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On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život… 
 

(2Tim 1,10) 
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Úvodní slovo 
 

Bratři a sestry, 

 

prožili jsme měsíc říjen, který je měsícem modlitby svatého 

růžence. Určitě jsme vložili do svých modliteb zvláštní úmysl,  

ke kterému nás zval Svatý Otec František: „Za jednotu církve proti 

ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství.“ Můžeme se však  

na tento důležitý úmysl modlit i po skončení měsíce. Modlitby, které 

jsme přidávali ke svatému růženci (a můžeme přidávat dál), byly:  

Pod ochranu Tvou… a Svatý Michaeli, archanděli, chraň nás 

v boji… 

Jsme na prahu měsíce listopadu, který je nerozlučně spojen 

s našimi zemřelými. Můžeme jim pomáhat svou modlitbou, obětí mše 

svaté, ale i přijetím své osobní oběti nebo bolesti. Ve dnech 1.- 8.11. 

je možné získat vždy jednou za den plnomocné odpustky 

přivlastnitelné duším v očistci při splnění následujících podmínek: 

přijetí svátosti smíření (i několik dní předem), přijetí svatého 

přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého 

Otce (jakákoliv) a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. Navíc 

je potřeba při návštěvě hřbitova se alespoň v duchu pomodlit nějakou 

modlitbu za zemřelé. 

Tato možnost byla na žádost kardinála Dominika Duky v roce 

2012 Apoštolskou penitenciárií povolena pro ČR na období již  

od 25.10 do 8.11. – tedy již o týden dřív (výjimka platí po dobu 7 let). 

Příslib, který za tuto naši „službu zemřelým“ dostáváme, je veliký: 

„Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.“ 

Také děkuji všem, kdo na mne a na naši farnost myslí 

v modlitbách! 

 

P. Marián Kalina, farář 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – XI. část 

Svátost Eucharistie – Katechismus katolické církve 

1384  Pán se k nám obrací s naléhavou výzvou, abychom ho přijímali 

v Eucharistické svátosti: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst Tělo 

Syna člověka a pít jeho Krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53). 

 

1385  Abychom odpověděli na tuto výzvu, musíme se připravit na tuto tak 

velikou a tak svatou chvíli. Svatý Pavel nás vybízí ke zpytování svědomí: „Kdo 

by tedy jedl chléb nebo pil kalich Páně nehodně, proviní se proti Tělu a Krvi 

Páně. Proto musí člověk sám sebe zkoumat, a tak ať chléb jí a z kalicha pije. Kdo 

totiž jí a pije, a Tělo (Páně) nerozlišuje (od obyčejného chleba), jí a pije si 

odsouzení“ (1 Kor 11,27-29). Kdo si je vědom, že se dopustil těžkého hříchu, 

musí přijmout svátost pokání, dříve než přistoupí k přijímání. 

 

1387  Aby se věřící vhodně připravili na přijetí této svátosti, zachovávají 

půst předepsaný v jejich církvi. Tělesný postoj (chování, šaty) má vyjadřovat 

úctu, slavnostní ráz a radost této chvíle, v níž se Kristus stává naším hostem. 

 

1389  Církev ukládá věřícím, aby se o nedělích a svátcích účastnili Božské 

liturgie a aby přijímali alespoň jednou za rok Eucharistii, pokud možno  

ve velikonočním období, a aby na ni byli připraveni svátostí pokání. Církev však 

vřele doporučuje věřícím, aby přijímali Eucharistii v neděli a ve sváteční dny 

nebo ještě častěji, ano i každý den. 

 

1416  Svaté přijímání Kristova Těla a Krve zvětšuje v tom, kdo přijímá, 

spojení s Pánem, odpouští mu všední hříchy a chrání ho před těžkými hříchy. 

Vzhledem k tomu, že jsou posilovány svazky lásky mezi přijímajícím a Kristem, 

přijímání této svátosti posiluje jednotu církve, mystického těla Kristova.  

 

1418  Protože Kristus přešel z tohoto světa k Otci, dává nám v Eucharistii 

záruku budoucí slávy u sebe: účast na nejsvětější oběti nás ztotožňuje s jeho 

srdcem, je oporou našim silám během pouti tímto životem, dává nám toužit  

po věčném životě a spojuje nás už nyní s nebeskou církví, s Pannou Marií  

a všemi svatými.   
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Překvapující tajemství duší v očistci - II. část 
…pokračování z loňského roku 

 

Rozhodnutí z lásky 

     „Poznala jsem jednoho mladého muže, který měl asi 20 let a žil v sousední 

vesnici. Jeho vesnice byla ve smutku, protože byla krutě postižená celou sérií 

lavin, při kterých zahynulo mnoho obyvatel. Bylo to v roce 1954. Jednoho 

večera byl tento mladý muž v domě svých rodičů a zaslechl, že se znovu venku 

spustila lavina hned vedle jejich domu. Zaslechl zoufalé výkřiky: „Zachraňte 

nás, zachraňte nás! Strhla nás lavina!“ Jedním skokem seskočil z postele  

a spěchal pomoct těmto lidem. Jeho matka slyšela výkřiky, ale nechtěla ho pustit 

a řekla mu: „Ať jim jdou pomoci jiní, nemusíme to být vždycky jen my. Je to 

velmi nebezpečné, nechci, aby bylo o jednoho mrtvého víc“. Odstrčil matku  

a řekl jí: „Ano, jdu, přece je nemůžu takto nechat zemřít.“ Vyšel na cestu, 

zachytila ho lavina a zemřel. Dva dny po smrti mě v noci navštívil a řekl mi: 

„Dej za mě odsloužit tři mše svaté a budu vysvobozený z očistce.“ Oznámila 

jsem to jeho rodině a přátelům. Byli překvapení, že jen po třech mších svatých 

bude osvobozený z očistce, protože ve svém životě udělal spoustu hloupostí. 

