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Úvodní slovo 
 

     Mílí přátelé,  

 

     opět jsou před námi prázdniny, období odpočinku a dovolených. Toto 

období je v naší farnosti bohaté na různé duchovní i kulturní akce, mezi 

které můžeme počítat Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, společný farní 

tábor téměř 70 mladých lidí (nejenom) naší farnosti, hody v naší farnosti 

(nejdříve „Svatojakubské“ v MNV a později i „Bartolomějské“ v Hruškách 

a ke sv. Janu Křtiteli v Týnci), ale i pouť rodin, na kterou jsme zváni 

v závěru prázdnin do Žďáru nad Sázavou, a mnohé další. Každý si může 

vybrat to, co se mu líbí, co jej naplňuje… 

     Dnes bych také chtěl poděkovat všem, kteří přijali naši farnost jako 

místo ke svému životu, kteří s farností žijí a pro které se farnost stala 

jejich „domovem“. Domovem, o který je třeba se postarat, domovem, 

který nám něco nabízí, ale který od nás i něco vyžaduje. Proto mám 

radost z toho, že jsme dokázali zajistit trvalou službu péče farníků o okolí 

našeho farního chrámu – sekání trávy, jsem vděčný, že pracovní 

skupinky na udržování čistoty našeho farního chrámu se po mé prosbě 

rozrostly o novou skupinku, která přešla z úklidu fary na úklid kostela, 

že ti, kdo přicházejí pomoct s úklidem fary, přicházejí s láskou a radostí, 

že můžou být něčím užiteční… Mám radost z toho, že na přípravě 

různých akcí se podílí větší počet farníků (ať je to farní ples, farní den, 

poutě mužů nebo žen, farní tábor a mnohé další…) Věřím, že všichni, 

kteří konají jakoukoliv službu ve farnosti, ji dnes konají dobrovolně, ne 

z donucení, obětavě a radostně, a proto věřím, že jejich společná služba 

tak nalézá zalíbení nejenom v našich očích, ale i u Boha. Kéž vám všem 

tuto obětavou službu dobrý Bůh oplatí svým požehnáním! 

     Přeji vám, abyste si v těchto dnech odpočinuli, načerpali nových sil 

a prožili mnoho pěkného, k čemu se budete později rádi vracet ve svých 

vzpomínkách. 

     Všem ze srdce žehnám 

 

Otec Marián 
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Liturgické okénko 

Svátosti – XIV. část 

Pomazání nemocných - troška teorie na úvod 

     Nemoc a utrpení patří k lidskému životu. Dříve nebo později, ve větší či 

menší míře, na sobě či u druhých, každý z nás se s nimi někdy setká. V nemoci 

člověk zakouší vlastní bezmocnost, ohroženost a křehkost. Nemoc může vést 

k úzkosti, k uzavření do sebe, dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může 

však také napomáhat člověku k větší zralosti či v rozlišování mezi důležitým 

a nepodstatným. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat k němu. 

     Ve Starém zákoně je nemoc často chápána jako trest za spáchaný hřích. Už 

prorok Izaiáš ale ohlašuje čas, kdy Bůh odpustí každou vinu a vyléčí každou 

nemoc (viz Iz 33,24). V Novém zákoně jsme potom svědky Ježíšova soucitu 

s nemocnými. Četná uzdravení nemocných všeho druhu jsou jasným znamením 

příchodu Božího království. Ježíš ale nepůsobí pouze jako lékař těla, ale také má 

moc odpouštět hříchy – nemoc duše. Ježíšova láska k trpícím jde tak daleko, že 

se s nimi zcela ztotožňuje: „Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě... Cokoli jste 

udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ 

(Mt 25,36.40). Celým životem Ježíš ohlašoval ještě mnohem radikálnější 

uzdravení: vítězství nad smrtí a hříchem skrze jeho velikonoční oběť. Svým 

utrpením a svou smrtí na kříži dal Kristus utrpení nový smysl: od té doby nás 

utrpení může připodobnit Kristu a spojit s jeho vykupitelským utrpením. 

