši svatou celebroval pan kaplan z Hodonína – o. Tomáš Žižkovský. Během 

mše svaté zazněly i písně doprovázené na kytaru v podání dětí i dospělých.  

Po mši svaté bylo před kostelem pro všechny připraveno malé občerstvení. 

Doufáme, že nás tato bohoslužba, spojená s díky a prosbami k naší Matce Panně 

Marii, občerstvila především duchovně. 

 

Vítání Ježíška 
 

     Na Štědrý den se mohly děti i se 

svými rodiči nebo prarodiči zastavit 

ve farním kostele na „Vítání Ježíška“. 

Mládež si pro děti připravila scénku  

s názvem „V Betlémě není místo“, 

která pojednávala o tom, jak Josef  

s Marií hledají přístřeší, aby mohla 

Maria přivést na svět Ježíška. Scénka 

byla doplněna společným zpíváním 

známých koled v doprovodu 

harmonik. Pan farář pověděl ještě 

dětem pár slov o tom, kdo to vlastně je Ježíšek a děti pak společně Ježíška 

přenesly v jesličkách do Betléma. Po skončení jsme si mohli prohlédnout 

výstavu betlémů (kterou připravili manželé Stankovičovi), a také odnést domů 

Betlémské světlo.  

 

Muzicírování v Týnci 
 

     Ve čtvrtek 28.12.2017 se v 17:00 konalo 

v kostele v Týnci „Vánoční muzicírování“. 

Na koncertě vystoupil dětský kostelní sbor  

a místní mužský sbor, na varhany zahrál Jan 

Kosík a na trubku Miroslav Ilčík. Děkujeme 

všem účastníkům, kteří se podíleli  

na přípravách tohoto koncertu a zpříjemnili 

nám tak prožívání doby vánoční. 
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Tříkrálová sbírka 

     Letošní rok se tříkrálová sbírka konala 

v sobotu 6.1.2018. Děkujeme všem 

organizátorům, dětem, které chodily za tři 

krále, ale i vám všem, kteří jste do sbírky 

přispěli. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně 

z největší části věnován na podporu záměrů 

pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé 

formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi 

se zdravotním postižením, seniory, matky  

s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně 

potřebné. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly 

vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. 

Výnos Tříkrálové sbírky 2018 bude rozdělen mezi více než osm set záměrů. 

Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových projektů 

do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako 

rezerva pro případ humanitárních katastrof. 

 

 

Vánoční koncert 

     V neděli 7.1.2018 

jsme měli možnost 

zakončit dobu vánoční 

opravdu pěkným kon-

certem ve farním 

kostele. Naše pozvání 

přijal komorní soubor 

Musica Animae a 

Žesťové kvintento. Při 

koncertu zazněly ty 

nejznámější české i zahraniční koledy v doprovodu varhan, flétny a žesťových 

nástrojů. Mezi koledami zaznělo průvodní slovo. Děkujeme Městysu Moravská 

Nová Ves, který koncert finančně podpořil. Věříme, že se i v následující vánoční 

době bude moci v našem farním kostele uskutečnit další koncert. 
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3. Farní ples v Hruškách 

     V sobotu 20.1.2018 se v Hruškách 

uskutečnil již 3. Farní ples.  

K vytvoření příjemné atmosféry, hned 

v úvodu plesu, přispělo milé přivítání 

pana faráře a místní paní starostky  

se slavnostním přípitkem. K tanci  

a poslechu nám celý večer hrála 

skupina Graf z Poštorné. O před-

tančení formou polonézy se postarala 

„Starší chasa“ z Hrušek. V průběhu 

plesu jsme hráli hru „Popelka“, 

vítězný pár získal odměnu v podobě 

sladkého dortu. Příjemnou změnou  

v programu byla „Barmanská show“  

s ohňovým vystoupením. Pro všechny 

účastníky plesu byla připravena také 

malá i velká tombola, kde měl každý 

možnost zkusit své štěstí. I letos jsme 

na plese měli připravený bohatě 

zásobený raut na „galerce“. Letošní novinkou byl bar, který jsme si zajišťovali 

sami a ve kterém jsme sami obsluhovali. Již nyní se můžete těšit na 4. Farní ples, 

na který jste srdečně zváni do Moravské Nové Vsi.  

