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     Úvodní slovo 

 

 

Milí farníci, 

pozdravuji Vás všechny s přáním požehnaných Vánoc a celého nového 
roku 2019. Můžeme být vděční za to, že v naší krajině se křesťanská tradice 
neztratila, a že Vánoce znamenají stále mnoho pro nás i naše bližní. Vděčnost za 
to patří našim předkům, všem, kteří mysleli nejen na sebe, ale i na další pokolení. 
Předali nám hodnoty. Sice tajemné, ale krásné a trvalé. Mezi těmito 
křesťanskými hodnotami je i ochota pomoct lidem v nouzi, nebo schopnost 
podělit se s nimi o naše, byť nevelké bohatství.  

Kéž v každé rodině, u každého vánočního stolu, se najde ještě jedno místo: 
pro Ježíše, který většinou tiše k našim domácnostem přichází jako chudý poutník. 
Přeji Vám, abyste jej o letošních Vánocích všichni potkali! 

otec Marián 
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Liturgické okénko 

    Svátosti – XII. část 
Svátost Eucharistie – nejčastější otázky 

1. Můžu přistoupit ke svatému přijímání, když jsem se krátce přede mší 
s někým pohádala? 
     Ano, pokud tomu druhému dokážeš odpustit, pokud nepřechováváš ve svém 
srdci hněv a je ti to, co se stalo, líto… Tento i každý jiný lehký hřích můžeš  
na začátku mše svaté v úkonu kajícnosti (ve chvilce ticha) odevzdat Pánu Bohu  
a pak s čistým srdcem přistoupit ke svatému přijímání.  
 
2. Můžu přijmout Krista v Eucharistii, když jsem přišla pozdě na mši 
svatou? Je v tom nějaký rozdíl, pokud jsem přišla pozdě na nedělní mši 
svatou nebo na mši svatou ve všední den? 
     K přijetí Eucharistie bys měl být náležitě připraven. Kromě čistého srdce, 
které máš mít, je tou blízkou přípravou alespoň část mše svaté od modlitby Otče 
náš. Pokud tedy ve všední den chceš přistoupit ke svatému přijímání a byl jsi 
třeba v práci nebo ve škole…, a stihl jsi přijít ve mši svaté až k modlitbě Otče 
náš, můžeš ke svatému přijímání přistoupit. Jinak je tomu v neděli, kdy jsi 
zavázán účastnit se celé mše svaté. Pokud tedy bez vážného důvodu přijdeš 
(přicházíš) v neděli ke mši svaté pozdě, dostáváš se tím do situace těžkého hříchu 
a ke svatému přijímání bys přistupovat neměl. To stejné platí, když ze mše svaté 
odcházíš před jejím ukončením (před požehnáním). Porušil jsi tím povinnost 
účastnit se celé mše svaté a neměl bys tedy dál přistupovat ke svatému přijímání. 
 
3. Můžu jít k přijímání, pokud jsem nedodržela eucharistický půst? Jsou 
nějaké situace, kdy je možné eucharistický půst nahradit nebo prominout, 
případně jakým způsobem jej nahradit? 
     Eucharistický půst je jednu hodinu před svatým příjímáním (ne tedy přede mší 
svatou). Bez vážných důvodů, bych tento půst porušit neměl (vážnými důvody 
jsou např. nemoc, potřeba pravidelně jíst, užívaní léků…).  Proto třeba  
při návštěvě kněze u nemocného nebo seniora, který již sám nemůže chodit  
do kostela, může tento přijmout Eucharistii i bez povinnosti dodržet 
eucharistický půst. V jiných vážných případech může tento půst dispenzovat 
(prominout) příslušný farář v místě bydliště. 
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4. Je to jedno, jestli přijímám Eucharistii do úst nebo na ruku? Proč někteří 
kněží nemají rádi, když chce někdo přijmout na ruku? V jakých případech 
je vhodnější přijímat na ruku? 
U nás v ČR je možný obojí způsob svatého přijímání. Výběr záleží na každém 
věřícím. V některých zemích (např. na Slovensku) je podávání svatého přijímání 
na ruku zakázáno. Někteří kněží, kteří se upjatě drží tradice, nemají rádi 
podávání přijímání na ruku, ale pokud to liturgická pravidla dovolují, neměl by 
tento způsob podávání přijímání kněz odmítnout, pokud jej věřící vyžaduje. 
Osobně si myslím, že v případě nemoci (rýma, nachlazení, opar) je vhodnější 
přijímat na ruku, a to z hygienických důvodů.  
 
5. Obsahuje přijímání od biskupa více Krista ?  
     Ne. Kristus je stejný, podá-li mi ho v Eucharistii papež, biskup, kněz nebo 
akolyta. Kristus se nemění. 
 
6. Pokud přijímám Eucharistii na ruku, musím vložit hostii do úst  
před knězem? Popř. jaký způsob je nejvhodnější? 
     Nejvhodnější je po přijetí Krista na ruku stoupnout si mírně vedle kněze  
a druhou rukou před knězem vložit hostii do úst. Je nesprávné s hostií v rukou 
odcházet dozadu do kostela. 
 