     Nemocní se snažili Ježíše i jen dotknout, „protože z něho vycházela síla 

a všechny uzdravovala“ (Lk 6,19). Podobně i my zakoušíme Ježíšův uzdravující 

dotyk – skrze svátosti. Jedna ze sedmi svátostí je dokonce zvláštním způsobem 

určena k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí: pomazání 

nemocných. 

     „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se 

nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou 

zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu 

odpuštěno.“ (Jak 5,14-15) 

     Jakubův list nám dosvědčuje víru prvních křesťanů, že křesťan ani v nemoci 

a v utrpení nezůstává opuštěn, ale že i za této situace je zahrnut Ježíšovou láskou. 

Z uvedeného úryvku můžeme také vyčíst některé důležité charakteristiky svátosti 

pomazání nemocných: 
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- pomazání nemocných uděluje představený církevní obce – dnes biskup nebo 

kněz 

- podstatou slavení této svátosti je pomazání olejem, doprovázené modlitbou 

kněze 

- pomazání nemocných působí jak na tělo, tak na duši 

     Olej, používaný při slavení této svátosti, je jedním ze tří olejů, které světí 

biskup na Zelený čtvrtek ve své katedrále (kromě oleje nemocných ještě olej 

katechumenů a křižmo). V opravdu nutném případě může posvětit olej kterýkoli 

kněz přímo při slavení této svátosti. 

Kdo může tuto svátost přijmout? 

     Mezi lidmi občas panuje strach z této svátosti. „Kněze nevolejte, ještě 

neumírám!“ Podobná zvolání uslyšíme tam, kde se svátost nemocných 

prezentuje jako „poslední pomazání“. Jistěže v mnoha případech doprovází tato 

svátost i poslední okamžiky lidského života. Pomazání nemocných ale není 

svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná 

doba pro její přijetí je i tehdy, když věřící dovršil 60 let života, když jde na 

nějakou operaci (a to i v případě, že tato není přímo život ohrožující)... Tuto 

svátost můžeme přijmout mnohokrát ve svém životě. Pomazání má přece 

nemocného posílit a zachránit. Křesťan může požádat o svaté pomazání, 

kdykoliv vážně onemocní a stejně tak když se nemoc zhorší. Svátost nemocných 

je možno udělit též starým lidem, jejichž síly značně ochabují, i když není přímo 

vidět nějaká nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá přijetí pomazání nemocných 

zbytečně oddalovat! 

     Pokud je kněz zavolán k umírajícímu, který už mezitím zemřel, tak se za něj 

pomodlí; svátost pomazání nemocných už ale mrtvému udělit nemůže. 

     Jako všechny svátosti, i tato je slavením liturgie ve společenství, ať už se 

koná v rodině, v nemocnici nebo v kostele, pro jednoho nemocného nebo pro 

skupinu nemocných. Dovolují-li to okolnosti, může slavení svátosti předcházet 

svátost pokání a může být ukončeno přijetím eucharistie. Při společném 

udělování této svátosti většímu počtu věřících v kostele bývá liturgie této svátosti 

vsazena do mše svaté za nemocné. 
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Jaké jsou účinky pomazání nemocných? 

- spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením 

- vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu 

- odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout odpuštění ve svátosti 

smíření 

- uzdravuje, a to jak na těle, tak i na duši 

- v případě umírajícího člověka mu dodává naději a připravuje na přechod 

do věčného života  

 

 

Co jsme společně prožili 
 

Setkání mládeže s otcem Biskupem 
 

     V sobotu před květnou nedělí, tedy 13. dubna, jsme jeli na diecézní setkání 

mládeže do Brna. Jeli jsme vlakem okolo 7 hodiny, jelikož od 8:00 byla 

registrace. Program, tak jako vždy, začínal katechezí otce biskupa na téma celého 

setkání, a to: ,,Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“. 

