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     Úvodní slovo 
 

Drahé sestry a bratři, milí farníci, přátelé 

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

 

    Žijeme ve světě, který je ponořený do mlhy, ve které vidíme jen kousek 

kolem sebe. Soumrak nás odděluje nejen od vzdálenějšího cíle, ale také 

od druhých, a každý z nás zůstává sám, uzavřený ve svém životě. 

Trpíme osamoceností, nepochopením, ublížeností a stáváme se 

ostrovem každý sám pro sebe, na němž se snažíme zpříjemnit si život 

všemi možnými způsoby. Často si stěžujeme: co máme vlastně dělat? 

Mlha nám zakrývá možnost uvidět kousek dál, s radostí se nadchnout  

pro něco, za čím by stálo za to vykročit.  

     Totéž zažívali na začátku Velikonoc apoštolové. Skoro se styděli za to, 

že patří k Ježíšovi. Určitě nikoho nevyhledávali a nikdo nevyhledával je. 

Všechno jejich dřívější nadšení bylo pryč. Až když po dnech zklamání 

uvěřili vzkříšenému Ježíši, mlžný soumrak se rozplynul a oni uviděli 

úžasné souvislosti Božího plánu. Najednou zakoušeli velkou radost  

a vděčnost Bohu i nové oživení svého vyvolení. A to je zbavilo dřívějšího 

strachu a proměnilo, takže se k nim přidávali další lidé, kteří cítili,  

že s nimi je Bůh.  

      

     Přeji nám všem, aby se Kristovo vzkříšení stalo pro nás tím, co prorazí 

mlhu zahalující naše oči i srdce. Aby nás osvobodilo z moci zla k radosti 

a vděčnosti Bohu. A možná se k nám, stejně jako tehdy k apoštolům, 

budou přidávat další. Protože jen lidé s hořícím srdcem a neochvějnou 

vírou mohou přivádět druhé na cestu, na níž se Ježíšovo vítězství stává  

i naším.  

 

     Krásné prožití zbytku doby postní a požehnané Velikonoce přeje  

 

otec Marián 
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Liturgické okénko 

     

Svátosti – XIII. část 

 

     Biřmování 
 

     Biřmování se slaví obvykle v rámci mše svaté, protože spolu se křtem směřuje 

k přijetí Eucharistie jako největší ze svátostí. Představení biřmovanců se koná  

po evangeliu, protože tak se dobře znázorní, že první je v našem životě vždy Bůh 

a jeho oslovení, a naše odpověď je reakcí na Boží iniciativu. Přistoupení 

biřmovanců před biskupa je jakoby jejich reakcí na hlásané evangelium. Tím,  

že člověk přijímá biřmování, odpovídá na Boží dotek ve svém životě. 

Bohoslužba slova se koná podle obvyklých předpisů. Čtení je možno vybrat buď 

všechna, nebo zčásti ze mše příslušného dne anebo z textů určených  

pro biřmování. 

      Po evangeliu usedne biskup a kněží, kteří mají spolu s ním biřmovat,  

na připraveném místě. Potom farář nebo jiný kněz či jáhen (podle místních 

zvyklostí) představí ty, kteří mají být biřmováni. Pokud je to možné, volá 

každého biřmovance jménem, a ti po jednom přicházejí do presbytáře. Je-li 

biřmovanců příliš mnoho, nevolá je jménem, nýbrž seřadí je na vhodném místě 

před biskupem. 

     Biskup má krátkou homilii. V ní názorně vysvětlí, co bylo přečteno, a vede 

biřmovance, jejich kmotry a rodiče i celé shromáždění věřících k hlubšímu 

pochopení tajemství svátosti biřmování. 

     Následuje obnova křestního vyznání. Protože biřmování je dovršením křtu, 

pokládají se při něm stejné otázky. Svátosti, které nás včleňují do církve, není 

možné slavit bez vyznávání její víry, proto se požaduje nikoli vyznání "vlastní 

soukromé" víry, ale potvrzení, že biřmovanec přijal za svou víru církve. 

Biřmování začíná tichou modlitbou celého společenství. Ticho je v liturgii vždy 

prostorem pro Ducha svatého. Umožňuje, aby se všichni sjednotili ve svých 

osobních modlitbách za biřmovance. 

     Již v Písmu se píše o tom, že dar Ducha svatého je předáván vzkládáním 

rukou (Sk 8). Biskup tedy nad biřmovance vztahuje ruce, rozpomíná se na jejich 

křest a prosí o seslání Ducha Božího a plnosti jeho darů, jak jsou naznačeny  

v proroctví Izaiáše (11,2). Pokud budou s biskupem mazat křižmem také další 

kněží, vzkládají ruce také oni, pokud mazat nebudou, ruce nevztahují.  

      Biřmovanci po jednom předstupují před biskupa nebo, je-li to vhodnější, sám 

biskup jde od jednoho k druhému. Ten, kdo biřmovance přivedl, položí pravici 
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na biřmovancovo rameno a řekne biskupovi jeho jméno. Anebo může své jméno 

říci sám biřmovanec. Biskup namočí špičku palce pravé ruky do posvěceného 

křižma, dělá palcem kříž na čele biřmovance a přitom říká: 

 

     N, přijmi pečeť daru Ducha Svatého. 

     Biřmovaný odpoví: Amen. 

     A hned potom biskup dodá: Pokoj tobě. 

     Biřmovaný odpoví: I s tebou. 

 

     Pomazání křižmem na čelo, spolu s vkládáním rukou a formulí „Přijmi pečeť 

daru Ducha svatého“ je podstatným prvkem biřmování.  