7. Když nechodím ke svatému přijímání, mám si i v dospělosti chodit pro 
požehnání od kněze, tzv. křížek? Může mi požehnat pouze kněz nebo  
i akolyta? Odpovídá se na požehnání amen? 
     Nejlepší je i v dospělosti ke svatému přijímání přistupovat. Pokud z nějakých 
důvodů ke svatému přijímání nemohu, je možné jít si pro požehnání (křížek). Je 
potřeba to zřetelně rozdavateli svatého přijímání vyjádřit, např. přiložením si 
prstu na ústa. Jelikož pravomoc žehnat jiným se získává na základě jednotlivých 
stupňů kněžského svěcení (jáhen, kněz, biskup) je vhodnější v případě, když 
nepřijímám Krista v Eucharistii, jít pro požehnání jenom ke svěceným 
služebníkům církve.  Při přijetí křížku na čelo odpověď „Amen“ (ani žádná jiná 
odpověď) není stanovena.  
 
8. Můžu v ústech rozkousat Eucharistii? 
     Eucharistie je duchovní pokrm a přijímám ho tedy do své duše. Samotnou 
hostii můžu polknout v kuse, můžu ji nechat rozpustit v ústech nebo ji rozkousat, 
aby se mi lépe přijímala (Pánu Ježíši tím neubližuji). 
 
 



Farní zpravodaj 

Vánoce 2018     - 5 - 

9. Může přijímání Eucharistie znamenat odsouzení? V jakém případě? 
     Nehodné (svatokrádežné) svaté přijímání působí v duši člověka obráceně. 
Stává se pro něj svědectvím jeho těžkého hříchu, kterého se dopustil. V žádném 
případě tedy není vhodné, aby člověk ve stavu těžkého hříchu ke svatému 
přijímání přistoupil. 
 
10. Nemám církevně uzavřené manželství (pouze civilně), mohu chodit  
ke svatému přijímání? 
     Pokud křesťan žije v manželství, má povinnost uzavřít jej kanonickou 
(liturgicky předepsanou) formou: v liturgickém prostoru, za asistence církví 
pověřenou osobou. Pokud tedy uzavře manželství jenom na úřadě, není možné, 
aby ke svatému přijímání přistupoval. Manželství uzavřené na úřadě je  
před Bohem neplatné, a proto se takový člověk, pokud žije se svým partnerem, 
vystavuje těžkému hříchu proti VI. přikázání Nesesmilníš. 
 
11. Jestliže jsem rozvedená, ale nežiji intimně s žádným mužem, mohu  
ke svatému přijímání? 
     Za určitých církví stanovených podmínek je to možné. Pokud z nějakého 
důvodu došlo k rozvodu (třeba ne vaší vinou nebo jste o rozvod nežádala vy)  
a zároveň se i po rozvodu cítíte vázaná sňatkem, který je před Bohem i po 
rozvodu platný (tj. nežijete s jiným partnerem), můžete skrze svého kněze 
požádat otce biskupa o povolení přistupovat ke svátostem. Pokud toto povolení 
od otce biskupa obdržíte, můžete přistupovat ke všem svátostem, včetně svatého 
přijímání. 
 
12. Pokud v neděli odejdu ze mše svaté před požehnáním, tzn. že nejsem 
přítomna na celé mši svaté, mohu následující neděli ke svatému přijímání? 
     Odpověď uvedená v otázce č. 2. 
 
13. Může člověk, který nepřijímá Krista v Eucharistii, dosáhnout věčného 
života? 
     Člověk, který bez vlastní viny ve svém životě Krista nepoznal, tedy jej ani 
nemohl milovat a nemohl jej tedy ani přijímat, není vyloučen z účasti na Božím 
království. V Eucharistii však získává věřící člověk velikou posilu, světlo  
pro svoji duši a mnoho dalších milostí od Boha, o které je ochuzen člověk, který 
Krista v Eucharistii nepřijímá.  
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14. Kolikrát za den mohu ke svatému přijímání? 
     Standardem je přistoupit ke svatému přijímání 1x za den. Jelikož však k plné 
účasti na mši svaté patří i účast na svatém přijímání, je dovoleno věřícímu 
člověku, pokud se ve stejný den účastní druhé mše svaté, přistoupit během ní  
i k druhému svatému přijímání. Podmínkou však je, aby se v té chvíli účastnil 
celé mše svaté (nestačí jen od modlitby Otče náš). Vícekrát (3x nebo 4x) za den 
ke svatému přijímání přistoupit nemůžu. 
 

    Tento rok jsme ve farnosti prožili 
 

     Leden 

Tříkrálová sbírka – začátkem ledna proběhla v obcích naší farnosti každoroční 
Tříkrálová sbírka. Obcí putovali koledníci z řad našich dětí a vybrané peněžní 
dary byly předány Charitě Břeclav. 

Vánoční koncert – v neděli 7.1. završil dobu vánoční v našem farním kostele 
koncert hudebního seskupení Musica Animae a žesťového kvinteta. 

4. farní ples  - v sobotu 20.1. se uskutečnil farní ples v obci Hrušky. K poslechu 
a tanci hrála skupina Graf, milým překvapením bylo předtančení farníků 
z Hrušek, součástí programu bylo i vystoupení barmana a jeho ohnivá show. 
 
      Únor 

Setkání mládeže Podluží – naše pozvání přijal P. Jan Balík z Prahy, který si  
pro mladé připravil přednášku na téma Vztahy a sexualita. Po mši svaté se 
společný program odehrával na sokolovně. Součástí programu byla také 
svědectví dvou manželských párů, diskuze ve skupinkách a společná hra. Mládež 
si dokonce připravila vtipnou scénku na dané téma. Setkání se zúčastnilo  
120 mladých z našeho děkanátu. 
 