Petra Hanzalíková 
 

 

Setkání mládeže Podluží 

     V sobotu 24.2.2018 se 

uskutečnilo v Moravské Nové Vsi 

Setkání mládeže Podluží. Akce  

se zúčastnili mladí lidé nejenom  

z břeclavského a hodonínského 

děkanátu, ale přijeli také mladí 

věřící ze Slovenska.   
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     Setkání začalo mší svatou v kostele sv. Jakuba. 

Hlavním celebrantem byl P. Jan Balík. Mši 

hudebně doprovázela Schola z Břeclavi. Po mši 

sváté se všichni účastníci přesunuli do místní 

Sokolovny, kde pro ně bylo připraveno 

občerstvení a program. Nejprve všechny čekala 

scénka, kterou zahrála břeclavská mládež,  

a následně přednáška od P. Jana Balíka na téma 

„Vztahy a sexualita“. Součástí přednášky byla 

také dvě svědectví manželských párů.  

Po přednášce se vytvořily debatní skupinky,  

ve kterých si mládež povídala na toto téma.  

Při diskuzi vzniklo mnoho zajímavých dotazů  

na P. Balíka, na které velmi rád odpověděl.  

Pro zpestření programu byla nachystána ukázka 

juda. Po této ukázce následovala pohybová hra, 

při které měly skupinky úkol: během hodiny najít po obci co nejvíce soch 

svatých a poznat je, najít určené kříže a Boží muka. Po vyhodnocení hry byla 

společná modlitba za mládež Podluží a požehnání. Následně se všichni odebrali 

ke svým domovům s mnoha zážitky a spoustou nových přátel. 

     Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě této 

akce, ať už svou vlastní pomocí nebo modlitbou. 

           Veronika Osičková 

 

Turnaj ve fotbale pro ministranty a děti děkanátu 

     Na sobotu 10.3.2018 si akolyté připravili 

setkání ministrantů a šikovných dětí 

z břeclavského děkanství, při kterém se hrál turnaj 

v sálové kopané. Setkání se zúčastnilo přes 80 

dětí, do turnaje se zapojilo devět družstev  

a celkem 65 hráčů. Vyhrálo družstvo ministrantů 

z Valtic, druzí skončili ministranti z Tvrdonic  

a třetí ministranti z Týnce. Soutěžilo i jedno 

družstvo tvořené jen děvčaty z naší farnosti  

a jedno smíšené družstvo z Prušánek (děvčata  

i kluci).  

     Poděkování patří našim hospodyňkám, které pro děti připravily občerstvení, 

ale také všem, kteří na nás a zdárný průběh utkání, mysleli v modlitbě. 

Marek Dvořáček 
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Pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci 

     Již v loňském roce byly obnoveny pravidelné měsíční poutě k Panně Marii 

Pomocné v Týnci. Pouť se koná vždy první sobotu v měsíci. Začíná modlitbou 

svatého růžence v 17:15 hod. a poté následuje mše svatá se závěrečným 

požehnáním poutníkům na cestu (přibližně v 18:40 hod.). Během celé pouti je 

možnost přijetí svátosti smíření. 

 

       od 17:10 do 18:40 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

KVĚTNÁ NEDĚLE 9:15 10:45 7:45 

ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 - - 

VELKÝ PÁTEK 18:00 - - 

BÍLÁ SOBOTA 20:00 - - 

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. Nezapomeňte si s sebou  

na mši svatou přinést kočičky, v úvodu mše svaté vám budou 

požehnány! 

 V úterý svatého týdne vás zveme na poslední křížovou cestu před 

Velikonocemi. Křížová cesta bude začínat ve farním kostele v 19:00 hod., 

naše modlitby budou doprovázeny projekcí z filmu Umučení Krista. 