Po katechezi následovaly dopolední skupinky, kde jsme se rozešli na různá 

místa. Poté, co jsme načerpali různé vědomosti jsme plni dojmů šli na tradiční 

oběd, a to bagetu. Zatím co jsme jedli, mohli jsme si zajít ke svaté zpovědi, na 

adoraci v katedrále… Letos také udělali novinku, a to že jsme si mohli vybrat 

odpolední pouť např. za nemocné a trpící, za vězně… Ve tři hodiny naše setkání, 

tak jako každoročně, zakončila společná mše svatá, kde byla opět skvělá 

atmosféra. Myslím, že setkání se jako vždy povedlo a příští rok jedeme zase. 

Anežka Dvořáčková 

 

 

Žehnání kříže  

     V sobotu velikonočního oktávu, tedy 27. 4. 2019, proběhlo slavností odhalení 

a požehnání nově zrestaurovaného kříže u farního kostela v Moravské Nové Vsi. 

     Tuto slávu s námi prožili také farníci z Brna od sv. Jakuba, kteří si k nám 

vykonali společnou farní pouť. Před samotnou mší svatou o. Marián pověděl 

poutníkům něco z dějin naší farnosti a kostela sv. Jakuba. Tyto informace byly 
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přínosem nejen pro poutníky z Brna, ale i pro místní farníky, pro něž byly 

některé zprávy novinkou. Po krátké přednášce spojené s prohlídkou kostela 

následovala mše svatá, kterou celebroval Mons. ThLic. Václav Slouk společně 

s o. Mariánem. 

     Na závěr mše svaté zazněl Hymnus ke 

Svatému kříži, který si připravil chrámový 

sbor od sv. Jakuba a Hymnus 

milosrdenství. Následně se lidé v průvodu 

přesunuli před kostel, kde proběhlo 

samotné odhalení a žehnání 

zrestaurovaného kříže. Po skončení 

slavnosti byl o. Václav Slouk pozván 

farníky k malému pohoštění a přátelskému 

setkání na faru.  

     Velké poděkování patří všem, kteří se 

zasloužili o opravu a zrestaurování tohoto 

kříže a stálo je to nemálo úsilí.  

Magdaléna Čerešnová 

 

 

 

Varhanický kurz 
     V sobotu 1. 6. 2019 proběhly závěrečné zkoušky tříletého varhanického kurzu 

v Břeclavi, který organizuje Jednota pro zvelebení církevní hudby na Moravě 

Musica Sacra a jež je pod záštitou Brněnského biskupství. V neděli 23. 6. se 

uskutečnilo slavnostní předání dekretů, jež odevzdal absolventům otec biskup 

Vojtěch. 

     Byly jsme čtyři, které jsme se tohoto kurzu zúčastnily, a tímto bychom chtěly 

poděkovat všem, kteří nás po celou dobu podporovali, ať už slovem nebo 

modlitbou. Tento poslední rok jsme se všichni účastníci pravidelně scházeli 

jednou za měsíc na ZUŠ v Břeclavi. Během dopoledne jsme měli přednášky, jež 

se tento rok týkaly dějin hudby, nauky o varhanách a jejich stavbě. Závěr roku 

byl teoreticky i prakticky zaměřen na zpěv. Po přednáškách následovala hra na 

varhany ve skupinách, do kterých jsme byli přiděleni. Během každého setkání 

bylo možné zakoupit žaltáře, preludia nebo publikace týkající se písní ke mši. 

Proto jsme neváhali a zásobili jsme naše kůry. Doufáme, že to, co jsme načerpali 

a to z čeho máme radost, budeme moci předat dál.  

Magdaléna Čerešnová 
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5. Farní den 

     12.5.2019, tedy na čtvrtou neděli velikonoční, proběhla v naší farnosti již 

tradiční akce – Farní den, tentokrát jsme byli pozváni k farníkům do Týnce. 

     Po zahájení ve 14 hodin v kostele, jsme se odebrali na prostranství 

před kulturním domem, cestou se stihly požehnat naše dopravní prostředky. 