     Březen 

Děkanátní setkání ministrantů – naši akolyté připravili pro ministranty sobotní 
program, který začínal společnou mší svatou. Na sokolovně se pak uskutečnil 
fotbalový turnaj. Vítězem turnaje se staly Valtice, 2. místo obsadily Tvrdonice  
a na 3. místě se umístil Týnec. Setkání se účastnilo přes 80 dětí. 
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Železný poutník – dva mladí z naší farnosti přijali výzvu na tuto noční pouť. 
Putovali z pátku na sobotu ze Svatého kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. 
Pouť byla velmi náročná, ale jistě jim přinesla mnohé duchovní zážitky. 
Diecézní setkání mládeže – naše mládež i letos přijala pozvání našeho otce 
biskupa do katedrály v Brně. Letošní setkání bylo na téma: „Neboj se, Maria, 
neboť jsi nalezla milost u Boha.“ 
Missa Chrismatis – několik ministrantů, ale i dospělých farníků doprovázelo 
našeho pana faráře na slavností mši svatou do katedrály v Brně, při které mimo 
jiné obnovují kněží své kněžské sliby. 
 
     Duben 

Velikonoční koncert – na velikonoční pondělí se uskutečnil ve farním kostele 
koncert skupiny Qartet s názvem „On tě čeká“, který si pro nás připravili zpěváci 
a hudebníci z Církve adventistů sedmého dne. 
Pouť chlapů – akolyté připravili letos pouť do Rajhradu. Zúčastnění cestovali 
vlakem. Posledních 6 km putovali všichni pěšky. V Rajhradě proběhla prohlídka 
kláštera a posezení v přilehlé restauraci.  
4. farní den – tento den jsme společně prožili v Moravské Nové Vsi.  
Po pobožnosti v kostele nás na farním dvoře čekalo připravené pohoštění  
od našich hospodyněk. Pro děti i dospělé byl připravený program. Součástí 
farního dne bylo i zpřístupnění věže kostela. 
Koncert skupiny Tumaini – ve farním kostele se uskutečnil koncert této 
skupiny, která je seskupením mladých lidí, kteří mají rádi zpěv a pestrost žánrů. 
Na koncertě zazněly a capella zpěvy z Taizé, gospel aj. 
 
     Květen 

Posvícení – někteří z nás ani letos nezapomněli na den, kdy byl diecézním 
biskupem posvěcen náš farní chrám, ve kterém se máme možnost setkávat 
s živým Kristem. 
Diecézní pouť ministrantů – někteří naši ministranti se zúčastnili programu 
v rámci setkání na poutním místě Vranov u Brna. Ministranti po krátkém úvodu 
putovali pěšky 7 km do kostela Narození Panny Marie. Během cesty je čekaly 
aktivity a soutěže. Mši svatou celebroval o. biskup Vojtěch. 
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Pouť na Svatý Hostýn – v úterý 8.5. jsem se vypravili na tradiční pouť k Panně 
Marii na Svatý Hostýn. Hlavním celebrantem mše svaté byl P. Marián Kalina.  
Pouť žen a dívek – naše cesty letos směřovaly do Neratova v Orlických horách. 
Po cestě jsme se zastavily v katedrále sv. Václava v Olomouci. Před návštěvou 
poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie nás čekal společný oběd a nákupy 
výrobků z chráněných dílen. V kostele jsme si vyslechly něco málo o historii 
obnoveného poutního místa a společně s o. Davidem Ambrožem pak slavily mši 
svatou.  
Noc kostelů – letos se poprvé v naší farnosti otevřel farní kostel u příležitosti 
Noci kostelů. Během programu zazněly zpěvy farního sboru, byla možná 
prohlídka věže, kůru a varhan, na které si mohli návštěvníci zkusit zahrát. 
V sakristii bylo možné podívat se na liturgické předměty a oděvy. Zazněl také 
výklad o historii našeho kostela. Akce byla zakončena modlitbou za farnost  
a požehnáním kněze. 
 
      Červen 

Slavnost 1. svatého přijímání – tento rok se svátost Eucharistie udělovala jen 
v Hruškách, kde k ní přistoupily tři děti. Po slavnostní mši svaté měly děti 
posezení v rodinném kruhu. Společnou oslavu si udělaly v hodině náboženství. 
Slavnost Těla a Krve Páně -  ve všech obcích jsme na přelomu května a června 
slavili „Boží Tělo“. Průvod s Eucharistií vyšel k připraveným oltářům, u kterých 
pan farář požehnal celé farnosti. 
Přednáška o misiích – ve farním sále jsme mohli vyslechnout přednášku  
o dobrovolnické misii do Konga v podání sl. Barbory Miklasové, na kterou 
navázala MDDr. Klára Sobotková, která se v té době na misie do Konga 
připravovala. 
Poděkování na konci školního roku – při mši svaté jsme děkovali na společné 
dětské mši svaté za uplynulý školní rok. Na farním dvoře strávily děti večer  
u táboráku. 
Výlet pro ministranty – akolyté uspořádali několikadenní výlet pro děti. 
Zamířili letos do rekreačního střediska Prudká u obce Doubravník. Součástí 
víkendu byla i návštěva hradu Pernštejn a nedělní mše svatá v klášteře Porta 
Coeli. 
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Adorační den – jako farnost jsme měli možnost spojit se v modlitbě  
před svátostným Kristem. Adorace probíhají v naší diecézi každý den a to vždy 
v jiné farnosti, aby se uskutečňovala neustálá modlitba před Eucharistií. 
 