 Na Bílou sobotu bude 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). 

 Velikonoční vigilie na Bílou sobotu bude začínat 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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PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

24.3.  SOBOTA 9:30 - 11:30 PRUŠÁNKY 

24.3.  SOBOTA 13:30 - 14:30 HRUŠKY 

24.3.  SOBOTA 14:45 - 16:15 MOR. NOVÁ VES 

25.3.  NEDĚLE 14:00 - 15:00 TÝNEC 

25.3.  NEDĚLE 15:30 - 16:30 TVRDONICE 

O předvelikonoční svaté zpovědi v dalších farnostech je možné se informovat  

na stránkách farnosti Břeclav, kde sídlí děkan (www.farnostbreclav.cz). 

 

Co nás čeká a s čím můžeš pomoct i ty? 
 

Nejdříve si pravdivě odpověz na úvodní otázky, a pak čti dál: 

 Máš zájem o svou farnost? 

 Kolik času si pro svou farnost věnoval v uplynulém roce? 

 Záleží ti na ní? 

 Chceš proto i ty osobně něčím přispět? 

 Jsi připraven nejenom o tom mluvit, ale i přiložit svou ruku k dílu? 

Tak právě pro tebe jsou následující nabídky: 

 Pomoc při vybudování závlahy kolem farního kostela. 

 Pomoc při úpravě okolí kostela v Týnci, instalaci sochy Panny Marie 

před kostelem, opravě dveří do sakristie. 

 Jarní brigáda na úpravu zahrádek kolem fary a farního kostela. 

 Pomoc s údržbou a vyspravením vchodových dveří do kostela,  

do sakristie i na kůr v kostele v Hruškách. 

Můžeš se kdykoliv zastavit na faře a domluvit se s panem farářem, s čím 

bys chtěl pomoct a kdy bys to mohl udělat. 

http://www.farnostbreclav.cz/
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Ze závěrů Ekonomické rady farnosti k 30.12.2017 

Tento rok se nám povedlo dostat do bodu, kdy naše farnost již nemá dluhy. 

Proto jsme stanovili na třetí sobotu v měsíci sbírky, ze kterých budeme 

odkládat vybrané finanční prostředky na větší opravy a finančně náročnější 

údržbu kostelů a fary. Každá obec si vybírá prostředky pro sebe, podle 

jejich výše bude možné přistoupit k pracím. 

Dle sdělení ERF na konci minulého roku zde ještě jednou uvádíme záměry, 

které budeme moci dle výše získaných prostředků postupně realizovat: 

Moravská Nová Ves - farní kostel: 

 vybudování závlahy na prostranství před kostelem (20.000,-Kč) 

 restaurování betléma (cca 10.000,-Kč) 

 čalounění laviček pro ministranty (10.000,-Kč)  

 nové osvětlení kostela - led světlomety do presbytáře (30.000,-Kč) 

 restaurování soch před kostelem (300.000,-Kč - dotace + příspěvek obce) 

 nové elektromagnetické ovládání zvonů (110.000,-Kč) nebo nabídka  

na kompletní technické řešení uchycení a ovládání zvonů (310.000,- Kč)  

 mříž v kostele, aby mohl být v létě otevřen pro lidi i větrán (?) 

Týnec - kostel Stětí sv. Jana Křtitele 

 mikrofon k sedesu s pevným napojením (kabel - bez baterie) (8.000,-Kč) 

 úprava okolí kostela (5.000,-Kč) 

 vyčištění sochy Panny Marie a její umístění před kostelem (5.000,-Kč) 

 čalounění zpovědnice (25.000,-Kč) 

 renovace dveří u sakristie + vyřešení zárubně (7.000,-Kč) 

 čalounění lavic (50.000,-Kč) 

 výměna motoru na varhanách (60.000,-Kč) 

 nový kondenzační kotel na topení (40.000,-Kč) 

 fasáda a odvlhčení kostela (?) 