Mladý muž mi řekl: „Udělal jsem čin z čisté lásky, riskoval jsem svůj život za ně 

a díky tomu mě Pán tak rychle přijal do nebe. Láska k bližnímu skrývá  

a vynahrazuje mnohé hříchy.“ Tento mladý muž vedl rozpustilý život a možná 

by už neměl nikdy jindy v životě příležitost vykonat tak velký čin lásky a možná 

by se z něho stal zlý člověk. Ve svém milosrdenství ho Pán povolal k sobě 

v momentě, když byl pro něho nejhezčí a nejčistší, díky jeho činu lásky.  

     Další příhoda nám ukazuje, jak si Pán vysoce váží jakýchkoliv jednoduchých 

činů dobroty: 

     Jednoho dne přišla duše jisté ženy s vědrem v ruce. „Co chceš udělat s tím 

vědrem?“ zeptala jsem se jí. „To je můj klíč do ráje“, odpověděla celá zářící.  

„V mém životě jsem se velmi málo modlila, do kostela jsem chodila jen zřídka, 

ale teď, bylo to právě před Vánocemi, jsem zdarma uklidila celý domeček jedné 

babičce. To byla moje spása, moje požehnání.“ Hle, to je další důkaz,  

že všechno závisí od lásky k bližnímu. 

     Sestra Emmanuela: „Co udělal lotr, když mu Ježíš přislíbil na kříži, že ještě 

dnes bude s ním v ráji?“ 

     Marie Simma: „Skromně přijal svoje utrpení a přiznal si, že je to 

spravedlivé a napomínal i druhého lotra, aby též přijal svůj úděl. Obával se 

Boha, což značí, že měl v sobě skromnost.“ 

     Když se blíží smrt, je důležité, aby se člověk úplně odevzdal do vůle Pána. 

Marie mi vyprávěla velmi pěkný případ jedné matky čtyř dětí. Když umírala, 
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místo toho, aby se bouřila a pohoršovala, pověděla Pánovi: „Přijímám smrt, 

protože to Ty chceš a vkládám svůj život do Tvých rukou. Svěřuji Ti moje děti  

a vím, že se o ně postaráš.“ Díky této obrovské důvěře v Boha šla tato žena 

rovnou do nebe, bez toho, aby prošla přes očistec. Láska, skromnost, odevzdání 

se Bohu, to jsou zlaté klíče, které nám otevírají přímou cestu do nebe. 

     Sestra Emmanuela: „Marie, můžete nám povědět, jaké jsou nejúčinnější 

prostředky na osvobození duší z očistce?“ 

     Marie Simma: „Hlavně mše svatá, protože se během ní sám Kristus obětuje 

z lásky k nám. Je to oběť Krista sebe samého Bohu, což je nejkrásnější oběť. 

Kněz je zástupce Boha, ale Bůh se sám nabízí a obětuje se za nás. Účinek mše 

svaté za zemřelé je o to větší, čím větší úctu ke mši svaté měl nebožtík za svého 

života, zda se během ní modlil s upřímným srdcem, zda na ni chodil, když měl 

volno i během týdne. Tito lidé mají ještě větší užitek ze mší svatých, které se za ně 

slouží. I tady každý žne, co zasel.“ 

 

Přijatý návrh 

     Duše v očistci vidí například velmi dobře, zda v den pohřbu se ten  

či onen opravdu upřímně za ně modlí anebo je jen jednoduše přítomný  

na obřadu. Říkají, že slzy jim neslouží k ničemu, pomoct jim může jen 

modlitba. Stěžují si, že lidé jdou na jejich pohřeb bez toho, aby se upřímně 

za ně pomodlili alespoň jednu modlitbu. Další příklad, který uvedl sv. kněz 

z Arsu svým farníkům ohledně mše svaté: „Děti moje, jeden dobrý kněz ztratil 

dobrého přítele, kterého velmi miloval, a proto se za něho velmi modlil, hlavně 

za pokoj jeho duše. Jednoho dne mu dal Bůh vědět, že je v očistci a že hrozně 

trpí. Tento svatý kněz věřil, že nejlepší, co může pro něho udělat, je odsloužit  

za svého drahého přítele mši svatou. V momentě obětování vzal do rukou svatou 

Hostii a řekl: „Svatý a věčný Otče, udělejme výměnu. Vy máte duši mého přítele, 

který je v očistci a já držím tělo Vašeho Syna v mých rukách. Dobrý a milosrdný 

Otče, osvoboďte mého přítele a já Vám obětuji Vašeho Syna se všemi zásluhami 

jeho umučení a smrti. Jeho žádost byla skutečně vyslyšená. Během pozdvihování 

viděl duši svého přítele celou zářící od slávy vystupovat do nebe: Bůh přijal tento 

jeho návrh na výměnu.“ 

     Drahé děti, když chceme osvobodit z očistce nějakou duši, která je nám drahá, 

udělejme to podobně. Nabídněme Otci skrze Svátost oltářní jeho milovaného 

Syna se všemi zásluhami jeho utrpení a smrti. Určitě nám nic neodmítne. 