     Červenec 

Cyrilometodějská pouť na Podluží – byla slavena poutní mše svatá za účasti 
biskupů a kněží v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích.  
4. farní tábor – tábor jsme již podruhé strávili u sester sv. Hedviky v Břežanech 
u Znojma. Celý týden byl pro děti připravený bohatý program. V rámci tábora 
jsme navštívili Nový Hrádek u Lukova, hrad Bítov a poutní místo Hluboké 
Mašůvky. Ve Znojmě se děti vykoupaly na plovárně Louka. 
Svatojakubské hody – na slavnostní mši svatou přijal pozvání rodák P. Josef 
Šedivý, velmistr rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Během soboty 
byla také zpřístupněna věž farního kostela. 
 
     Srpen 

Slavnost sv. Bartoloměje – sloužena poutní mše svatá k patronovi našeho 
filiálního kostela, sv. Bartoloměji. 
Pouť ministrantů do Medžugorie – jako odměnu za ministrování navštívili 
někteří ministranti společně s panem farářem a mladými z farnosti toto poutní 
místo v Bosně a Hercegovině a Chorvatsko.  
 
     Září 

Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele - sloužena poutní mše svatá k patronovi našeho 
filiálního kostela, sv. Janu Křtiteli. 
Pouť do Žarošic – hlavním celebrantem poutní mše svaté byl Dominik kardinál 
Duka. Během pouti byla možnost přistoupit ke svátosti smíření. Naši krojovaní 
nesli v průvodu sochu Panny Marie. Na závěr mše svaté byla krátká adorace  
před Nejsvětější Svátostí. Někteří již podruhé putovali do Žarošic pěšky. 

Poděkování za úrodu – ani letos jsme nezapomněli v našich kostelích 
poděkovat Pánu Bohu za plodiny našich polí a zahrad. 
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Zahájení školního roku – při společné dětské mši svaté jsme prosili o dary 
Ducha svatého pro začínající školní rok. Po mši svaté se uskutečnil táborák  
za farou. 

Žehnání zrestaurovaným soch – zrestaurované sochy sv. Václava a Floriána 
požehnal o. biskup Pavel Konzbul při vigilii Slavnosti sv. Václava. Po mši svaté 
jsme se společně setkali u pohoštění na farní zahradě. Pro otce biskupa a pozvané 
hosty bylo připraveno pohoštění ve farním sále. 
 
     Listopad 

Rekolekce – kněží našeho děkanátu slavili společnou mši svatou ve farním 
kostele a po ní se setkali na faře ve farním sále, kde si vyslechli duchovní slovo 
jednoho z kněží a diskutovali o věcech týkajících se děkanátu. 
Slavnost sv. Cecílie – mši svatou doprovázel na varhany pan Mgr. Jaroslav 
Štěpánek z Dolních Louček, se kterým se po mši svaté setkali varhaníci  
ve farním sále. Během krátké přednášky nás všechny povzbudil ve službě Bohu  
a farnosti. 
Společenství Modlitby matek – naši farnost navštívily tři koordinátorky 
z brněnské diecéze, které nám přijely něco bližšího říci o tomto způsobu 
modlitby. Společně se všech cca 15 zúčastněných pomodlilo a na závěr setkání 
proběhla diskuze. 
Bible a my – celkem šest dětí z naší farnosti se zúčastnilo okresního kola 
biblické soutěže ve Velkých Pavlovicích. Své vědomosti nejlépe uplatnili Ondřej 
Tichý, Markéta Poláčková a Anežka Dvořáčková. Gratulujeme. 
 
     Prosinec 

Adventní inspirace – v kulturním domě v Týnci jsme se mohli během 
předvánočního shonu zastavit na akci, která nabízí možnost zakoupení ručních 
prací, výstavu Betlémů a možnost pro děti, si něco vyrobit. Součástí programu 
bylo i vystoupení dětského folklórního souboru Jatelinka. Pan farář pak požehnal 
těm, kteří o to měli zájem, adventní věnce.  
Výlet do aquaparku – děti navštívily aquapark v Kuřimi, kde strávily pěkné 
dopoledne. 
Svatý Mikuláš – začátkem prosince navštívil i děti naší farnosti sv. Mikuláš. 
S anděly dorazil na konci mše svaté s velkou nadílkou. Některé děti přednesly 
Mikuláši básničku, jiné zase ukázali, jak se umí modlit.  
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Korunovační pouť – v neděli 9.12. byla sloužena v Týnci mše svatá ke  
33. výročí korunovace obrazu Panny Marie Pomocné. Mši svatou celebroval  
P. Marcel Puvák z ostravsko-opavské diecéze. 

 
 
 
 

PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
ve farnosti Moravská Nová Ves 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

22.12.   SOBOTA 13:30 – 14:30 HRUŠKY 

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

23.12.   NEDĚLE 13:30 – 14:30 TÝNEC 
 
 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2018 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

PONDĚLÍ 
Vigilie Slavnosti 
Narození Páně 

„půlnoční“ 
24.12. 22:30 --- --- 

ÚTERÝ  25.12. 9:15 10:45 7:45 

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

ČTVRTEK  27.12. --- --- --- 

PÁTEK   28.12. --- --- --- 

SOBOTA  29.12. --- --- --- 

NEDĚLE Svátek Sv. rodiny 30.12. 9:15 10:30 8:00 

PONDĚLÍ Děkovná mše 
svatá za rok 2018 

31.12. 16:30 18:00 8:00 

ÚTERÝ 
Slavnost  

Matky Boží, 
Panny Marie 

1.1. 
2019 9:15 7:45 10:45 
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Jako stéblo slámy 