Hrušky - kostel sv. Bartoloměje 

 čalounění zpovědnice (25.000,-Kč) 

 pravidelná běžná údržba varhan (15.000,- Kč) 

 vybavení kostela novými židličkami (30.000,-Kč - hradí obec) 

 výmalba a oprava interiéru kostela (70.000,-Kč - hradí obec) 

Do 15.03.2018 máme zatím vybráno: 

• MNV: 14.900,- Kč • Hrušky: 14.000,- Kč • Týnec: 8.950,- Kč  



Velikonoce 2018  Farní zpravodaj  

 

15 

 

Co nás čeká 

Týden modliteb za mládež 18. – 25.3.2018 

     Zveme všechny, nejenom mladé, aby se 

společně s námi zapojili do týdne modliteb  

za mládež. Modlete se za mladé lidi, modleme se 

za sebe navzájem. Motto, které papež vybral  

pro letošní rok, zní: „Neboj se, Maria, neboť jsi 

nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30). Tento týden 

povede modlitbu růžence ve farním kostele vždy 

někdo z mladých. Začínat budeme půl hodiny před 

začátkem mše svaté. Tyto modlitby budeme 

společně obětovat za všechny mladé lidi ve světě, 

ale především u nás ve farnosti. V modlitbách 

můžeme pamatovat i na nás dospělé, abychom byli 

vždy mladým lidem dobrým příkladem ve víře.  

 

Diecézní setkání mládeže 24.3.2018 

     Zveme všechny mladé z naší farnosti  

na setkání mládeže s otcem biskupem 

Vojtěchem. Setkání se uskuteční v sobotu  

24. 3. 2018 od 8:30 hod. Tématem pro tento 

rok je: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 

milost u Boha.“ (Lk 1,30) 

     Setkání je zaměřeno na aktuální témata, 

která mladé lidi zajímají (manželství, 

partnerství, komunikace, psychologie, drogy  

a závislosti, hledání místa ve společnosti  

a angažovanost mladých lidí v politice, média, 

hudba, otázky víry atd.). I letos je možnost  

se přihlásit do dopoledních workshopů  

a skupin přes internet. Kdo by měl zájem se 

setkání zúčastnit, přihlásí se podle zájmu  

do skupin přes internet. Společný odjezd 

vlakem na setkání bude včas upřesněn. 

 

z pozvánek DCM 
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Missa Chrismatis 29.3.2018 

     Zveme vás na Zelený čtvrtek do katedrály v Brně, kde kněží společně  

se svým biskupem obnoví své kněžské sliby. Slavnostní mše svatá začíná  

v 9:00 hod. v Katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Při mši svaté zpívá kněžský 

sbor a při bohoslužbě jsou žehnány svaté oleje – křižmo, olej na pomazání 

nemocných a olej katechumenů. Většinu diecézních kněží doprovází nejenom 

ministranti z jejich farností, ale i farníci. Přijeďte se i vy modlit za svého kněze 

ve farnosti i za ty, kteří v naší farnosti působili nebo v budoucnu působit budou - 

pokud Pán Bůh dá a bude moci být do naší farnosti poslán další kněz. Neberme 

kněze v naší farnosti jako samozřejmost! 

 

Pouť chlapů 14.4.2018 

     Loni jsme založili novou tradici Poutí chlapů na zajímavá církevní místa, Kdy 

jsme navštívili Vranov u Brna a letos bychom chtěli pokračovat, proto jsme  

se rozhodli, že cílem letošní poutě chlapů 

bude klášter v Rajhradě. Pouť se uskuteční 

14.4.2018, pojedeme vlakem z Moravské 

Nové Vsi v 9:16 hod. do Vojkovic, odtud 

pěšky (cca 6 km po polní cestě mimo 

hlavní komunikaci) ke klášteru 

v Rajhradě. Kdo si netroufne na pěší pouť 

z Vojkovic, může jet až do stanice Rajhrad 

a zde necelý 1 km dojít ke klášteru. Zde 

budeme mít mši svatou, prohlídku kláštera 

a klášterního šenku. Zájemci se přihlaste 

do 8.4.2018 v kostele nebo na faře.  