 

Pokračování v dalším čísle Farního zpravodaje na „dušičky“… 

Z knihy: Prekvapujúce tajomstvo duší v očistci 

zpracovala P. Švancarová 
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Dobrovolnice Klára Sobotková je v Kongu  
 

     V červnu jsme měli možnost 

setkat se v nedělním krásném 

odpoledni na faře s Klárou 

Sobotkovou, která pro nás měla 

připravenou přednášku o své 

dobrovolnické misi do Demo-

kratické republiky Kongo. Na tuto 

misi odletěla 17.9.2018 a to 

v rámci projektu Adopce na blíz-

ko, kterou pořádá Salesiánská 

asociace Dona Boska. Klára 

pracuje v oblasti Lubumbashi 

jako dobrovolnice s dětmi a taky pomáhá na zdravotní klinice jako zubařka. 

Život v této africké zemi není jednoduchý, proto prosíme o modlitbu za její 

náročný úkol. 

     Adopce nablízko je nový projekt v oblasti rozvojové pomoci, jehož cílem je 

pomoci ohroženým a znevýhodněným dětem a mládeži na celém světě. Adopce 

nablízko podporuje dobrovolníky, kteří se rozhodli část svého života věnovat 

těm nejpotřebnějším. V rámci projektu již bylo vysláno téměř 200 dobrovolníků 

a další na vyslání čekají. Každé vyslání dobrovolníka s sebou však nese určité 

finanční náklady. Je třeba zajistit jeho vyškolení, letenku, vízum, očkování, 

podporu během pobytu a mnoho dalšího. Projekt Adopce nablízko umožňuje 

"adoptovat" si tyto dobrovolníky a skrze ně tak účinně pomoci mnoha chudým  

a potřebným dětem. 

M. Dvořáček 
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O žehnání domů 
     Žehnání se v původním smyslu nejprve spojuje s chválou: „Bud' požehnán 

Hospodin!" Toto spontánní zvolání vytryskne ze srdce, které si uvědomuje dar  

od Boha svědčící o jeho dobrotě a milosrdenství. 

      Na konci mše svaté můžeme slyšet i druhý význam slova — v požehnání 

věřících knězem: „Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec..." Tato modlitba kněze  

je způsobem, jak vložit věřící pod Boží ochranu. Poznamenejme, že každý otec 

rodiny může doma „žehnat" při soukromé modlitbě svým dětem. 

     Jaký smysl má žehnání věcí nebo míst? Je jasné, že zvíře či neživá věc nemá 

schopnost přijmout nadpřirozenou milost jako věřící: pouze anděl nebo člověk  

je ze své duchovní podstaty „capax Dei“ (schopen Boha). Žehnat věc nebo místo 

tedy neznamená dodat mu špetky duchovna či nadpřirozena. Chceme-li rozumět, 

o co jde, musíme se podívat na slova svatého apoštola Jana: „Víme, že... celý 

svět má v moci zlý duch" (1 Jan 5,19), a svatého apoštola Pavla.. „on nás totiž 

vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna"  

(Kol 1,13).  

     Žehnat tedy znamená vymanit věc nebo místo ze všeobecného démonického 

vlivu: chápeme tedy, jak je žehnání důležité a jak musíme dbát na to, aby zbožné 

předměty (křížky, medailky, jídlo, domy či auta, pracovní prostředí) byly 

pravidelně žehnány. Není divu, že démon nesnáší požehnané předměty, zvláště 

svěcenou vodu. Byly totiž vyrvány z jeho moci a už se s nimi nemůže spojit. 

Totéž platí pro ostatky svatých, svědky jejich svatosti, které ďábel nesnese.  

Pro lidi je žehnání takzvanou svátostinou, to znamená „posvátným znamením, 

které připravuje člověka k přijetí hlavního účinku svátostí a posvěcuje různé 

životní situace" (Sacrosanctum Concilium, č.60). 

     Proč nechat žehnat dům? Zamoření nějakého místa je obvykle důsledkem 

zlých činů současných či minulých obyvatel (magie, mučení, prokletí, 

sebevražda, neodpuštění...). I když tam tyto osoby už nebydlí a jejich činnost 

přestala, mohou mít nad místem dál moc někteří zlí duchové. Je tedy důležité 

požádat kněze, většinou faráře, aby přišel dům požehnat. Je také žádoucí, aby 

byly přítomny všechny osoby, které zde obvykle pobývají, tím spíš, že třeba 

nejsou obeznámeny s tím, jak jsou podobné praktiky nebezpečné. Při této 

příležitosti mohou dostat nezbytné informace a výklad o smyslu žehnání. 

Zvláště je třeba žehnat domy, které mohly být pod vlivem zla. 

 

        převzato z knihy 90 otázek pro exorcistu  

 

     Dům je místo, kde rodina utváří svůj domov. Podle Kristova příkazu mají 

učedníci vnášet do domu pokoj a požehnání (Lk 10,5). Bůh sám přebývá tam, 

http://ikarmel.cz/produkt/90-otazek-pro-exorcistu
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kde je opravdová láska a kde „dva nebo tři zůstávají v jeho jménu“. Pozemský 

domov je předobrazem nebeského domova. Den žehnání domu má být svátkem 

celé rodiny. 

V období 1.-13. ledna 2019 budou v naší farnosti opět žehnány příbytky. 

Poslední žehnání probíhalo v roce 2016. Obydlí se doporučuje žehnat každých 

3-5 let popř. dle potřeby (působení zlého).  

 

OBŘAD ŽEHNÁNÍ 

ÚVOD 
Žehnání nového domu nebo bytu se nemůže konat, nejsou-li přítomni ti, kdo tam 

bydlí (nejlépe všichni). 

Když se shromáždí členové rodiny, příbuzní a přátelé, kněz řekne: 

Ve jménu Otce i Syna † i Ducha Svatého. 

Všichni se žehnají křížem a odpoví: Amen. 