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému 
v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.  
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si 
z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral 
v dlani. Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: „Co to máš 
v ruce?“  
„Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo 
to dítě.“ 
„Stéblo slámy,“ ušklíbli se ostatní. „Takové smetí! Zahoď to!“ 
 „Kdepak,“ namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení, připomíná mi 
malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na to, co 
o něm řekli andělé.“ 
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s tím stéblem?“  
Mladík jim ho ukázal. 
„Pořád ho nosím u sebe.“ 
 „Zahoď to, k ničemu ti není.“ 
 „Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn.“ 
„A co má být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy.“ 
 „Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak 
chudý? Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje  
i obyčejné lidi a věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc 
nevíme.“  
Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často 
držel v ruce, vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že 
se stal stejně malým jako oni. Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo 
z ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej už s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás 
z těch hloupostí hlava!“ 
Stéblo vztekle zmačkal a zahodil. 
Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. „Vidíš, zůstalo 
stejné jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. 
Jistě, zničit stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám 
Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme silného zachránce a vojevůdce. Jednou 
vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím 
je – Spasitelem, kterého nám seslal Bůh.“ 
Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: „Boží láska se nedá 
zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy.“ 
 

Vánoční příběhy pro potěchu duše – Bruno Ferrero 
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Co jsme prožili 
 
Diecézní fórum mládeže 
     O víkendu 9.-11. 11. 2018 se v Osově Bítýšce konalo Diecézní fórum 
mládeže (dále jen DFM), kterého se zúčastnili také tři zástupci z naší farnosti.  
     DFM, konané každé dva roky, je setkání mladých lidí, kteří se zajímají o dění 
v naší diecézi i ve svých farnostech. Tématem letošního DFM bylo podle 
biskupské synody: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Tomuto tématu se 
ve svých přednáškách věnovali o. Marek Dunda, boromejka s. Vilma 
Venkrbcová a pomocný biskup Pavel Konzbul, na jejichž přednášky jsme 
navázali diskuzemi ve skupinkách. 
     V sobotu večer byl čas vyhrazen pro panelovou diskuzi, které předsedal již 
zmíněný pomocný biskup Pavel Konzbul, s. Vilma Venkrbcová, generální vikář 
Jiří Mikulášek, vedoucí Diecézního centra života mládeže Roman Kubín  
a vedoucí DCŽM (Diecézního centra života mládeže) Mamre Jiří Jeniš. 
     Každý den jsme společně slavili mši svatou a byla možnost společných 
denních modliteb církve. Po celý víkend jsme měli také možnost rozhovoru 
s kněžími i sestrami, svátosti smíření, nebo večerní nabídku workshopů.  
     Většina z nás jela na DFM poprvé, a tak jsme netušili, co přesně nás čeká.   
A i když někteří z nás očekávali od tohoto víkendu něco jiného, tak myslím, že si 
z něj nakonec každý aspoň něco odvezl… 

Adéla Sobotková 

 

Korunovační pouť v Týnci 
     Pozvání do naší farnosti přijal, k příležitosti 33. výročí korunovace obrazu 
Panny Marie Pomocné v Týnci, P. Marcel Marcel Puvák z ostravsko-opavské 
diecéze, který také působí v TV-Noe. Přede mší svatou nás přivítal o. Marián  
a pozval všechny přítomné před kostel, kde společně s P. Robertem z Tvrdonic 
požehnal nově umístěnou a zrestaurovanou sochu Panny Marie. Na začátku mše 
svaté srdečně přivítal o. Marcela, který měl po evangeliu připravenou velmi 
poutavou homílii. Mši svatou doprovázel sbor z obce Žďárec, farnosti, která byla 
předchozím působištěm o. Mariána. P. Marcel byl potěšen z hojného počtu 
poutníků a na závěr mše svaté nám všem přítomným požehnal. Před kostelem nás 
již čekalo připravené pohoštění, za které děkujeme místním farníkům. Kněží 
společně se sborem se ještě setkali ke společnému posezení na faře v Moravské 
Nové Vsi.  

Petra Švancarová 
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Co se tento rok povedlo 
 
Moravská Nová Ves 

• oprava střechy po vichřici i rozbitých skleněných výplní oken na farním 
kostele 

• restaurování soch sv. Václava s sv. Floriána před kostelem 
• čalounění ministrantských laviček 
• nové osvětlení ve farním kostele 
• čalounění zpovědnice 
• zateplení stropů podkrovních pokojů (ještě zbývá zateplit stropy v bytu 

kněze a nad schodištěm) kvůli úniku tepla z budovy fary 
• zateplení střechy farního sálu  

 

Výstavba garáže – tato stavba nebyla financována z prostředků farnosti. 
Materiál i práce byly financovány z darů přátel o. Mariána. Farníkům děkujeme 
za brigády, které na stavbě odpracovali. Tuto garáž jistě budou rádi využívat  
i další kněží, kteří budou ve farnosti, pokud Pán Bůh dá, působit. 

Restaurování betlému – nyní čekáme na další dvě nabídky firem, které zajistí 
ERF. Při pracích by se mělo obnovit zátiší betlému a opravit poškozené figurky. 

Dřevěný kříž vedle farního kostela – tento kříž je již delší dobu odstraněn 
z kamenného podstavce a probíhají práce na jeho zrestaurování. 
 