     Křižmo je směs olivového oleje a vonného balzámu, kterou na Zelený čtvrtek 

v katedrále posvětil biskup. Písmo o Ježíši říká, že byl pomazán Duchem Svatým 

a proto olej brzy získal symboliku působení Ducha Svatého. Jeho vlastnosti navíc 

velmi krásně odpovídají působení tohoto Ducha: v lampě dává světlo, vpíjí se  

do pokožky jako kosmetika, v ráně působí jako lék, je pokrmem i znamením 

hojnosti a bohatství. Pomazání posvátným křižmem po křtu, při biřmování  

a kněžském svěcení je znamením zasvěcení. Prostřednictvím biřmování  

se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní, mnohem více podílejí na poslání Ježíše 

Krista a na plnosti Ducha Svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich 

život šíří líbeznou vůni Kristovu. 

     Pomazáním dostává biřmovanec "označení", pečeť Ducha svatého. Pečeť  

je symbolem osoby, její autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu — proto 

se vtiskovala vojákům pečeť jejich vůdce, anebo otrokům znamení jejich pána —

, ověřuje právnický úkon nebo určitý dokument a v určitých případech jej kryje 

tajemstvím. Sám Kristus prohlašuje, že je označen pečetí svého Otce. I křesťan  

je označen pečetí: Bůh si nás v Kristu pomazal, "vtiskl nám svou pečeť, a tak 

nám vložil do srdce Ducha jako záruku" (2 Kor 1,22). Tato pečeť Ducha svatého 

znamená, že naprosto patříme Kristu, že jsme navždy k jeho službám, ale také  

je příslibem Božské ochrany ve velké (konečné) eschatologické zkoušce. 

     Políbení pokoje, podle sv. Cypriána "signaculum orationis" (biskup: Pokoj 

tobě + biřmovaný: I s tebou), kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje 

církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími. 

     Následují přímluvy a slavení eucharistie. Pokud některý z biřmovaných dosud 

Eucharistii nepřijímal, přistoupí ke Stolu Páně poprvé právě při této mši. 
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Velikonoce v liturgii 
 

Bílá sobota – do západu slunce 

(před večerním slavením Velikonoční vigilie) 

     V loňském velikonočním zpravodaji jsme se věnovali liturgii Velkého pátku. 

V tento den se nikde na světě neslouží mše svatá, proto nazýváme liturgii 

Velkého pátku – obřady Velkého pátku. Připomeňme si, že na konci těchto 

obřadů je odnesena Svátost do bočního svatostánku. Po obřadech Velkého pátku 

až do Velikonoční vigilie se pokleká před křížem a ne před svatostánkem. 

 
     Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. 

Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti, 

nejistoty a jistě i zoufalství. Církev v tento den prodlévá u hrobu Páně, rozjímá 

nad jeho utrpením a smrtí a po celý den se nekonají žádné liturgické obřady. Bílá 

sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje  

a prázdnoty. Udělejme si každý z nás čas přijít za Kristem a u jeho hrobu si skrze 

modlitbu s vděčností připomeňme vrchol Kristovy lásky, který se projevil v jeho 

oběti za nás – v utrpení a smrti pro naše hříchy a slabosti.  

     Až po západu slunce (tj. na Bílou sobotu večer) začíná Velikonoční vigilie,  

a tím i slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází  

od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest o Velikonoční vigilii (dospělí 

lidé přijímají křest právě o slavení Velikonoční vigilie na Bílou sobotu).  

Do západu slunce, kdy leží Kristus v hrobě, nesvítí v presbytáři věčné světlo, 

protože je svatostánek na hlavním oltáři prázdný (nechává se proto i otevřený). 

Těsně před obřady je Svátost přenesena z bočního oltáře do svatostánku, věčné 

světlo je opět rozsvíceno a Tělo Krista Pána je z hrobu odneseno na znamení 

vzkříšení.  

 

     Vzadu v kostele bude připraven rozpis, do kterého se po půlhodinách můžete 

zapsat jako stráž k Božímu hrobu. Na každou půlhodinu se vždy zapíší dva 

zástupci z každé obce. Adorační návštěva u symbolického Božího hrobu by 

měla být samozřejmostí v našem programu Bílé soboty. 
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Co jsme prožili 
 

Vítání Ježíška 

     Na Štědrý den již potřetí pořádala 

naše farnost ve farním kostele „Vítání 

Ježíška“. Tuto akci pro děti a jejich 

rodiče navštěvuje i mnoho nevěřících. 

Je to jedinečná příležitost ukázat dětem 

podstatu Vánoc, že do naší vlasti nepatří 

např. Santa Claus. I letos si mládež 

připravila pro děti krátkou scénku 

proloženou koledami. Děti pak  

společně Ježíška přenesly v jesličkách 

do Betléma. Po skončení asi půlhodinového programu jsme si mohli do svých 

domovů odnést Betlémské světlo. Děkujeme všem, kteří se přípravě a organizaci 

akce podíleli.  

 

Muzicírování v Týnci 
     V pátek 28.12.2018 se v 17:00 hod. uskutečnil v Týnci v kostele koncert 

duchovní hudby pod názvem Vánoční muzicírování. V programu zazněly 

nejenom tradiční české koledy v podání Mgr. Jana Kosíka a Kateřiny Rácové 

(varhany), Miroslava Ilčíka a Petra Bartoně (trumpeta), ale i dětského sboru  

a Mužského sboru Týnec. Děkujeme všem účinkujícím za velmi pěkný koncert, 

který nám zpříjemnil dobu vánoční. 