Kněz po znamení kříže pozdraví přítomné těmito nebo podobnými slovy, 

vycházejícími především z Písma svatého: 

Pokoj tomuto domu a všem, kdo v něm přebývají. 

Všichni odpoví: Amen. 

 

Kněz osloví přítomné těmito nebo podobnými slovy, aby je připravil k účasti  

na slavení obřadu: 

Náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi. Prosme 

ho, ať posvětí i tento dům svou přítomností, ať zůstává uprostřed vás a ať ve vás 

živí vzájemnou lásku a podílí se na všem, co je v životě radostné i obtížné. 

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA 

Kněz přečte text z Písma svatého. 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 

'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš 

pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, 

protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když 

přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte 

tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!"' 

(Možno použít i jiný vhodný text, např.: Mt 7,24-27; Lk 10,5-9; Lk 19,1-10;  

Lk 24,28-32; Mk 1,29-30.) 
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PŘÍMLUVY 

Kněz:  Syn Boží, Pán nebe i země, se stal člověkem a bydlel mezi lidmi.  

Prosme ho: 

1. Ty jsi posvětil rodinný život, přebývej s námi v tomto domě,  

buď naším hostem a svrchovaným Pánem. 

Odpověď: Pane, zůstaň s námi. 

2. Dej, ať všichni, kdo v tomto domě bydlí,  

tvoří ve víře a vzájemné lásce příbytek tvého Ducha. 

Odpověď: Pane, zůstaň s námi. 

3. Dej, ať i život této rodiny je stavbou na skále, 

ať se pevně držíme tvého slova a nic neotřese naší láskou. 

Odpověď: Pane, zůstaň s námi. 

4. Ty jsi neměl, kam bys hlavu složil  

a ve své chudobě jsi byl odkázán na pohostinství přátel,  

nauč nás pomáhat ti ve všech bližních,  

kteří jsou v nouzi a nemají kde bydlet. 

Odpověď: Pane, zůstaň s námi. 

Otče náš… 

 

ŽEHNACÍ MODLITBA 
Následuje žehnací modlitba. Kněz ji pronáší s rozpjatýma rukama: 

Pane Ježíši Kriste, ty jsi stále s námi. Požehnej † těm, kteří v tomto domě bydlí  

a prosí o tvou pomoc. Daruj jim radost a pokoj v Duchu Svatém, úspěch v jejich 

práci a ochranu před vším zlem a nebezpečím. Slyš hlas jejich modliteb a dávej 

jim denně poznávat a naplňovat tvou vůli.  

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

Odpověď: Amen. 

 

Po žehnací modlitbě pokropí žehnající přítomné a dům svěcenou vodou.  

Může přitom, podle vhodnosti, říci: 

Ať nám tato voda připomene náš křest, počátek našeho spojení s Kristem. 

 

ZÁVĚR 

Na závěr obřadu kněz říká: 

Dnes vstoupila do tohoto domu spása. Ať Boží požehnání spočine a setrvá  

v tomto domě a rozmnoží víru, naději a lásku všech, kdo v něm přebývají. 

Všichni odpoví: Amen. 

Kněz: Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn † i Duch svatý. 

Všichni odpoví: Amen. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V DUŠIČKOVÉM TÝDNU 
 

 

MORAVSKÁ 

NOVÁ VES 
TÝNEC HRUŠKY 

SLAVNOST 

VŠECH SVATÝCH 
1.11. 18:00 17:00 19:00 

VZPOMÍNKA NA 

VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 
2.11. 18:00 19:00 17:00 

SOBOTA 3.11. - 
17:45 

pouť Podluží 
- 

NEDĚLE 4.11. 9:15 10:30 8:00 

PONDĚLÍ 5.11. 16:00** - - 

ÚTERÝ 6.11. - 16:00** - 

STŘEDA 7.11. - - 16:00** 

ČTVRTEK 8.11. 9:00* - - 
 

* mše svatá ve čtvrtek v MNV v 9:00 hod. je v rámci děkanské rekolekce 

** bohoslužby označené dvěma hvězdičkami jsou mše svaté spojené s následnou 

pobožností za zemřelé na příslušném hřbitově. 

 

V pátek 2.11. bude při mši svaté ve všech kostelích sbírka na udržování  

a úpravu kněžských hrobů v naší farnosti. 
 

     V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci 

získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy 

prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.  

Apoštolská penitenciárie udělila na žádost místních biskupů českým  

a moravským diecézím výjimku a věřící v České republice mohou tedy získat 

pro duše v očistci odpustky už v týdnu před Památkou všech věrných zemřelých.  

K obvyklým podmínkám získání těchto odpustků v dušičkovém týdnu (svatá 

zpověď, přijetí Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého Otce a návštěva hřbitova) 

přibývá pro prodloužené období (od 25. října do 2. listopadu) podmínka: vážný 

důvod, pro který věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době. 
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Co jsme společně prožili 

 

Víkend s ministranty 
 

     Letos si akolyté připravili pro 

ministranty a ministrantky 

víkendový pobyt v kempu Prudká, 

nedaleko hradu Pernštejn. Oproti 

původnímu plánu jet vlakem, 

protože zastávka je naproti 

kempu, jsme vyrazili na víkend 

auty, které jsme naplnili 

potřebnými věcmi k naší pohodě.  

     V kempu jsme se ubytovali 

v pátek odpoledne, postavili jsme 

si stany u dvou chatek, které jsme měli zamluvené. Pan farář za námi přijel  

na své motorce, která byla pro kluky velkým lákadlem, a všichni kluci chtěli 

aspoň na chvíli na motorce sedět. K večeru nám zbyl ještě nějaký čas, a tak došlo 

k slibovanému fotbalovému utkání mezi akolyty a ministranty, toto utkání bylo 

velice vyrovnané a plné krásných sportovních okamžiků. 