Týnec 

• výměna plynového kotle pro topení v kostele 
• úprava části zahrádky z pravé strany kostela 
• nové umístění sochy Panny Marie před kostelem po jejím zrestaurování 
• čalounění zpovědnice 

 
Hrušky 

• výmalba kostela  
• nové židle do lodi kostela  
• pozlacení liturgických nádob 
• čalounění zpovědnice 

 

 



Farní zpravodaj 

Vánoce 2018     - 15 - 

Úkony duchovní správy farnosti v roce 2018 

Svátost manželství 

Moravská Nová Ves:  Zháňal Pavel a Markéta roz. Petrášová 
Hrušky:     Sukup Marek a Kristýna roz. Filipovičová 
Týnec:     Pálka Zdeněnk a Monika roz. Osičková 

Svátost křtu 

Moravská Nová Ves: Tesařík Michael, Barkocyová Šarlota Božena, Polák 
Dominik, Michalica Jakub, Srncová Dominika 
 
Hrušky:  Barbořák Matouš Josef, Jelínková Eliška Marie, Jelínek Jan František, 
Šimeček Karel, Kuja Adam Jan 

První svaté příjímání 

Moravská Nová Ves: Petr Konečný 
Hrušky: Fako Leoš, Smetanová Nikol, Vajbarová Tereza 

 
Všem, kteří přijali některou ze svátostí, vyprošujeme hojné Boží požehnání! 

 

Církevní pohřeb 

Moravská Nová Ves: Hřebačková Růžena, Matoušek Josef, Stankovič Jan, 
Straková Marie, Létalová Blažena, Mazuchová Marie, Barkocy Ferdinand, 
Vašíčková Helena, Kotvanová Marie 
 
Hrušky: Maňák Antonín, Hřebačková Ludmila, Kalužík Ladislav, Budínová 
Květoslava, Budínová Anna, Holub Květoslav, Tichý Stanislav, Kalužíková 
Marie                       
 
Týnec: Čechová Božena, Maršálek Miroslav  
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Pozvání na připravované
 

Vítání Ježíška 
    Na Štedrý den 24.12.2018
v Moravské Nové Vsi společ  p ivítat Ježíška, zazpívat si koledy, 
hranou scénku a na závěr uložit narozeného Ježíška do jesli ek.
závěr programu v 15:30 hod. Dom  si m žete
 
Tříkrálová sbírka 
     Charita Česká republika po ádá každoro  dobro innou akci zvanou 
Tříkrálová sbírka. Sbírka je nejv tší dobrovolnickou akcí u nás a její výt žek je 
určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s d tmi v 
jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka 
probíhá. V naší farnosti se nap  všemi
první víkend v lednu 2019. 
 
Žehnání příbytků  
     V období od 1. do 13. ledna 2019 budou v naší farnosti žehnány p íbytky. 
Poslední žehnání probíhalo v roce 2016. Obydlí se doporu uje žehnat každých 
3-5 let popř. dle potřeby (p sobení zlého). V
na který je potřebné se zapsat 
 
Vánoční koncert 
     Na nedělní odpoledne 6.
na Tříkrálový koncert duchovní hudby.

 

 

Světové dny mládeže Panama 2019

     Slyšeli jste o nich? My ANO! A
poletíme podívat. Hlavní program SDM se koná od
předprogram je již o týden d íve tj. 16. 1. 2019. Z
v Panamě zúčastní cca 180 poutník
přiletí až na hlavní program. V
Pražského Jezulátka u tamějších farník  a
kde se budou Světové dny odehrávat a odkud nás m žete 
v přímém přenosu.  

                                                                                                                             

řipravované akce 

24.12.2018 odpoledne v 15:00 hod. můžete ve farním kostele 
Moravské Nové Vsi společně přivítat Ježíška, zazpívat si koledy, 

hranou scénku a na závěr uložit narozeného Ježíška do jesliček.
15:30 hod. Domů si můžete odnést Betlémské sv tlo.

Charita eská republika pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou 
íkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výt žek je 

ur en na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v 
jinak znevýhodn ným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka 

naší farnosti se napříč všemi třemi obcemi vydají koledníci 
 

V období od 1. do 13. ledna 2019 budou v naší farnosti žehnány p íbytky. 
Poslední žehnání probíhalo v roce 2016. Obydlí se doporučuje žehnat každých 

5 let pop . dle pot eby (působení zlého). V sakristiích je k
apsat do neděle 30.12.2018. 

.1.2019 v 17:00 jste srdečně zváni 
duchovní hudby. 

Sv tové dny mládeže Panama 2019 

Slyšeli jste o nich? My ANO! A rozhodli jsme se, že se na n  do Panamy 
poletíme podívat. Hlavní program SDM se koná od 22. 1. do 27. 1. 2019, ale 

edprogram je již o týden dříve tj. 16. 1. 2019. Z České republiky se SDM 
anam  zú astní cca 180 poutníků, z toho 150 letí už na předprogram a 30 jich 

iletí až na hlavní program. V průběhu předprogramu budeme bydlet ve farnosti 
tamějších farníků a při hlavním programu v Panama City, 

kde se budou Sv tové dny odehrávat a odkud nás můžete sledovat na TV Noe 
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hod. můžete ve farním kostele 
Moravské Nové Vsi spole  p ivítat Ježíška, zazpívat si koledy, zhlédnout 

hranou scénku a na záv r uložit narozeného Ježíška do jesliček. Předpokládaný 
odnést Betlémské světlo. 