 

4. Farní den (tentokrát v MNV) 22.4.2018 

Srdečně vás zveme na již 4. Farní den, který se bude konat na 4. neděli 

velikonoční, tedy na Neděli Dobrého Pastýře, která připadá na 22.4.2018. Letos 

jsme na farní den zváni do Moravské Nové Vsi. Neděle Dobrého Pastýře je 

dnem, kdy se farníci scházejí se svým pastýřem a tvoří jedno společenství. Farní 

den opět zahájíme společnou pobožností ve farním kostele sv. Jakuba. 

Následovat bude přátelské posezení s dobrým jídlem a pitím. Během farního dne 

bude pro všechny zájemce zpřístupněna kostelní věž. Děti i dospělí se mohou 

těšit na zábavný program.  

Společné foto z loňské pouti 
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Koncert TUMAINI 29.4.2018 

     Již loni jsme mohli slyšet tento sbor slovenské mládeže studující v Brně  

při mši svaté. Protože přijali pozvání od zdejších farníků k opětovnému 

vystoupení, můžeme nyní navštívit jejich koncert, který proběhne ve 

farním kostele, v neděli 29.4.2018 odpoledne, čas koncertu bude ještě upřesněn. 

Pouť Hostýn 8.5.2018 

     V úterý 8.5.2018 vás zveme na pouť naší 

farnosti na Svatý Hostýn.  Mši svatou v 10:20 hod. 

bude celebrovat P. Marián Kalina. Po mši svaté 

bude následovat pobožnost křížové cesty. Kdo by 

měl zájem cestovat autobusem, můžete se zapsat  

v sakristii a uhradit zálohu 100,- Kč. Podle počtu 

nahlášených poutníků se bude objednávat autobus. 

V případě, že se nahlásíte a rozhodnete se, že 

z nějakého důvodu nepojedete nebo např. 

onemocníte, včas prosím kontaktujte kněze nebo si 

zajistěte náhradu. Děkujeme za pochopení. Bližší informace k odjezdu autobusu 

včas upřesníme. Možnost přihlásit se je v sakristiích na připravený papír  

do 8.4.2018. 

 

Den vzájemných modliteb AKS v Olomouci 17.5.2018 

     V tento den se každý rok za naši farnost modlí seminaristé v Kněžském 

semináři v Olomouci. Vzpomeňme si i my tento den na ně a pomodleme se za ty, 

kteří se připravují k přijetí svátosti kněžství i za ty, kdo je v semináři formují. 

 

Pouť žen a dívek 19.5.2018 

     Minulý rok jsme společně prožily pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. Pouti 

se zúčastnilo asi 30 žen. Chceme vás i letos co nejsrdečněji pozvat na pouť, která 

by se uskutečnila v sobotu 19.5.2018. Putovaly bychom společně autobusem  

do Neratova v Orlických horách. Cesta autobusem trvá cca 3 hod. Nejprve 

bychom absolvovaly exkurzi do Chráněných dílen Kopeček. V obchůdku 

nedaleko kostela bude možnost si výrobky z těchto dílen zakoupit. Na oběd 

bychom se přesunuly do hospody pod kostelem. Kdo by nechtěl jít na oběd,  

je pod kostelem i kavárna. Mši svatou a prohlídku kostela bychom měly  

v 16:00 hod. 
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     Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho 

cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření  

v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Na pouť sem přicházely 

až čtyři tisíce poutníků. Zázračná moc se přičítala milostné sošce Panny Marie  

a prameni, který vyvěrá u kostela. Právě kvůli rostoucí popularitě Neratova byl 

mezi lety 1723 a 1733 vystavěn barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten  

v roce 1945 po zásahu střelou Rudé Armády vyhořel, za komunismu bylo 

rozhodnuto o jeho demolici a jen zázrakem nebyl zbourán. Od roku 1992  

je kulturní památkou a usilovně se pracuje na jeho obnově. 