      

Tříkrálová sbírka 
     Letošní rok se Tříkrálová sbírka konala v sobotu 5.1.2019. 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. 

     Tento rok se v naší farnosti vybralo 

celkem 165.217,-Kč (z toho v Moravské 

Nové Vsi 83.068,-Kč, v Týnci 31.024,-

Kč a v Hruškách 51.125,-Kč). 

      Tříkrálová sbírka v roce 2019  

se konala v celostátním měřítku již po 
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devatenácté. Její výtěžek každoročně stoupá. Většina vykoledovaných prostředků 

se vrací místním charitám, které v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které 

se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. V případě nutnosti se mohou 

některé záměry během roku změnit.  

 

Vánoční koncert 
     Dne 6. ledna 2019 se uskutečnil ve farním kostele v Moravské Nové Vsi 

Tříkrálový koncert. Letos vystoupili Martina Macko (zpěv), Kateřina Bílková 

(varhany) a Otakar Salajka (viola). Na programu byly tradiční i méně známé 

koledy a duchovní skladby.  

     Koncert měl hezkou atmosféru v přítmí kostela za svitu vánočních stromečků 

a betlému a vůbec nevadilo, že všichni tři interpreti hráli a zpívali na kůru a přišli 

se nám ukázat až v závěru koncertu. Moc jim děkujeme za krásný umělecký 

zážitek.  

     Jsme moc rádi, že koncert měl opět velkou účast a podle ohlasů i velký 

úspěch. Budeme se těšit, co nám přinese příští rok.  

Radka Silná 

 

4. Farní ples v Moravské Nové Vsi 
     4. farní ples jsme si 

všichni užili a moc se nám 

líbil. Od počátečního 

přivítání Lukášem Mrázem, 

přes předtančení, které nás 

zavedlo do studentských 

let, kdy jsme navštěvovali 

taneční a učili se základní 

postoj, kroky a tanec. 

Potom si pro nás pořadatelé přichystali soutěž, ve které taneční páry ze sebe 

vydaly vše i to dosud nevídané. Následovalo občerstvení pro „znavené“ 

tanečníky. Bylo neskutečné, co všechno naši farníci pro nás přichystali.  

Z lehkých předkrmů a salátů přes vydatné masové kombinace k závěrečné sladké 

tečce, která byla famózní. Od rautu jsme se opět přesunuli na taneční parket, kde 

už na nás netrpělivě čekaly „celebrity“, které předvedly, co je v nich skryto. Toto 

překvapení večera se všem ohromně líbilo. Po půlnoci jsme losovali tombolu, jež 

byla díky sponzorům a ochotným dobrovolníkům opět bohatá. Dále  

už následoval jen tanec a radost do ranních hodin. Zkrátka, zase jednou vydařená 

akce naší farnosti. Moc všem děkujeme, bylo to SUPER.  

Eva Hůrská 
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2. Setkání křesťanské mládeže Podluží      
     V sobotu 16. března 2019 se v Moravské Nové Vsi konalo již II. Setkání 

mládeže Podluží, kterého se zúčastnilo přes 60 mladých nejen z břeclavského 

děkanátu. Setkání se neslo v duchu hudby, protože tématem bylo: Křesťan  

a hudba. Hlavním hostem byl o. Pavel Šupol, vícerektor Arcibiskupského 

kněžského semináře v Olomouci, který se tomuto tématu věnuje. Setkání jsme 

zahájili mší svatou, kterou doprovázela břeclavská schola a které předsedal již 

zmíněný o. Pavel. Program pokračoval v místní Sokolovně, kde byla pro mladé 

připravena scénka a poté i zajímavá přednáška o. Pavla nejen o hudbě, na kterou 

navázaly diskusní skupinky. Každá skupinka se podělila o to, k čemu dospěla.  

Po obědě jsme si poslechli také jedno silné svědectví i zážitky našich farníků, 

kteří se účastnili Světových dnů mládeže v Panamě, a dokonce jsme měli 

možnost vyzkoušet si panamské tance. A v neposlední řadě byl na programu 

koncert folk-popové kapely Way to go. Setkání jsme zakončili ve farním kostele 

závěrečnou adorací a modlitbou za mládež našeho kraje. 

     Přestože byla letošní účast menší než ta loňská, myslím, že si toto setkání užili 

jak účastníci, tak ti, kteří se podíleli na jeho přípravě. 

     Děkujeme všem organizátorům, hospodyňkám i těm, kteří na nás mysleli  

ve svých modlitbách.               Adéla Sobotková 

 

Pouť chlapů 23.3.2019 
     Letošní Pouť chlapů se uskutečnila 

23.3.2019. Tentokrát byla našim cílem 

kaple svatého Antonína Paduánského, 

která se nachází nad obcí Blatnice pod 

sv. Antonínkem. Vyrazit jsme museli 

prvně auty do Hodonína, odkud jsme 

pokračovali přímým vlakem do stanice 

Blatnice pod sv. Antonínem. Z nádraží nás čekala pěší pouť na kopec nad obcí. 

Cesta nám rychle ubíhala i díky krásnému jarnímu počasí. U kaple na nás již 

čekala Alena Skřenková, místní průvodkyně a členka Matice svatoantonínské. 