Charita eská republika po ádá každoro  dobročinnou akci zvanou 
íkrálová sbírka. Sbírka je nejv tší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je 

ur en na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším 
jinak znevýhodn ným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka 

emi obcemi vydají koledníci na koledu 

V období od 1. do 13. ledna 2019 budou v naší farnosti žehnány příbytky. 
Poslední žehnání probíhalo v roce 2016. Obydlí se doporučuje žehnat každých  

sakristiích je k dispozici papír,  

:00 jste srde  zváni do farního kostela  

rozhodli jsme se, že se na ně do Panamy 
22. 1. do 27. 1. 2019, ale 

eské republiky se SDM 
z toho 150 letí už na předprogram a 30 jich 

pr hu p edprogramu budeme bydlet ve farnosti 
i hlavním programu v Panama City, 

sledovat na TV Noe  
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A jak probíhají přípravy?  
V říjnu jsme se zúčastnili víkendové informační schůzky v Brně, kde jsme se 

seznámili s ostatními poutníky. V průběhu podzimu jsme si obstarali potřebné 
léky a očkování. 

Letenky máme koupené, 
ubytování zajištěné, patřičná 
očkování za sebou a teď se 
těšíme, co nás tam čeká.  
A také se za tuto akci 
modlíme, a proto bychom 
vás chtěli také požádat  
o modlitbu za nás - české 
poutníky. 
        
Petra a Lenka Hanzalíkovy, 

Lukáš Mráz  
 
Farní ples 
     V sobotu 23.2.2019 pořádá naše farnost 5. farní ples, který se uskuteční 
na Sokolovně v Moravské Nové Vsi. K tanci a poslechu bude hrát skupina  
JaGr band, je připraveno překvapení a malý raut pro všechny. Bližší informace  
o plese budou včas upřesněny. 
 
Setkání křesťanské mládeže Podluží 
     Naši mladí připravují na sobotu 9.3.2019 setkání křesťanské mládeže 
z regionu Podluží. Program setkání se zatím projednává na přípravných 
setkáních. Určitě se ale můžete těšit na stejně zajímavý program jako loni. Naším 
hostem bude další ze zajímavých osobností naší církve. 
 
Setkání mistrantů s fotbalovým turnajem 
      Stejně jako vloni připravují naši akolyté na měsíc březen setkání mistrantů  
a dětí z okolních farností. Loni byla započata tradice putovního poháru, který 
bude opět velkým oceněním pro vítěze. Kromě fotbalového turnaje budou pro 
všechny účastníky připraveny další hry. Termín setkání bude ještě upřesněn. 
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Adopce na dálku v roce 2018 v naší farnosti 

Za jedenáct měsíců roku 2018 (do 09.12.) jste přispěli částkou:  

• Moravská Nová Ves: 22.850,- Kč  

• Týnec:    10.100,- Kč 

• Hrušky:    21.050,- Kč  

Do roku 2019 převádíme: v MNV + 3.350,- Kč, v Hruškách + 1.550,- Kč  
a v Týnci nám ještě chybí na druhé dítě posledních 2.900,- Kč. 

 
     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, mně jste učinili.“                  Mt 25,40 

 

 
 

Naši ministranti 
 

Vánoce a Velikonoce 
 
V náboženství si povídá pan farář s dětmi o blížících se Vánocích. Všechno 

je v pohodě až do chvíle, kdy kněz řekne: „Velikonoce jsou větší svátky než 
Vánoce.“ 

Děti s tím nesouhlasí a Matouš dokonce vykřikne: „Na Vánoce jsou dárky  
a na Velikonoce není nic.“ 

Pan farář položí otázku všem: „Copak je to jenom o dárcích?“ 
Děti tuší, že dárky jsou takovou hrou na lásku, a bez nich by Vánoce byly 

také. Proto téměř hromadně odpovídají: „To ne! Dárky nejsou to hlavní.“ 
Ale to už se hlásí Martin a vyhlašuje: „Vánoce jsou důležitější proto, že bez 

Vánoc by nebyly ani Velikonoce. Kdyby se Ježíš nenarodil, tak by nemohl za nás 
ani zemřít. A nemohl by ani vstát z mrtvých.“ 

Martin jásá, jak lehce dokázal vysvětlit, že Vánoce ční vysoko  
nad Velikonocemi. 
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Pan farář chvíli přemýšlí a pak za íná vypráv t: „Byli dva brat i, Pavel 
a Václav. Svatbu měli ve stejný den, a tak jejich prvorození synové se jim 
narodili téměř současně. Oba to buja e oslavovali, zvali si k
i známé. Pavlova syna Josífka i Václavova Lukášk
se slavilo a jásalo. 

A teď se přenesme o třicet rok  pozd ji. Je válka. Zemi okupují nep átelská 
vojska. Jejich velitelé hledají n koho z domácích lidí, kte í by se p idali na jejich 
stranu. Hlásí se k nim Lukáš. Dostává se d
vlastnímu lidu. Má se za to dob e. Nechybí mu jídlo ani oble ení, zatímco 
většina lidí trpí hladem a bídou.

Josef spolupráci s okupanty odmítá. Navíc ukrývá na svém statku lidi, které 
hledají nepřátelští vojáci, a pomáhá jim
zachránit před smrtí několik desítek lidí. Ale ke konci války je jeho innost 
prozrazena. Josef je zatčen, odsouzen a popraven. Po skon ení války je Josef 
prohlášen za hrdinu a dodnes o n m lidé mluví s

Lukáš stačí uprchnout s
špatnými pocity. Dokonce je prohlášen za zrádce národa. 