Když jsme přišli ke kulturnímu domu, počasí nám tentokrát nepřálo a další 

program byl tedy přesunut do prostor kulturního domu, kde bylo všechno již 

dopředu připraveno. Starší farníky čekaly dvě zajímavé soutěže - poznávání 

různých pálenek a určování místa, odkud pochází zobrazená Panna Maria. 

Pro menší farníky byly připraveny výtvarné dílny na pódiu a další dovednostní a 

vědomostní soutěže.  

     Přestože nás počasí nepříjemně zaskočilo, stihlo se venku ogrilovat chutné 

prasátko a otužilci mohli využít k posezení piknikový stan. Farní den se prostě 

vydařil.  

 

Mše svatá v TV-Noe 

     Jistě si všichni ještě pamatujete, když jsme pozvali do našeho středu 

pracovníky Televize Noe, která je zaměřena na křesťanskou tématiku 

a 19.03.2017 přenášela naši nedělní mši svatou dalším věřícím, kteří již třeba 

ze zdravotních nebo z jiných omluvitelných důvodů, nemohou navštěvovat 

kostel ve své farnosti, a přesto by chtěli být přítomni na mši svaté. 
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     Tentokrát naše farnost krátce před Velikonocemi dostala od pracovníků 

televize pozvání, abychom přijeli my k nim a kněz sloužil mši svatou, která bude 

přenášena do éteru, v jejich kapli Telepace. 

     Po doladění termínů, jsme v pátek 31.5.2019 vyrazili ve třech autech směr 

Ostrava. Jelo nás celkem 19 farníků. Po příjezdu nás uvítal Petr Kudela, který 

nás provedl zázemím televize a stručně nás také seznámil s historií budovy, kde 

televize sídlí. 

     Poté jsme odešli do nedaleké italské restaurace, kde jsme si dali bohatý oběd. 

Pak byl již čas vrátit se do televize, kde jsme se připravili na přímý přenos 

slavení mše svaté. Začátek mše svaté byl posunut, protože v té době byl zrovna 

Svatý otec František na státní návštěvě v Rumunsku a z pochopitelných důvodů 

jsme museli počkat, až na nás přijde řada.  

 
     Po mši svaté jsme si ještě prohlédli další studia televize, kde probíhá natáčení 

různých pořadů. Již na začátku naší poutě jsme se domluvili, že mezi sebou 

vybereme nějaké peníze a předáme je zástupcům televize jako naše poděkování 

za jejich službu a jako příspěvek na další vysílání. Mezi sebou jsme vybrali 

částku 6.500,- Kč. Zástupci televize byli našim darem potěšeni a řekli nám, že 

z této částky jsou schopni zajistit cca 70 minut živého vysílání. 

     Pokud byste i Vy chtěli podpořit televizi svým finančním příspěvkem, můžete 

tak učinit poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, více informací o tom 

jak na to, najdete na internetových stránkách televize – www.tvnoe.cz. 
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Závěrečné setkání ministrantů 

     Téměř pravidelně každou třetí sobotu v měsíci se koná setkání ministrantů 

naší farnosti. Toto setkání začíná mší svatou, po ní je modlitba za naši farnost, 

případně nácvik jednotlivých úkolů pro ministranty během liturgie, poté je na 

faře drobné pohoštění pro ministranty a potom má ještě některý ze starších 

ministrantů připraveno zajímavé povídání související s funkcí ministranta. A pak 

ještě následuje dopoledne plné her a zábavy. Setkání většinou končí krátce před 

obědem. 

     Tentokrát však bylo závěrečné setkání v mimořádném termínu a celý program 

byl tak trochu mimořádný. Po mši svaté jsme se společně fotili u oltáře 

v ministrantském oblečení. Také byli vyhodnoceni nejlepší ministranti, kteří 

v uplynulém školním roce soutěžili o dostatečný počet bodů, aby mohli následně 

odjet na celý den do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. 