     Pohnutá historie a působivá atmosféra kostela s prosklenou střechou  

do Neratova stále přivádí mnoho poutníků. V kostele se pravidelně slouží 

bohoslužby, pořádají se tu i různé kulturní akce. Obnovena byla i komunismem 

přerušená poutní tradice. 

     Bližší informace naleznete na www.neratov.cz. Přihlášky budou k dispozici  

v sakristiích. Při odevzdání přihlášky je třeba uhradit zálohu 300,- Kč. Výše ceny 

za dopravu se bude odvíjet podle počtu přihlášených (maximálně 450,-Kč  

na osobu). 

            Petra Švancarová a Magda Čerešnová 
 

Noc kostelů 25.5.2018 

     Od roku 2009 se v České republice konají 

Noci kostelů, což je akce, která má umožnit 

veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání  

s křesťanstvím. Jak název napovídá, akce se 

koná ve večerních či nočních hodinách, při níž 

mají návštěvníci  možnost nahlédnout  

do sakristií, prohlédnout si kůr a varhany nebo 

třeba vystoupat na věž. Možná, že někteří z vás 

se s tou sympatickou akcií již sami setkali. Letos se Noc kostelů v naší zemi 

koná 25. května a byl bych rád, kdybychom se jí také zúčastnili otevřením 

farního kostela. Všichni, kteří by se rádi podíleli na přípravě Noci kostelů, jsou 

srdečně zváni na schůzku 21. března v 19:30 na faře. 

Rostislav Silný 
 

Adorační den farnosti 29.6.2018 

     Na pátek 29. 6.2018 připadá na naši farnost adorační den farnosti, který 

máme využít k modlitbám za diecézi a farnost před svátostným Kristem. 

Přijměte naše pozvání a využijte příležitosti ke chvílím ztišení a modlitby  

http://www.neratov.cz/
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za farnost, za brněnskou diecézi, za lidi v ní žijící, biskupy a kněze a za celou 

naši společnost. Jednotlivé farnosti naší diecéze mají přiděleny dny v roce,  

ve kterých se uskutečňuje celodenní (pokud je to možné alespoň šestihodinový) 

výstav Nejsvětější Svátosti, aby se v diecézi konala během roku neustálá 

adorace. Svátost Oltářní bude vystavena k adoraci ve farním kostele od 15:00  

do 18:55 hod. a bude zakončena svátostným požehnáním. Prosíme o zapsání  

na seznam, aby Kristus nezůstal v kostele sám. Děkujeme předem všem, kteří  

se napíšete do seznamu, a všechny ostatní srdečně zveme, aby se podle možnosti 

alespoň na chvíli přišli ztišit a poklonit před Pánem. Zapisování bude včas 

upřesněno v nedělních ohláškách. 

 

Farní cyklopouť na Velehrad aneb Nechceme jet sami 

     Chtěli bychom vám nabídnout možnost společně se zúčastnit 

Cyrilometodějské poutě na Velehrad. Plánujeme vyrazit na kolech z Moravské 

Nové Vsi, celková vzdálenost činí asi 60km. Předběžně je plánováno, že bychom 

vyrazili ve 2 skupinách – jedna by absolvovala celou cestu na kolech, druhá by 

asi polovinu trasy jela vlakem, poté již taktéž na kolech. Ubytování by bylo  

ve stanovém městečku přímo na Velehradě nebo v kempu v Modré (zde jsou 

k dispozici i chatky), večer se pak koná Koncert lidí dobré vůle. 