Nejprve jsme měli mši svatou, kterou nám odsloužil otec Robert z Tvrdonic, 

který nás letos na pouti doprovázel. Poté jsme měli od paní Skřenkové poutavý 

výklad historie poutního místa, a pak jsme se pomodlili křížovou cestu, po které 

jsme měli připravený další program. Sešli jsme zpět na okraj obce do vinařské 

uličky Kamenice, kde jsme měli ve Vinařství Cícha připravené pohoštění  

a ochutnávku místních vín. Čas nám na pouti plynul velmi rychle, a tak jsme se 

museli vydat na zpáteční cestu vlakem do Hodonína a dále do svých domovů. 

Marek Dvořáček 
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Vzpomínka na Věrku 
     Ne vždy můžu člověka doprovázet na jeho poslední pouti tak, jak to bylo  

u Věrky. Ještě to není tak dlouho, když jsem byl poslán do farnosti Moravská 

Nová Ves a začal jsem s pomocí pana Růžičky řešit stavební problémy na faře. 

Věrka byla první z žen – farnic, která přišla a zastavila se u nás. Byla vysmátá  

a povídali jsme si o farnosti, o životě na Podluží, o bývalém panu faráři a mnoha 

dalších věcech… A po několika dalších vzájemných setkáních jsem právě v ní 

našel spřízněnou duši a velikou oporu. Její srdce bylo vždy otevřené, když bylo 

potřeba s něčím pomoct. Pamatuji si na chvíli, kdy jsem jí ukazoval roztrhané 

oblečení ministrantů a chtěl ji poprosit o ušití několika nových oblečení. 

Předběhla mě a řekla, že bychom společně mohli udělat pěkné oblečení  

pro všechny. Přece před Pána musíme předstupovat v tom nejkrásnějším, řekla… 

     Od chvíle, kdy jsem se dozvěděl o její těžké nemoci, snažil jsem se jí být 

nablízku. Byl jsem dojatý z chvil, když jsem jí přinesl Nejsvětější Svátost a viděl 

tu velikou odevzdanost a odvahu bojovat dál s nemocí, a to až do posledních 

chvil. Ano, právě ze Svátosti Oltářní čerpala sílu pro každý další den.  

     Nevíme proč, ale přijímáme Boží vůli, která rozhodla jinak, než jsme chtěli 

my. Věrka již není mezi námi. Pevně však věřím, že je s námi spojena pevným 

duchovním poutem lásky. A také věřím, jak jsem ji o to prosil v poslední den, 

kdy jsem byl s ní a kdy byla na tomto světě, že tam seshora se na nás dívá,  

a že naše životy jsou dnes doprovázeny i její přímluvou u Boha. 

     Věrko, děkuji za vše a ať ti věčné světlo svítí… 

otec Marián 

Poděkování za pomoc rodině Dvořáčkových 
     Je tomu již více než dva měsíce, co si Bůh k sobě povolal svou služebnici 

Věru Dvořáčkovu, mnozí z vás jste ji doprovodili na její poslední cestě, za to 

Vám za celou svou rodinu děkuji. 

     Má rodina se poté musela vypořádat s touto novou situací a životem v rodině 

bez milované maminky a manželky. Během následujících týdnů a měsíců, jsem 

od Vás, od různých lidí, které možná ani neznám, obdržel přes 6 desítek dopisů, 

které obsahovaly nejen povzbudivá slova v tomto těžkém období, ale také různou 

finanční hotovost jako podporu pro mou rodinu do budoucna. Také mně spousta 

lidí vyjadřovala podporu v sms zprávách nebo emailech. Za tohle všechno bych 

Vám všem chtěl poděkovat. Upřímné: Pán Bůh zaplať! 

     Modlím se za vás, aby Vám Bůh oplatil vaší dobrosrdečnost a ochotu pomoci 

těm, kteří se dostali do těžké životní situace. 

     Ještě o jedno bych Vás chtěl poprosit, aby i nadále jste na mě a mou rodinu 

pamatovali ve svých modlitbách. Ze srdce děkuji! 

Marek Dvořáček 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

KVĚTNÁ NEDĚLE 9:15 7:45 10:45 

ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 - - 

VELKÝ PÁTEK 18:00 - - 

BÍLÁ SOBOTA 20:00 - - 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 9:15 10:45 7:45 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 9:00 8:00 10:00 

 

 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! 

 Ve svatém týdnu, ve středu večer v 19:00 hod. jste srdečně zváni do farního 

kostela na poslední křížovou cestu, která bude při svíčkách s promítáním. 

 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 na stolku 

vzadu v kostele). 

 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“. 
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PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

13.4.  SOBOTA 9:30 - 10:30 PRUŠÁNKY 

13.4.  SOBOTA 13:30 - 14:30 HRUŠKY 

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

14.4.  NEDĚLE 14:00 - 15:00 TÝNEC 

14.4.  NEDĚLE 16:00 - 17:00 TVRDONICE 

O předvelikonoční svaté zpovědi v dalších farnostech je možné se informovat  

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

 

 

Světové dny mládeže Panama 2019 
     V lednu jsme měli možnost se zúčastnit Světových dnů mládeže v Panamě se 

svatým otcem Františkem. Odlétali jsme v neděli ráno z letiště ve Vídni přes 

Berlín a New York do Panamy. Po příletu do Panamy nás zasáhl horký a vlhký 

vzduch. Na letišti nás uvítal obrovský plakát, na kterém byl zobrazený papež 

František oznamující SDM. V neděli večer, s šestihodinovým posunem, jsme 

přijeli do naší vesnice Buena Vista, farnost Pražského Jezulátka. Místní farníci 

nás uvítali v kostele tancem, zpěvem a vřelým objetím. Poté jsme byli rozděleni 

do rodin, u kterých jsme bydleli celý týden předprogramu. Rodiny byly přátelské, 

obětavé, dobrosrdečné a rády se podělily o to málo, co měly. Snažily se nám dát 

to nejlepší. Měly radost, že mohly přijmout poutníky do svých domovů. Rodiny 

nám také zajišťovaly snídaně a večeře, obědy nám připravovala farnost. Jazyková 

bariéra mezi námi poutníky a místními byla obrovská. Mluvili většinou pouze 

španělsky, tak jsme při komunikaci používali ruce, nohy a překladač v telefonu. 