     Mezi ministranty byli nejlepší za MNV:  Martin a Ondra Tiší, Pavlík 

a Anežka Dvořáčkovi, Jeník a Staník Poláčkovi, za Týnec: Míra Ilčík, Lukáš 

Mráz, Hanička Urbánková a Šimon Sláma a za Hrušky: Bohoušek Barbořák, 

Tomáš, Peťa a Pavlík Filipovičovi a David Nešpor. Tito se 18.6.2019 byli 

vykoupat ve slíbeném Aqualandu, kde si mohli užívat celý den všech možných 

atrací a tobogánů. 
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Slavnost 1. svatého přijímání 
 

     V neděli o Slavnosti Seslání 

Ducha Svatého jsme mohli mši 

svatou ve farním kostele prožít 

u příležitosti prvního svatého 

přijímání dětí z naší farnosti. 

V Moravské Nové Vsi přistou-

pily k této svátosti celkem čtyři 

děti. Pan farář po promluvě 

k dětem, kdy jim připomenul, 

že přijetí svátosti Eucharistie je 

jen dalším krůčkem na cestě 

k Bohu, pak upřímně podě-

koval rodičům za to, že naplnili 

slib, který dali Bohu v den, kdy 

byly jejich děti pokřtěny – aby je vychovávali k víře v Pána Boha. Po slavnostní 

mši svaté a společném focení se děti, jejich rodiče a příbuzní, přesunuli do 

farního sálu, kde rodiče připravili společné pohoštění. Po něm se potom vydali 

do svých domovů na obědy v kruhu rodin. 

 

     V Hruškách se slavnost prvního svatého přijímání slavila až následující neděli 

o Slavnosti Nejsvětější Trojice. Dětí, které se k přijetí svátosti připravovaly dva 

roky, bylo dohromady 

šest. Během slavnosti 

bylo venku zataženo, 

ale „Bohu díky“ se 

rozpršelo až po 

společném focení před 

kostelem. Proto se také 

malé pohoštění pro děti 

a jejich sourozence, 

které připravili rodiče, 

přesunulo do sakristie. 

Po něm děti slavily 

společně s rodinami. 
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Pouť žen a dívek-15.6.2019 

     Brno - kostel sv. Jakuba, jeho věž a kostnice byly prvním cílem naší letošní 

poutě. V kostele nás přivítal a provedl p. děkan Václav Slouk. Naším druhým 

a velmi vítaným cílem se stala Restaurace Lucerna. Po občerstvení a odpočinku 

jsme se přemístily k třetímu cíli, klášteru Kongregace Milosrdných sester 

III.řádu sv.Františka pod ochranou Svaté rodiny. Klášter se nachází v ulici 

Grohova na Veveří. Slavily jsme tu mši svatou, s naším panem farářem, a to 

v nááádherném kostele Svaté rodiny, který je také nazýván "Bílou svatyní". 

Právem. Jedna ze zdejších sester nás seznámila nejen s pohnutou historií, ale i 

současností tohoto kláštera. Sestřičky nás mile překvapily připraveným 

občerstvením a prohlídkou klášterní zahrady. Tady jsme naši pouť ukončily 

modlitbou sv.růžence a zpěvem u Mariánského sloupu. 

     A pak už následoval jen návrat  rozpáleným Brnem a vlakem domů. 

     Děkuji Petře a Magdě za práci a starost, kterou s přípravou poutě měly. Díky 

za nás, za všechny poutnice! 

Anežka Tučková 
 

 

Zakončení školního roku  

     V pondělí měli možnost všichni žáci a studenti přijít na děkovnou mši svatou 

do farního kostela, při které jsme společně poděkovali Pánu Bohu za všechno, 

čím nás obdařil během školního roku. Pan farář v kázání připomínal dětem, aby 

nezapomínaly Pánu Bohu děkovat, že se vždy najde nějaká drobnost, za kterou 

máme být Bohu vděční. Zpěv dětí i dospělých doprovázela kytara a klávesy. Mše 

svaté se zúčastnilo něco málo přes šedesát dětí. Po mši svaté jsme se sešli 

na farní zahradě u táboráku, na který zavítali i rodiče. Až se děti zasytily 

špekáčkem, nabídl jim ještě pan farář zmrzlinu, na kterou se stála dlouhá fronta. 