     V sobotu jsme měli naplánovaný celodenní výlet na hrad Perštejn. Jeli jsme 

vlakem dvě zastávky a potom jsme šli pěšky až na hrad. Na hradě jsme měli 

domluvenou prohlídku 

s průvodcem, který nám 

poutavě vyprávěl celou 

historii hradu. Po pro-

hlídce jsme si dali oběd 

v místní restauraci a po-

silnění dobrým jídlem 

jsme vyrazili pěšky 

zpátky do kempu. K ve-

čeři nás čekal výborný 

kotlíkový buřtguláš od 

šéfkuchaře Pavla.  

     Na nedělní mši sv. 

jsme si zajeli do krásného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří, který 

je součástí areálu kláštera Porta Coeli. Předtím jsme si ještě sbalili své stany  

a uklidili po sobě tábořiště. Po mši svaté jsme se již vydali zpět ke svým 

domovům. 
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Cyklopouť na Velehrad 
 

     Ráno 4. července vyrazily dvě skupinky z Moravské Nové Vsi na Velehrad – 

první skupina pěti dospělých a tří dětí jela celou šedesáti kilometrovou trasu na 

kole. Cesta byla naplánovaná mimo hlavní silnice a my jsme tak mohli obdivovat 

krásy vinohradů, borových lesů a písků. Kolem třetí hodiny odpolední jsme  

už zahlédli Velehrad, který se rychle blížil. Ubytovali jsme se v kempu Salaš, 

kde už nám mezitím postavila stany druhá skupinka, která jela část cesty vlakem. 

     Druhá skupina dvou dětí a jejich rodičů jela vlakem do Moravského Písku,  

a pak 25 kilometrů na kole. Trasa částečně vedla podél Baťova kanálu  

po upravené rovné cyklostezce s výhledem na plující lodě, což ocenily 

především děti. Do cíle dorazili dříve, a proto si mohli více užít odpolední 

program, který byl velmi bohatý a pestrý pro děti všech věkových kategorií  

i dospělé. Pro zájemce byla vystavena lebka sv. Ludmily v malé boční kapli. 

V hlavní basilice bylo odpoledne dostatek prostoru a času k tiché modlitbě nebo 

zpovědi. Asi hodinu před zahájením Večera lidí dobré vůle se množství poutníků 

začalo rychle zvyšovat, tak jsme společně zaujali svá místa a pozorovali příchozí 

známé osobnosti veřejného života, biskupy či kněze. Koncert byl velmi krásným 

zážitkem a někteří z nás ještě poté navštívili noční koncert skupiny Mirai.  

     Ve čtvrtek po hlavní mši svaté jsme opustili Velehrad a cestou lemující Baťův 

kanál jsme mířili k našemu druhému noclehu ve Veselí nad Moravou. Zde  

se nám sice nepodařilo ubytovat v kempu dle původního plánu, ale naštěstí jsme 

našli místo na nedalekém ranči, kde si tatínci a kluci zahráli fotbalový zápas 

proti vodákům, opekli jsme si buřty, poseděli večer u táboráku a druhý den jsme 

v dobré náladě a bez úrazu dorazili poklidným tempem přes Strážnici a Hodonín 

domů. Musíme se pochlubit, že první skupina měla v cíli na tachometru 140 km 

a druhá 115 km. 

     Celá cyklopouť se velmi vydařila, počasí nám přálo. Máme spoustu 

společných zážitků, na které rádi vzpomínáme. A už teď se těšíme na příští rok!  

 

J. Fojtíková 

4. Farní tábor 2018 

     I letos se konal farní tábor pro děti z naší farnosti. Letošní ročník byl již čtvrtý 

a podruhé jsme pobývali v Břežanech u Znojma. Letos se tábor konal od středy 

11.7. do středy 18.7. Na tábor jsme jeli tradičně autobusem a po cestě jsme  

si zpívali různé písničky a děti přemýšlely, jaký asi bude program. 

     Po příjezdu na místo se děti rozdělily do pěti týmů, které se odlišovaly 

barvou, proto všichni dostali barevnou kšiltovku s logem tábora podle barvy 
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svého týmu. Za celý týden jsme prožili spoustu zajímavých akcí, od vodní bitvy 

přes mezitýmové soutěže, výlety do přírody, výlety na hrady a naučné stezky až 

po očekávanou stezku odvahy. Dvakrát jsem poseděli u táboráku. Sestřičky nám 

postavily stany, proto každé družstvo mělo možnost přespat jednu noc  

na zahradě. Celý tábor byl proložen i bohatým duchovním programem. Každý 

den byla mše svatá, modlitba před jídlem, duchovní slovo na den, zpívali jsme 

křesťanské písně a táboroví vedoucí vykonali dvacetičtyřhodinovou adoraci,  

při které se po hodině střídali před Nejsvětější Svátosti. Děti se podílely  

na výrobě odměn pro hlavního vedoucího - pana faráře a pro sestřičky, které nás 

s láskou přijaly pod záštitu své Kongregace sester svaté Hedviky. 

     Doufáme, že se dětem na táboře líbilo a už se těší na příští rok. 

A. Mrláková 

 

Pouť ministrantů do Medžugorje a dovolená u moře 

     Na konci července navštívilo sedm ministrantů z naší farnosti poutní místo 

Medžugorje v Bosně a Hercegovině. Tito ministranti nasbírali v uplynulém roce 

nejvíce bodů za ministrování. Pouť, spojená s dovolenou u moře, byla odměnou 

za jejich službu u oltáře. Společně s nimi jelo také několik mladých. 