     V pondělí ráno jsme začali adorací v kostele, po které nás místní voluntéři 

učili jejich tance. Během dne doplnili české poutníky ještě poutníci z Brazílie, 

Ekvádoru, Salvadoru. Večer jsme slavili mši svatou, která byla v češtině.  

Na závěr mše svaté vyzval kněz všechny ty, kteří měli narozeniny, ať přijdou 

dopředu. Jediným oslavencem byla Lenka. Celý kostel jí zazpíval, kněz jí 

požehnal a pokropil svěcenou vodou. 
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     Další den dopoledne jsme se přesunuli do místní školy, kde pro nás měli 

připravený program. Seznámili nás s historií země, předvedli nám jejich tanec. 

Poté představovali své tance jednotlivé země. Během dne jsme si všimli,  

že časový harmonogram jim nic neříká. Hodina sem, hodina tam, žádný problém 

na všechno měli čas. Po programu jsme průvodem prošli část vesnice ke kostelu. 

Následovala adorace v kostele a po ní mše svatá. Závěrem přáli opět oslavencům, 

tentokrát byla oslavencem Peťa. Večer přijela poslední česká skupina s otcem 

biskupem Pavlem Posádem. 

     Ve středu dopoledne jsme šli na křížovou cestu na kopec Altos de Divisa. 

První zastavení bylo u kostela a poslední na samotném vrcholku. Křížové cesty 

se zúčastnily všechny již zmíněné země. Každá země měla na střídačku jedno 

zastavení, kde jsme mohli říct úmysl, za který tu cestu obětujeme. Po cestě jsme 

zpívali písně. Cesta byla poměrně náročná, šlo se do kopce a do toho byly 

tropické teploty, proto jsme uvítali příjemné osvěžení během cesty v podobě 

zmrzliny. Odpoledne byla mše svatá tentokrát ve španělštině. Na závěr se opět 

přálo oslavencům, tentokrát jsem slavil narozeniny já. Večer probíhala 

moderovaná adorace, která připomínala spíše diskotéku. Tančilo se, zpívalo  

a do toho se rozsvěcovala barevná světla. 

     Ve čtvrtek si pro nás připravili misijní den, který probíhal ve vedlejší vesnici. 

Byli jsme rozdělení do skupinek asi 10 lidí spolu s voluntery. Chodili jsme dům 

od domu a ptali se místních na různé otázky, přečetl se jim úryvek z písma 

svatého a pokropil se jim dům svěcenou vodou. Na závěr byli pozváni  

na společný oběd. Po obědě byla adorace, po které následovala mše svatá, kterou 

celebroval otec biskup Pavel Posád. Po návratu do farnosti byla možnost výletu 

do hlavního města Panama City. Jelo se párty busem, který svítil všemi barvami 

jak zvenčí, tak uvnitř a do toho hrála hlasitá hudba. Osvícené město  

a mrakodrapy vypadaly nádherně. Domů jsme se dostali nad ránem. 

     V pátek jsme malá skupinka jeli na výlet k moři na ostrov Isla Grande, ostatní 

měli sportovní den. Po cestě jsme se zastavili v historickém městě Portobelo. 

Pláže byly nádherné - azurově modrá voda, palmy, písčitá pláž - byl to ráj  

na zemi. Slunce bylo poměrně silné, a i přesto, že jsme byli natřeni opalovacím 

krémem, tak jsme byli všichni spálení. 

     V sobotu jsme odjeli do Colonu, kde byl připraven festival. Tam se také 

setkali všichni poutníci ubytovaní v diecézi Colon, tedy asi 6000 poutníků. 

Program jsme začali mší svatou, kterou celebroval biskup Colonu. Během dne 

probíhaly koncerty, krátká představení jednotlivých zemí a program zakončil 

v pozdních nočních hodinách krásný ohňostroj. 

     Neděli, poslední celý den ve Farnosti Pražského Jezulátka, jsme zahájili mší 

svatou v místní škole, kde jsme se shromáždili všichni poutníci spolu s místními 
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farníky. Mši svatou celebroval o. Ramon, zdejší farář. V promluvě mluvil o tom, 

že se nemáme stydět za svou víru, za církev, ve které žijeme, že máme být vděční 

svým rodičům, že nás vychovali ve víře. Po mši byl pro všechny připravený 

oběd. Odpoledne bylo vyhrazeno pro společně strávený čas s našimi rodinami. 

Moje rodina nás vzala podívat se na panamský průplav. Večer nás a ještě další 

české poutníky pozvala jedna rodina na společnou závěrečnou večeři, po které  

se zpívalo a tancovalo. 

     Pondělí druhého týdne bylo náročné, protože nastalo loučení s našimi 

rodinami a farností. Dopoledne jsme se přesunuli do naší nové farnosti sv. Josefa 

v městě Paraiso, blíže k hlavnímu městu, kde potom probíhal hlavní program.  

Navečer jsme slavili mši, tentokrát znovu ve španělštině. Po ní následovala 

večeře, po které si nás rozdělili naše nové rodiny. Já jsem teď nebydlel u rodiny, 

ale v domově pro seniory spolu se štábem TV Noe a ještě dalšími kluky. 