     Druhý den 5.7. v 10.30 hod. je sloužena 

hlavní poutní mše za účasti biskupů z Čech  

a Moravy. Po tyto dva dny bývá na Velehradě 

doprovodný zábavný a naučný program  

pro rodiny s dětmi. V případě zájmu bychom 

mohli naši cyklopouť prodloužit ještě o další 

den s možností přespání a koupání v kempu 

Slovácký Dvůr v Ostrožské Nové Vsi nebo vyrazit jinou cyklostezkou podél 

Baťova kanálu za poznáním krás Slovácka. Samozřejmě vítáme i poutníky, kteří 

by chtěli jet autem a vypomoci nám s přepravou stanů a spacáků. Program ještě 

nemáme hotový, ale pokud vás to zaujalo, můžete mě kontaktovat na mailu 

radka@silny.cz. 

 

4. Farní tábor 

     Díky panu faráři a mladým ochotným lidem z naší farnosti, kteří se podílí  

na přípravách a organizaci celého farního tábora, se může uskutečnit tábor  

pro děti i letos. Bude to již 4. v pořadí. Tento rok se pojede opět do Břežan  

u Znojma, kde nás přivítají sestry z kongregace sv. Hedviky. 
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     Přihlášky na tábor jsou k dispozici v sakristiích. Rodiče, využijte prosím 

možnosti přihlásit své děti na tábor, kde mohou strávit týden s ostatními dětmi  

z farnosti, se svým knězem a především s Bohem. Přihlásit se, je možné  

do naplnění kapacity tábora. 

Plánované akce 
 

 Místo Datum 

Diecézní setkání mládeže 

s otcem biskupem 
Katedrála v Brně sobota 24. 3. 

Zelený čtvrtek –  

Mše svatá svěcení olejů 
Katedrála v Brně  čtvrtek 29. 3. 

Pouť chlapů Rajhrad sobota 14.4. 

4. Farní den Moravská Nová Ves neděle 22.4. 

Koncert TUMAINI Moravská Nová Ves neděle 29.4. 

Pouť ministrantů Vranov u Brna sobota 5.5. 

Pouť na sv. Hostýn Hostýn úterý 8.5. 

Udělování svátosti pomazání 

nemocných 

Hrušky 

Týnec 

Moravská Nová Ves 

středa 9.5. 

čtvrtek 10.5. 

čtvrtek 10.5. 

Pouť žen a dívek Neratov sobota 19.5. 

Noc kostelů Moravská Nová Ves pátek 25.5. 

Slavnost Těla a Krve Páně –  

Eucharistický průvod 

Hrušky 

Moravská Nová Ves 

Týnec 

středa 30.5. 

čtvrtek 31.5. 

neděle 3.6. 

Slavnost 1. sv. přijímání Hrušky neděle 10.6. 

Poděkování za školní 

rok 2017/2018 

kostel / farní zahrada  

Moravská Nová Ves 
čtvrtek 21.6. 

Ministrantský víkend ? ? ?  22.6. – 24.6. 

Adorační den farnosti Moravská Nová Ves pátek 29. 6. 

O všech plánovaných akcích budete v ohláškách vždy včas informováni. 
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 Naši ministranti 
 

 Pohádka o paškálu 

 

     Pan farář v jedné farnosti zasadil malou svíčku a vyrostl mu paškál. Táhl, 

táhl, ale paškál neutáhl. Zavolal si libristu. Librista chytl pana faráře, pan farář 

paškál, táhli, táhli, ale paškál neutáhli. Zavolali turiferáře. Turifeář chytl libristu, 

librista pana faráře, pan farář paškál, táhli, táhli, ale paškál neutáhli. Zavolali 

navikuláře. Navikulář chytl turiferáře, turiferář libristu, librista pana faráře, pan 

farář paškál, táhli, táhli, ale paškál neutáhli. Zavolali luciferáře. Luciferář chytl 

navikuláře, navikulář turiferáře, turiferář libristu, librista pana faráře, pan farář 

paškál, táhli, táhli, ale paškál neutáhli. Zavolali krucifera. Krucifer chytl 

luciferáře, luciferář navikuláře, navikulář turiferáře, turiferář libristu, librista 

pana faráře, pan farář paškál, táhli, táhli, ale paškál neutáhli. Na konec zavolali 

malého ministranta, který má při mši na starosti zvonky. Malý ministrant chytl 

krucifera, krucifer luciferáře, luciferář navikuláře, navikulář turiferáře, turiferář 

libristu, librista pana faráře, pan farář paškál, táhli, táhli a paškál konečně utáhli  

a odtáhli ho na místo v kostele. 