Děkujeme vše, kteří pomáhali s přípravou mše svaté a táboráku.  

 

Kněžské a jáhenské svěcení 

     V sobotu 22. června přijali při bohoslužbě v Katedrále sv. Petra a Pavla 

v Brně z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení 2 jáhni  

a jáhenské svěcení 4 kandidáti - bohoslovci.  

Kněžské svěcení přijali jáhni brněnské diecéze: 

Mgr. Štěpán Trčka z farnosti Slavonice,  

Mgr. Miroslav Kulifaj z farnosti Zavar [Slovensko] / Brno - sv. Jakub 
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Jáhenské svěcení přijali bohoslovci:  

Vojtěch Libra z farnosti Nové Město na Moravě,  

Martin Mokrý z farnosti Blansko,  

Jan Pavlíček z farnosti Telč 

člen Řádu minoritů Patrik Bogdan Rygiel, OFMConv. z farnosti Orlová 

(ostravsko-opavská diecéze). 

 

Poté slavili letošní novokněží primiční mše svaté ve svých farnostech. 

 

V sobotu 20. července 2019 udělí při bohoslužbě v kostele sv. Petra a Pavla 

v Rajhradě u Brna v 11.00 hodin pomocný biskup Pavel Konzbul jáhenské 

svěcení členu Řádu benediktinů br. Františku Teisterovi z farnosti Nový 

Bohumín. 

 

Pamatujme v modlitbách nejen na tyto nové kněze, ale také na ostatní služebníky 

Boží, aby vytrvali ve službě a pomáhali nám najít správnou cestu k Bohu. 

 

Co nás čeká 

5. Farní tábor 

     Letošní rok pojedou děti (nejenom z naší farnosti), vedoucí a samozřejmě 

i kuchařky na farní tábor do TZ Junior k Vranovské přehradě na Znojemsko. Již 

čtyři předešlé farní tábory se myslím velmi vydařily, a to především díky 

modlitbám, do kterých byla vždy celá akce vložena. Děkujeme všem, kteří jste 

na nás každý rok pamatovali a zároveň prosíme i letos o vaše vroucí modlitby, 

které by zaštítily celý týden, který s dětmi na táboře strávíme. Nejenom proto, 

aby se nikomu nestalo nic zlého, ale abychom my, jako vedoucí a dospělí 

křesťané, byli schopni vložit do srdcí vašich dětí něco dobrého, abychom jim 

byli příkladem nejenom v chování k sobě navzájem, ale i v prožívání křesťanské 

víry a lásce k Pánu Bohu. Bohu díky! 

 

Patrocinium (zasvěcení) 

     Srdečně vás zveme na slavnostní (hodové) mše svaté v obcích naší farnosti 

u příležitosti svátků patronů našich kostelů. Pamatujme na to, že jde především 

o křesťanskou slavnost, proto by v životě křesťana neměla bohoslužba v kostele 

zůstat v pozadí. Snažme se upřímně, aby zábava, kulturní programy a atrakce, 

neodvedli naši pozornost od návštěvy kostela a modlitby v našem farním 

společenství. Těšíme se na společné setkání v Božím chrámu. 
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Zahájení školního roku 

     V měsíci září se opět všechny děti sejdou při společné dětské mši svaté, 

kterou zahájíme nový školní rok. Budeme prosit o dary Ducha svatého při studiu 

a poděkujeme za prázdniny, při kterých jsme si mohli odpočinout a načerpat 

nové síly pro další studium. Po mši svaté jsou všechny děti i jejich rodiče zváni 

na společný táborák na farní zahradu. Datum bude ještě v ohláškách upřesněno. 

 

Křesťanem i na dovolené a v polních podmínkách 

     Při svém pobytu mimo farnost jistě přijdou vhod internetové stránky 

www.ibohosluzby.cz, kde si buď podle mapy nebo zadáním města či vesnice, 

kde právě jste, můžete najít nejbližší katolický kostel, v informaci k němu jsou 

uvedeny i časy sloužených bohoslužeb. 