     Od středy jsme měli společný dopolední program se slovenskými poutníky. 

Probíhaly katecheze otců biskupů, různé scénky a představení, přímluvné 

modlitby a samozřejmě byla možnost přistoupit ke svátosti smíření.  

Po dopoledním programu následovala mše svatá, kdy jednou byla česká, jednou 

slovenská a jednou československá. Odpoledne se jezdilo do hlavního města 

Panama City, kde probíhal hlavní program. 

     Ve čtvrtek odpoledne bylo přivítání Svatého otce na pobřeží Cinta Costera. 

Chvíle, na kterou jsme všichni čekali. Bylo to první setkání se Svatým otcem 

v Panamě. Měli jsme to štěstí a papež projel v papamobilu kousek od nás. Byla to 

nádherná atmosféra, jak všichni mávali Svatému otci. Během programu nosili 

vlajkonoši vlajky poutníků jednotlivých zemí, které připutovaly, celkem jich bylo 

156 a nechyběla mezi nimi ani česká a slovenská vlajka. 

     V pátek jsme se zajeli podívat do pralesa, kde jsme mohli vidět nejrůznější 

druhy rostlin a živočichů. Večer jsme se šli podívat do historické části města. 

Navštívili jsme jezuitský kostel, kde měli museum liturgických předmětů a oděvů 

a obrovský betlém. Také jsme se v mrakodrapu hotelu HardRock, kde byla 

vyhlídka v posledním 62. patře, byli podívat na město. Byl to krásný výhled  

na osvětlené město! 

     V sobotu ráno jsme se vydali na pěší pouť do parku Jana Pavla II, kde  

se konala večerní vigilie a nedělní závěrečná mše svatá. Cesta byla dlouhá a díky 

vysokým teplotám náročná. Během cesty jsme si vyzvedli balíček s jídlem  

na zbytek dne a následující dopoledne a pokračovali v cestě ke svému sektoru. 

Po příchodu jsme si zabrali místo, kde jsme potom i přespali do dalšího dne.  

Na sobotní vigilii jsme dostali lístky do VIP sektoru, takže jsme byli hned  

u podia. Večerní vigilie to bylo něco nádherného, úžasného a jen těžce se to 
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popisuje. Už jenom to ztišení po celodenním hluku před vystavenou svátostí, kde 

jsme v tichosti mohli Pánu odevzdat své prosby, díky, chvály! 

     V neděli ráno nás v 6 hodin vzbudil budíček z reproduktorů. V 8:00 začínala 

mše svatá. I když bylo ještě ráno, tak panovaly vysoké teploty a svítilo slunce, 

před kterým jsme se snažili různě schovat. Nejčastěji pod deštník. Na závěr mše 

svaté vyhlásil Svatý otec příští místo konání SDM – toto se uskuteční 

v Portugalsku, v roce 2022. 

     Byl to nádherně strávený čas, nekonečně mnoho zážitků, které si poneseme 

v srdci do konce života. Každému mladému bych přál, aby alespoň jednou mohl 

okusit SDM a prožít nádherné křesťanské společenství - stojí to opravdu za to. 

Tak za 3 roky v Portugalsku! 

Lukáš Mráz 
 

Poděkovaní za pomoc při organizaci hlasování o památku 
     Ze srdce chci poděkovat všem, kdo nám pomohli v hlasování v soutěži  

o nejlépe opravenou kulturní památku v JMK. I když tyto řádky píšu v době, 

když hlasování ještě trvá a tedy neznáme jeho výsledek, ať už vyhrajeme nebo 

ne, velmi si cením příkladného přístupu mladých lidí naší farnosti (i všech 

ostatních), kteří se obětovali a s letáčky v rukou, úsměvem na tvářích  

a odhodláním udělat něco pro svou farnost, navštívili nedělní bohoslužby 

okolních farností s prosbou o podporu pro nás. A to někdy byli až na čtyřech 

mších za neděli! Pán Bůh zaplať, ať dobrý Bůh odmění jejich snahu svým 

požehnáním. 

 

Pozvání na připravované akce 
 

Diecézní setkání mládeže 13.4.2019 
     Zveme všechny mladé z naší farnosti na setkání mládeže s otcem biskupem 

Vojtěchem. Setkání se uskuteční v sobotu 13. 4. 2019 od 9:00 hod. v Brně  

na Petrově. Téma pro rok 2019 je: ,,Jsem služebnice Páně: ať se mi stane 

podle tvého slova.“ (Lk 1,38) 

     V letošním roce je nabídnut i předprogram setkání v sobotní podvečer 

12.4.2019: mše svatá v 17:30 v katedrále, akční večerní hra po Brně a literárně 

hudební vystoupení Popelka Nazaretská od Václava Renče. Účastníkům 

předprogramu je zajištěno přespání na postelích ve vlastním spacáku za 150 Kč 

(cena zahrnuje příspěvek na program) a také je možné si objednat snídani  

na sobotu ráno. Kapacita postelí je omezená. Kdo by měl zájem se setkání 

zúčastnit, nechť se přihlásí podle zájmu do skupin přes internet  

na http://brno.signaly.cz. Společný odjezd vlakem na setkání bude včas upřesněn. 
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Missa Chrismatis 18.4.2019 
     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 budou žehnány svaté oleje 

– křižmo, olej na pomazání nemocných a olej katechumenů.  