     Na cestu jsme se vydali v sobotu odpoledne a do Medžugorje jsme dorazili 

v neděli ráno. Hned po příjez-

du jsme se v kapli Klanění 

přidali na mši svatou 

k poutníkům ze Slovenska.  

Po mši svaté jsme se ubytovali 

a dospávali dlouhou cestu. Při 

večerním výstupu k soše 

Panny Marie, která nás čekala 

na vrcholu Podbrda, jsme se 

společně modlili růženec  

za farnost a i na svoje osobní 

úmysly. Na vrcholku každý 

z nás setrval v tiché modlitbě.  

     Následující den jsme se opět přidali ke slovenským poutníkům na mši svatou 

a po ní jsme byli koupit našim blízkých nějakou památku na toto poutní místo. 

Večer jsme se zúčastnili společného programu u baziliky a šli na zmrzlinu.  

Několik z nás se opět vydalo na kopec Podbrdo. Následující den nás již brzy 

ráno čekal výstup na kopec Križevac. Cestou ke kříži, který čněl vysoko  

nad námi, jsme se pomodlili křížovou cestu. Společný čas nás všech provázela 

celý týden i modlitba breviáře. 
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     V úterý jsme se již vydali na cestu do Chorvatska. Ubytování jsme měli 

zajištěné nedaleko od Ploče. Naše první kroky po vybalení zavazadel směřovaly 

na pláž, odkud nás však brzy vyhnala bouřka. Po návratu na apartmán jsme 

šli prozkoumat vesničku, kde jsme na nějaký čas zakotvili. Zamířili jsme  

ke kostelíku, u kterého jsme s potěšením zjistili, že je v něm každé ráno sloužena 

mše svatá. Hned následující den jsme na ranní mši svatou vyrazili. Mile nás 

přivítal místní pan farář i všichni přítomní farníci. 

     Příštího dne po mši svaté nás pan farář s hospodyní pozvali na faru  

na snídani. Bavili jsme se o tom, jak to chodí ve farnostech v Chorvatsku a jak 

zase u nás. Nakonec nám pan farář nabídnul, jestli bychom s ním chtěli navštívit 

kostely, které patří do jeho farnosti.  S radostí jsme jeho nabídku přijali. Nejprve 

jsme se zastavili v kostele sv. Jiří, kde jsme si na kůru zazpívali a společně  

se vyfotili. Naše cesty pak směřovaly k malému poutnímu místu Panny Marie 

Karmelské, která je patronkou dolního toku řeky Neretvy. Toto místo tamější 

křesťané navštěvují jako u nás věřící poutní místo Podluží - Týnec (jenom jich 

tam na pouti bývá přes 300). Pana faráře 

jsme také poprosili, zda bychom mohli 

mít mši svatou na kopci za vesnicí, kde 

stál velký kříž a kamenný oltář. Pan farář 

s tím souhlasil, ale upozornil nás, ať se 

vydáme na kopec brzy ráno, kdy ještě 

není takové teplo. Kopci se totiž říká 

Zmijí kopec. Po cestě ke kříži jsme  

se modlili růženec, na kamenném oltáři 

ministranti připravili vše potřebné a otec 

Marián sloužil mši svatou  (viz obrázek). 

V sobotu ráno nám kněží po mši svaté 

požehnali na cestu, rozloučili jsme se  

a vyrazili k domovu. Domů jsme se 

s Boží pomocí vrátili v neděli odpoledne. 

Během dní strávených v Chorvatsku 

jsme se koupali v moři, v apartmánu 

nebo na pláži jsme hráli různé 

společenské hry nebo se občas podívali na nějaký film. Někteří z nás  

si vyzkoušeli i vodní sport Parasailing (létání na padáku, který táhne motorový 

člun) a vodní atrakce. Určitě můžu jménem všech, kteří s námi byli, poděkovat 

otci Mariánovi za to, že nám umožnil vydat se na společnou pouť, a díky  

i mladým, kteří věnovali svůj volný čas, aby připravili něco pěkného pro druhé.

         

P. Hanzalíková a P. Švancarová 
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Pěší pouť do Žarošic 

     Po loňském úspěchu, jsme si řekli, že letos půjdeme opět pěšky do Žarošic 

k Panně Marii. Sestava se nám trochu obměnila, především přibyly dvě nové 

mladé tváře – 

Monika a Klára.  

    Počasí nám přálo, 

bylo víc než pěkné  

a v Prušánkách se 

k nám připojili další 

poutníci. Šlo nás 

celkem 15, a přesto 

že jsme šli stejnou 

trasu, podařilo se 

nám letos v Čejko-

vicích udělat si pauzu na kávu nebo čaj v sídle firmy Sonnentor. 

     Do Žarošic jsme dorazili kolem půl páté šťastní a unavení, že náročnou cestu 

máme za sebou, ale stálo to za to. Večer nám byla odměnou úžasná atmosféra  

při večerní mši svaté, kterou celebroval Dominik kardinál Duka. 

M. Dvořáček 

 

Žehnání soch sv. Václava a sv. Floriána u farního kostela 

     Na čtvrtek 27.9.2018 přijal naše pozvání do farnosti otec biskup  

Mons. Pavel Konzbul, který nám při příležitosti Slavnosti sv. Václava požehnal 

zrestaurované sochy sv. Václava a sv. Floriána před farním kostelem v Moravské 

Nové Vsi. Sochy odhalil pan starosta Marek Košut a pan místostarosta  

Igor Antal.  

     Po žehnání soch jsme společně slavili mši svatou, kterou celebroval otec 

biskup. Po ní někteří z nás přijali pozvání otce Mariána na malé občerstvení  

na farní zahradě. Ministranti zde rozdávali památky na slavnostní žehnání.  