Vidíte,“ končí vyprávění pan fará , „oba se
z tohoto světa odcházeli každý jinak. Josef jako os
zachránil mnoha lidem život. Lukáš jako zrádce, který o život nemálo lidí 
připravil. Chápete, proč jsem vám p íb h vypráv l?“

Děti mlčí, a tak se pan fará  ujímá op t slova, když íká: „Josef i Lukáš byli 
oslavováni při narození, ale
na Josefa, který dal život za své bližní. Z novorozeného Ježíše se radujeme 
o Vánocích. Ale už o Vánocích se t šíme na Velikonoce 
zachránil před věčnou smrtí. Vánoce jsou tady proto, aby by
Velikonoce.“ 

Děti v náboženství uznávají, že pan fará  má pravdu. Ale to neznamená, 
že by se od té chvíle méně těšily na Vánoce. Vždy  práv  o Vánocích propuká 
v celém stvoření v jásot, že „nám, nám
 

 

 

 

 

 

 

 

  

řemýšlí a pak začíná vyprávět: „Byli dva brat i, Pavel 
a Václav. Svatbu m li ve stejný den, a tak jejich prvorození synové se jim 
narodili téměř sou asně. Oba to bujaře oslavovali, zvali si k
i známé. Pavlova syna Josífka i Václavova Lukáška křtili ve stejný den. A op t 

A te  se p enesme o třicet roků později. Je válka. Zemi okupují nep átelská 
vojska. Jejich velitelé hledají někoho z domácích lidí, kteří by se p idali na jejich 

nim Lukáš. Dostává se do vlády a musí d lat iny proti 
vlastnímu lidu. Má se za to dobře. Nechybí mu jídlo ani oble ení, zatímco 

tšina lidí trpí hladem a bídou. 
okupanty odmítá. Navíc ukrývá na svém statku lidi, které 

hledají nep átelští vojáci, a pomáhá jim k útěku za hranice. Da í se mu tak 
zachránit p ed smrtí několik desítek lidí. Ale ke konci války je jeho innost 
prozrazena. Josef je zatčen, odsouzen a popraven. Po skončení války je Josef 
prohlášen za hrdinu a dodnes o něm lidé mluví s úctou a láskou.

ukáš sta í uprchnout s odcházejícími okupanty. Lidé na n ho vzpomínají se 
špatnými pocity. Dokonce je prohlášen za zrádce národa.  

Vidíte,“ kon í vyprávění pan farář, „oba se narodili s
tohoto sv ta odcházeli každý jinak. Josef jako oslavovaný hrdina, který 

zachránil mnoha lidem život. Lukáš jako zrádce, který o život nemálo lidí 
ipravil. Chápete, pro  jsem vám příběh vyprávěl?“ 

ti ml í, a tak se pan farář ujímá opět slova, když říká: „Josef i Lukáš byli 
oslavováni p i narození, ale při smrti se s velkou láskou vzpomínalo jenom 
na Josefa, který dal život za své bližní. Z novorozeného Ježíše se radujeme 
o Vánocích. Ale už o Vánocích se těšíme na Velikonoce 
zachránil p ed věčnou smrtí. Vánoce jsou tady proto, aby by

náboženství uznávají, že pan farář má pravdu. Ale to neznamená, 
že by se od té chvíle méně těšily na Vánoce. Vždyť právě o Vánocích propuká 

jásot, že „nám, nám, narodil se“. 

Farní zpravodaj 
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emýšlí a pak za íná vypráv t: „Byli dva bratři, Pavel  
a Václav. Svatbu m li ve stejný den, a tak jejich prvorození synové se jim 
narodili téměř sou asn . Oba to buja e oslavovali, zvali si k tomu přátele  

a k tili ve stejný den. A opět 

A te  se p enesme o t icet rok  pozd ji. Je válka. Zemi okupují nepřátelská 
vojska. Jejich velitelé hledají n koho z domácích lidí, kteří by se přidali na jejich 

o vlády a musí dělat činy proti 
vlastnímu lidu. Má se za to dob e. Nechybí mu jídlo ani oblečení, zatímco 

okupanty odmítá. Navíc ukrývá na svém statku lidi, které 
út ku za hranice. Daří se mu tak 

zachránit p ed smrtí n kolik desítek lidí. Ale ke konci války je jeho činnost 
prozrazena. Josef je zat en, odsouzen a popraven. Po skončení války je Josef 

úctou a láskou. 
odcházejícími okupanty. Lidé na něho vzpomínají se 

narodili s velkou slávou, ale 
lavovaný hrdina, který 

zachránil mnoha lidem život. Lukáš jako zrádce, který o život nemálo lidí 

ti ml í, a tak se pan fará  ujímá op t slova, když říká: „Josef i Lukáš byli 
velkou láskou vzpomínalo jenom  

na Josefa, který dal život za své bližní. Z novorozeného Ježíše se radujeme  
o Vánocích. Ale už o Vánocích se t šíme na Velikonoce – tehdy nás Ježíš 
zachránil p ed věčnou smrtí. Vánoce jsou tady proto, aby byly slaveny 

náboženství uznávají, že pan fará  má pravdu. Ale to neznamená,  
že by se od té chvíle mén  t šily na Vánoce. Vždy  právě o Vánocích propuká  
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Pro děti 
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