 

Požehnání zrestaurovaného kříže 27.4.2019 
     Srdečně zveme na slavnostní mši svatou spojenou s požehnáním 

zrestaurovaného kříže u farního kostela. Mši svatou bude celebrovat II. Prelát 

Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, Mons. ThLic. Václav Slouk, 

který navštíví naši farnost společně s poutníky z Farnosti u kostela sv. Jakuba 

v Brně. Čas bohoslužby bude ještě upřesněn. 

 

5. Farní den (tentokrát v Týnci) 12.5.2019 
     Srdečně vás zveme na již 5. Farní den, který se bude konat na 4. neděli 

velikonoční - Neděli Dobrého Pastýře, která připadá na 12.5.2019. Letos jsme  

na farní den zváni do Týnce. Neděle Dobrého Pastýře je každoročně v naší 

farnosti dnem, kdy se farníci scházejí se svým pastýřem a tvoří jedno 

společenství. První přípravné setkání pro ty, kteří se chtějí podílet  

na přípravě programu, bude 9.4.2019 v 19:00 hod. v Týnci. 
 

Pouť Hostýn 8.5.2019 
     Ve středu 8.5.2019 vás zveme na pouť naší farnosti na Svatý Hostýn. Před 

mší svatou se v 10:15 hod. pomodlíme pobožnost křížové cesty. Mši svatou  

v 11:15 hod. budeme slavit společně s Hnutím Mary´s Meals. Přihlašování  

do autobusů na pouť bylo již ukončeno. 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 v ohláškách.  

 

Pouť žen a dívek 15.6.2019 
     I letos zveme všechny ženy a dívky na společnou pouť. Z Moravské Nové Vsi 

bychom cestovaly vlakem do Brna. Navštívily bychom Kostel sv. Jakuba v Brně 

a společně bychom se podívaly i do kostnice pod tímto kostelem, která je druhou 

největší v Evropě. Po obědě bychom se přesunuly na ulici Grohovu do sídla 

Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté 

Rodiny v Brně, kde bychom měly prohlídku kláštera a mši svatou. Přihlásit se je 

možné v sakristii do konce května. 
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Noc kostelů 24.5.2019 
     Jako každoročně se v celé České republice koná Noc kostelů. Tento rok to 

bude v pátek 24.5.2019. V letošním roce je Mottem verš 30,29 z knihy proroka 

Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“  Tento rok 

farníci neprojevili zájem účastnit se tohoto projektu. Proto můžeme navštívit 

kostely v jiných částech našeho kraje. Pokud by byl následující rok zájem zapojit 

se do Noci kostelů v jedné z našich obcí ve farnosti, je třeba, aby se organizátoři 

již po novém roce domluvili s knězem. 

    

Adorační den farnosti 29.6.2019 
     Na pátek 29. 6.2019 připadá na naši farnost adorační den farnosti, který máme 

využít k modlitbám za diecézi a farnost před svátostným Kristem. Tento rok se 

poprvé uskuteční společně se dnem vzájemných modliteb AKS 

(Arcibuskupského kněžského semináře) v Olomouci, kdy se seminaristé modlí 

konkrétně za naši farnost. Přijměte naše pozvání a využijte příležitosti ke chvílím 

ztišení a modlitby za farnost, za brněnskou diecézi, za lidi v ní žijící, biskupy  

a kněze a za celou naši společnost, ale především za nová kněžská a řeholní 

povolání. 

     Svátost oltářní bude vystavena k adoraci ve farním kostele od 15:00  

do 19:00 hod. a bude zakončena svátostným požehnáním. Prosíme o zapsání  

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

se zapíšete, 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. 

 

5. Farní tábor 
     Dnešní neděli bylo ukončeno přihlašování dětí na již 5. Farní tábor. Místo pro 

konání tábora bylo zajištěno přes Sdružení Petrov - občanské sdružení pro práci  

s dětmi a mládeží. 

Tábor se uskuteční 

od soboty 13.7. do 

soboty 20.7.2019  

v táborové základně 

Junior v Národním 

parku Podyjí. 

    Předem děkujeme 

všem, kteří se budou podílet na organizaci celého tábora – kuchařkám, vedoucím 

a hlavně panu faráři, který celý tábor zaštiťuje. 
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Plánované akce 
 

 Místo Datum 

Diecézní setkání mládeže 

s otcem biskupem 
Katedrála v Brně sobota 14. 4. 

Zelený čtvrtek –  

Mše svatá svěcení olejů 
Katedrála v Brně  čtvrtek 18. 4. 

Farní pouť na sv. Hostýn Hostýn středa 8.5. 

5. Farní den Týnec neděle 12.5. 

Udělování svátosti pomazání 

nemocných 

Hrušky 

Týnec 

Moravská Nová Ves 

středa 29.5. 

čtvrtek 30.5. 

čtvrtek 30.5. 

Slavnost 1. sv. přijímání 
Moravská Nová Ves 

Hrušky 

neděle 9.6. 

neděle 16.6. 

Pouť žen a dívek do Brna Brno sobota 15.6. 

Slavnost Těla a Krve Páně –  

Eucharistický průvod 

Hrušky 

Moravská Nová Ves 

Týnec 

středa 19.6. 

čtvrtek 20.6. 

neděle 23.6. 

Poděkování za školní 

rok 2018/2019 

kostel / farní zahrada  

Moravská Nová Ves 
pondělí 17.6. 

Ministrantský víkend ? ? ?  21.6. – 23.6 

Adorační den farnosti + den 

vzájemných modliteb AKS  
Moravská Nová Ves sobota 29. 6. 