Do farního sálu, na pohoštění s otcem biskupem, přijali pozvání zástupci obcí 

naší farnosti.  

     Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách slavnosti. Zvláštní 

poděkování patří Městysu Moravská Nová Ves, který přispěl ze svého rozpočtu 

na restaurování těchto kulturních památek naší obce. Poděkování patří také 

Jihomoravskému kraji za dotaci ve výši 101.000,- Kč a Ministerstvu kultury  

za dotaci ve stejné výši 101.000,- Kč. Díky těmto dotacím a příspěvkům  

se mohly všechny restaurátorské práce uskutečnit. Bohu díky za vydařené dílo! 

            P. Švancarová 
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Adopce na dálku 
 

V projektu Adopce na dálku jste do 20. října 2018 přispěli částkou:  

 

 Vybráno Roční příspěvek Chybí / Přebývá 

MNV (3 děti) 20.750,- 19.500,- 1.250,- 

HRUŠKY (3 děti) 17.450,- 19.500,- 2.050,- 

TÝNEC (2 děti) 7.700,- 13.000,- 5.300,-  

 

Na jedno adoptované dítě odesíláme v první polovině měsíce prosince částku 

6.500,- Kč jako podporu na další školní rok. Pokud se v některé z obcí nevybere 

během roku dostatek finančních prostředků na uhrazení povinných plateb, bude 

snížen počet podporovaných dětí pro danou obec. Již se nebude potřebná 

částka, která bude chybět, vybírat v mimořádné sbírce. 

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

do kostela označené nápisem: „Adopce na dálku“. 

     Naše adoptované děti nám zaslaly opět své dopisy, tyto si můžete přečíst  

na nástěnkách v jednotlivých kostelích nebo na našich internetových stránkách 

v sekci věnované Adopci na dálku. 

 

A odkud jsou naše adoptované děti? 

 

Stát KARNATAKA 

     V tomto státě žijí děti zapojené do projektu 

Adopce na dálku®, který je realizován  

v oblastech Bangalore a Belgaum. Stát 

Karnataka je indický spolkový stát, který  

se nachází na jihozápadě Indie a má cca  

61 milionů obyvatel.  

     Hlavním městem Karnataky je Bangalore, 

které patří k nejrychleji rostoucím městům  

v Indii. Předpokládá se, že v roce 2025 bude 

mít 11,3 mil. obyvatel. Město Belgaum má cca 

500 000 obyvatel na rozloze 134 km
2
. Úředním 

jazykem státu Karnataka je vedle hindštiny  

a angličtiny ještě kannadština. Dalšími jazyky, 

s nimiž se lze v tomto státě setkat, jsou 
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tamilština, konkanština a maráthština. Karnataka se nachází v tropickém 

podnebném pásu. Teplé a suché počasí po většinu roku střídají monzunové deště, 

které přinášejí obyvatelům dlouho očekávanou vláhu. Na chudém venkově se 

lidé živí hlavně zemědělstvím. Některé oblasti Karnataky však trpí suchem, které 

někdy trvá i několik let. Venkovské oblasti státu Karnataka na jihu Indie trápí 

vysoká nezaměstnanost, negramotnost a chudoba. Jednou z příčin chudoby je 

přetrvávání kastovního systému, který byl oficiálně zrušen a zakázán, ale stále 

přetrvává. 

     Kastovní systém představuje ve své původní podobě zařazení člověka do čtyř 

různých vrstev na základě duchovního vývoje. Toto rozdělení bylo poprvé 

zmíněno 1500 až 1000 př. n. l. Každá vrstva má svou symboliku ve čtyřech 

částech lidského těla (ústa, paže, stehna a chodidla) a má přidělenou i barvu. 

Toto rozdělení se následně stalo součástí životního stylu obyvatel Indie a později 

se přenáší i na společnost, kdy byly vytvořené kasty - čtyři společenské vrstvy: 

1. bráhmany (kněze) z úst, 2. kšatrije (válečníky) z paží, 3. vaišji (obchodníky, 

řemeslníky a zemědělce) ze stehen, 4. šúdry (služebníky a dělníky) z chodidel. 

     Vedle těchto čtyř kast jsou ještě tzv. „daliti“ (nedotknutelní), jimž se říká také 

párijové. Tito lidé nepatří do žádné společenské vrstvy. Žijí za hranicí chudoby  

a příslušníci ostatních kast je považují za nečisté. Jejich přítomnost a dokonce  

i stín, může poskvrnit ty, kteří jsou příslušníky vyšších vrstev. Kastovní systém je 

hluboce zakořeněn v srdcích a myslích tamních obyvatel. Zatímco příslušníci 

vyšších kast žijí většinou v blahobytu, lidé z nejnižších kast žijí za hranicí bídy. 

     Ve vesnicích žijí lidé velmi prostě – jednoduché obydlí, uvnitř chudě zařízená 

místnost, která je rozdělena přepážkou na potřebný počet částí. V prostém 

venkovském obydlí často žije velmi početná rodina, která čítá i několik generací. 

Na indickém venkově není zajištěn stálý přívod elektrické energie  

do domácností. Ve městech dochází k přetížení sítí a tím i k častým výpadkům. 

Indové tento problém řeší záložními zdroji nebo k osvětlení používají jen svíčky. 

     Rovněž systém kanalizace je nedostatečný, nebo zcela chybí. Vesničané mají 

k dispozici obvykle pouze jedinou studnu. Voda v mnoha případech nesplňuje 

standardní hygienické normy. Lidé z vesnic a chudých oblastí dosud perou 

prádlo ručně na kamenech. V případě, že je v blízkosti řeka, perou prádlo přímo 

v ní, nehledě na to, že je silně znečištěná. 