Soutěž: Kterou pohádku vám ta naše připomíná? Kdo jsou hlavní hrdinové 

v původní pohádce? Své odpovědi dones do sakristie do 1.4.2018. 

 

          Název pohádky: 

 

          Kdo jsou: 

          librista 

          turiferář 

          navikulář 

          luciferář 

          krucifer 

           

          Co je to: 

          paškál 
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Adopce na dálku 

     Jak jsme vás již v průběhu loňského roku informovali, došlo k navýšení 

částky, která se posílá na jedno adoptované dítě, tato částka je nyní 6.500,- Kč. 

I z tohoto důvodu došlo koncem minulého roku k tomu, že v pokladničkách, 

které jsou v kostelích, se nevybral dostatek finančních prostředků na zaplacení 

všech příspěvků v plné výši na naše adoptované děti, za MNV bylo třeba vybrat 

19.500,- Kč, za Hrušky 19.500,- Kč a za Týnec 13.000,- Kč. Proto jsme  

se rozhodli, že budeme muset ukončit adopci některých dětí, o čemž jste byli 

informováni v závěru roku ve zprávě Ekonomické rady farnosti. Na tento popud 

jste sami mezi sebou iniciovali mimořádnou sbírku mezi farníky na naše 

adoptované děti, kdy se podařilo doplnit chybějící finanční prostředky  

na všechny děti. Tím pádem se odeslaly příspěvky na všech 8 dětí v plné výši  

na školní rok 2018/2019. 

     Nyní bychom měli v prosinci 2018 poslat na školní rok 2019/20 příspěvky na 

naše děti ve výši: MNV 19.500,- Kč, Hrušky 19.500,- Kč a Týnec 13.000,- Kč. 

     Do 28.2.2018 máme vybráno v pokladničkách včetně zůstatku po mimořádné 

sbírce mezi farníky a včetně osobních darů: 

 MNV:  14.700,- Kč – ještě zbývá vybrat 4.800,- Kč 

  Hrušky:  12.900,- Kč – ještě zbývá vybrat 6.600,- Kč 

 Týnec:    3.250,- Kč – ještě zbývá vybrat 9.750,- Kč 

 

Našim dětem jsme v březnu poslali tento dopis: 

     Naše milované dítě, 

     děkujeme Ti za Tvé dopisy a obrázky. Jsme křesťanské farní společenství, 

které se skládá ze tří vesnic. Několikrát v týdnu se scházíme ke slavení mše 

svaté, společné modlitbě, četbě Písma Svatého nebo při různých akcích, které 

pořádáme. Náš pan farář se jmenuje otec Marián. V naší farnosti je mnoho 

dětí  jako jsi Ty. Farnost pro děti pořádá během roku několik akcí, podobných 

těm, které máš ve škole. Společně jezdíme na výlety, hrajeme hry, zpíváme nebo 

hrajeme fotbal. Jako farnost jsme takto adoptovali celkem osm dětí. Jsme moc 

rádi, že jsi jedním z nich. Máme velkou radost z Tvých školních a hlavně 

životních úspěchů. Ať se Ti daří i nadále! Jsme rádi, že Ty i Tvá rodina se 

máte dobře.  

     Děkujeme za Tvé upřímné modlitby a prosíme, pamatuj na nás i nadále. 

Také Ty jsi v našich modlitbách. Vyprošujeme Tobě i Tvé rodině mnoho 

Božího požehnání a všech potřebných milostí.  

     Těšíme se na Tvé dopisy a vyprávění. 

S láskou Tvá velká milující rodina 
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Pro děti 
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Ověř si své znalosti 
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