 

O všech plánovaných akcích budete v ohláškách vždy včas informováni. 
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Adopce na dálku v roce 2019 v naší farnosti 

Za první tři měsíce roku 2019 jste přispěli částkou  

(včetně zůstatku z roku 2018):  

 Moravská Nová Ves: 7.150,- Kč (z roku 2018 převedeno + 3.950,- Kč) 

 Týnec:    6.150,- Kč (z roku 2018 převedeno + 3.700,- Kč) 

 Hrušky:    5.150,- Kč (z roku 2018 převedeno + 2.950,- 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 

 

     Naše adoptované děti nám zaslaly další dopisy, tyto si můžete přečíst  

na internetových stránkách farnosti v sekci Adopce na dálku a posléze  

i na nástěnkách v jednotlivých kostelích. 

 

 

Nejenom pro ministranty 
     Poprvé u oltáře 

     Ve farnosti svatého Matouše 

nemají nouzi o ministranty. O jejich 

výchovu se stará pan farář, ale  

i nebeský patron kostela  má svůj 

podíl na spolehlivé službě mini-

strantského sboru. 

     Tomáš prošel přípravou nováčků, 

při slavnostní bohoslužbě byl přijat 

mezi ministranty, ale přisluhovat  

u oltáře bude poprvé na Zelený 

čtvrtek. Nemůže se dočkat – tak se těší. Čas přece jenom dospěje k výročnímu 

dnu první mše svaté v dějinách lidstva, kdy on večer bude poprvé ministrovat.   

     U snídaně si dává předsevzetí. „Maminko, dnešek chci prožít  opravdu co 

nejlépe.“ 
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     „Nejdeš do školy, budeš to mít snažší,“ povzbuzuje ho maminka, pohladí ho 

po světlých kučeravých vlasech a zadívá se do jeho zelenkavých očí.  Je na něho 

hrdá, na svého třeťáka, který letos také přistoupí k prvnímu svatému přijímání. 

Váží si jeho upřímnosti a lásky k Pánu Ježíši – udělal by pro něho všechno. 

Odolá však i v budoucnu všem pokušením? 

     Kolem deseti hodin zapíská na ulici Mirek: „Jdeme hrát fotbal. Pojď taky!“ 

     To je druhá Tomášova „láska“, sice daleko za ministrováním, ale přemlouvat 

ho k cestě na hřiště Mirek nemusí. Vládne už jarní počasí, a tak se kluků schází 

na zelené ploše dost. Brzy honí balón mezi sebou a nejmladší Tomáš se umí 

prokličkovat,  hodit si balón do běhu a dovede se tak prosadit. Také teď takto 

obehrává Jakuba a řítí se sám na branku.  Zuřivému stíhání staršího kluka však 

neodolá. Už cítí za sebou jeho dech. Mám zaseknout balón a nechat obránce 

přeběhnout anebo si raději balón předkopnu a když mě podrazí, bude penalta. 

Volí druhé řešení: Jakub ho zezadu zaháčkuje a útočník padá  v jasné šanci 

na zem. 

     Vstává a křičí: „Penalta!“ 

     Jeho spoluhráči volají totéž. Avšak Jakub křičí: „Simulant! Ani jsem se ho 

nedotkl.“  

     Také na jeho stranu se přidává jeho družstvo, a je z toho hádka.  Jakub přitom 

zaútočí na jeho nejcitlivější místo: „Dneska má poprvé ministrovat a teď 

simuluje.“ 

     V Tomášovi vzpění krev – taková urážka, to si nenechám. A už visí na krku 

Jakuba, který je sice čtvrťák, ale postavou i silově je na tom s Tomášem stejně. 

Ostatní do jejich bitky nezasahují. Tlučou se až do vydařené Tomášovy trefy, po 

které se objevuje na soupeřově rtu krev. Teprve pak je starší kluci od sebe 

odtrhují. Jakub odchází s brekotem domů a vyhrožuje: „Řeknu to panu faráři,  

a on tě nenechá ministrovat.“ 

     Tomášovi se všechno hroutí. Tak jsem se snažil a teď je všechno pryč. 

Rozbitý ret mu do večera ještě nateče a pan farář rváče k oltáři nepustí.  

Má na krajíčku, odchází domů a tam propuká v  bezmocný pláč. Mamince  

je chlapce líto a sděluje to telefonicky panu faráři. 

     Kněz nezaváhá ani chviličku – Tomáš k oltáři půjde. Ale má podmínku: oba 

se musí usmířit. Dobře vedení kluci si podávají ruce hned po příchodu  

do sakristie. Slavná mše svatá za asistence nováčků v ministrantském sboru může 

začít. Jsou to snad nejšťastnější chvíle Tomášova života. Zvlášť vroucně  

se  modlí  vyznání hříchů na začátku mše svaté. Je opět čistý v duši a může  

se přiblížit na dosah k Ježíši při službě u oltáře. Není dokonalý, teď už to ví, ale 

přece proto Ježíš za nás zemřel, aby nás hříchů zbavil a přivedl nás do nebe. 
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Pro děti 

Tyto malé obrázky znázorňují různé situace z Ježíšova života. Začni u obrázku se 

šipkou a pospojuj (nebo i vybarvi) správně velikonoční události, jak následovaly 

za sebou. Zobrazí se ti tak nástroj, kterým Ježíš zachránil všechny lidi: _ _ _ _ . 

Poté posbírej všechny písmenka, která jsou mezi spojenými obrázky tak, aby 

balo ve stejném pořadí jako obrázky a dozvíš se, od čeho Ježíš lidi zachránil. 

Tajenka:    _ _ _    _    _ _ _ _     _    _ _ _ _ . 
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