     V Indii spočívá starost o domácnost a početnou rodinu na ženách. Děti rovněž 

pomáhají s chodem domácnosti. Jejich hlavním úkolem je nošení vody, a to  

z míst, která jsou vzdálena někdy i 6 km od domova. Děti jsou nuceny pracovat, 

aby zvýšily příjem rodiny, místo toho, aby chodily do školy. 

M. Salajková a P. Křížová 
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Nejenom pro naše ministranty 

Oheň Ducha Svatého 

     Začíná mše svatá na začátku školního roku. Pan farář děkuje za prázdniny  

a vyzývá k prosbě o Ducha Svatého. Ukazuje na svůj ornát červené barvy a říká: 

„Duch Svatý je jako oheň. Spaluje v nás všechno špatné a zapaluje naše srdce 

nadšením pro Boha, pro dobro. 

     „To bych potřeboval,“ utrousí pro sebe Mirek, který sedí v lavici jako zmoklá 

slepice. 

     Vzpomíná na prázdniny, na dovolenou s rodiči, na tábor, také dva týdny  

u babičky byly parádní. Ale teď? Do školy se mně vůbec nechce. Copak se to dá 

srovnat s prázdninami? Na mě asi ten Duch Svatý nepůsobí. Srdce mám schlíplé 

jako kus hadru. Jak může někomu hořet nadšením? To nechápu. Zvláště teď, 

když hřiště, louku, stan změním za lavici a tabuli! 

     Pan farář si smutného kluka všímá a po skončení mše svaté za ním posílá 

ministranta. Ptá se ho: „Mirku, co je s tebou? Uletěly ti včely?“ 

     „Kdepak!“ ožije kluk, „tatínkovi neodletěl ani jeden roj, včely máme v úle.“ 

     „Ale tobě může něco uletět.“ 

     „Co?“ nechápe Mirek. 

     „Už jsi páťák. Když nezačneš ministrovat letos, tak už se třeba k oltáři 

nedostaneš.“ 

     Mirek hledí na pana faráře a neříká nic, ale v duši probíhá boj. Malátnost  

je pryč, slovo oltář v něm probouzí nebývalé síly. Už tolikrát se díval na kluky  

u oltáře, představoval si sebe, jak podává konvičky, drží paténu, doprovází pana 

faráře do sakristie. Nakonec vždycky mávl rukou a řekl si, že nemá čas. 

Ministranti slouží totiž i v některé všední dny – ptal se na to Honzy, který s ním 

chodí do jedné třídy. 

     Mirek neříká nic, ale pan farář vidí plamínky zájmu v jeho očích, a proto říká: 

„Však si to rozmysli, a když se budeš chtít stát ministrantem, tak přijď 

odpoledne ve čtyři na schůzku.“ 

     Chlapec odchází ze sakristie úplně jiný, než tam vešel. Srdce mu buší jako 

zvon. Tváře mu planou vzrušením – už dnes může jít mezi ministranty.  

Je nepochybné, že Duch Svatý v něm zapaluje oheň nadšení pro službu u oltáře. 

Ano, budu ministrantem, říká si sám pro sebe před kostelem a jeho duše jásá,  

i když jde dnes poprvé po prázdninách do školy. 

     Děvčata a kluci, nevolá i vás Duch Svatý do služby u oltáře anebo ve schole? 

Pokud cítíte alespoň malinkou touhu takto sloužit Pánu Ježíši, přijďte a poznáte, 

jak Duch Svatý promění i vaše srdce. 
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Rozdíl mezi 1. a 2. listopadem 

Namísto jednotlivých pomlček doplní ministranti odpovídající písmena 

zvolených názvů či termínů. Písmeno CH se píše dvěma pomlčkami. 

 

1. Prvního listopadu slavíme v církvi S _ _ _ _ _ _ _ V _ _ _ _ S _ _ _ _ _ _. 

    Druhého listopadu je V _ _ _ _ _ _ _ _     N _     V _ _ _ _ _ _     V _ _ _ _        

Z _ _ _ _ _ _. 

 

2. Prvního listopadu se modlíme ke _ _ A _ _ _. 

    Druhého listopadu se modlíme za _ _ _ _ E _ _. 

 

3. Prvního listopadu si kněz obléká roucho barvy _ _ L _. 

    Druhého listopadu si kněz obléká roucho barvy _ _ A _ _ _ _. 

 

4. První listopad se týká duší, které jsou v _ E _ _. 

    Druhý listopad se týká duší, které jsou v _ _ I _ _ _ _. 

 

5. Prvního listopadu se při mši svaté říká nebo zpívá S _ _ _ _     a     V _ _ _ _. 

    Druhého listopadu se z ordinária říká nebo zpívá K _ _ _ _     E _ _ _ _ _ _,    

S _ _ _ _, a B _ _ _ _ _ _     B _ _ _. 

 

6. Prvního listopadu se čte při mši svaté evangelium o B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

    Druhého listopadu se čte při mši svaté evangelium o P _ _ _ _ _ _ _ _             

S _ _ _ _. 

 

7. První listopad je liturgicky stanoven jako S _ _ _ _ _ _ _. 

    Druhý listopad je liturgicky stanoven jako _ _ P _ _ _ _ _ _. 

 

8. Prvního a druhého listopadu můžeme získat plnomocné odpustky při návštěvě  

_ _ S _ _ _ _. 

    Od druhého listopadu můžeme získat plnomocné odpustky při návštěvě           

_ _ _ _ T _ _ _. 
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