     Pokud byste na dovolené chtěli vědět, co se děje doma ve farnosti nebo  

se podívat na nedělní ohlášky, nezapomínejte, že důležité informace naleznete  

na stránkách www.farnostmnves.cz. 

Marek Dvořáček 

 

 

Přehled toho co nás čeká 
 

5.7. Cyrilometodějská pouť Mikulčice 

13.7. - 20.7. 5. Farní tábor Štítary u Znojma 

28.7. Slavnost sv. Jakuba  Moravská Nová Ves 

25.8. Slavnost sv. Bartoloměje Hrušky 

31.8. 16. Pouť rodin Žďár nad Sázavou 

1.9. 
Slavnost Stětí sv. Jana 

Křtitele 
Týnec 

14.9. Zlatá sobota Žarošice 

bude 

upřesněno 
Zahájení nového šk. roku farní kostel MNV, zahrada 
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Adopce na dálku 
 

V projektu Adopce na dálku jste do 20. června 2019 přispěli částkou:  

 

 Vybráno Roční příspěvek Zbývá vybrat 

MNV 18.900,- 19.500,- 600,- 

HRUŠKY 8.450,- 19.500,- 11.050,- 

TÝNEC 8.550,- 13.000,- 4.450,- 

 

Na jedno adoptované dítě odesíláme začátkem měsíce prosince částku 6.500,- Kč 

jako podporu na další školní rok. 

 

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

do kostela označené nápisem: „Adopce na dálku“. 

 

 

Nejenom pro naše ministranty 

Biskup Jan Vokál ministrantům 

 

     Milí ministranti, vím, že někteří vaši spolužáci a kamarádi se diví tomu, že 

pomáháte u oltáře. Dělají si z vás třeba legraci, smějí se i tomu, že chodíte 

do kostela. V zemi, kde jsme my, věřící, v menšině, může být někdy skutečně 

těžké přiznat: „Ano, já věřím v Boha, já chodím do kostela, já ministruji“ a svoji 

víru tak veřejně obhájit. Když jsem byl malý chlapec, nebylo to snadné ani pro 

mě. 

     Tehdy to bylo o to těžší, že naše země nebyla svobodná a stát i školy byly 

zaměřeny proti věřícím lidem. Byl jsem tehdy asi ve druhé nebo třetí třídě, když 

se nás soudružka učitelka s pohrdáním v hlase zeptala, kdo chodí do kostela. 

Z jejího tónu bylo znát, že to vnímá podobně, jako bychom se měli přiznat, kdo 

rozbil okno nebo schoval třídnici. V tu chvíli jsem věděl, že bych se měl 

přihlásit. Tenkrát se mi rozbušilo srdce a zvednout ruku jsem nedokázal. 

     I když vás už dnes nemůže za víru nikdo pronásledovat ani kárat, možná máte 

podobný zážitek – obávali jste se výsměchu kamarádů, nedokázali jste před nimi 

bez rozpaků mluvit o tom, že věříte v Boha, chodíte do kostela nebo pomáháte 
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u oltáře. Ač se taková obava dá někdy pochopit, později se mi mnohokrát 

osvědčilo, že stojí za to nenechat se jí spoutat. 

     V té situaci totiž máme jen dvě možnosti: buď se k víře veřejně přiznat, nebo 

ji – byť mlčky – zapřít. Když jsem v těch asi osmi letech ze strachu zvolil druhou 

možnost, hned v té minutě mě to začalo mrzet. Cítil jsem se velmi provinile. 

Převážnou většinu příhod z dětství člověk zapomene, ale právě tuhle si vybavuji 

proto, že jsem svého selhání mnohokrát litoval. 

     Nepíši vám to proto, abyste se v podobných situacích trápili výčitkami. 

Zkuste je naopak vzít jako příležitost – k tomu, abyste se naučili svou víru 

před druhými obhajovat. Hovořit o ní s úctou a rozechvěním, ale beze strachu a 

obav. Vyzkoušejte si, že když se k víře hrdě přiznáte, nestane se nic horšího, než 

když ji zapřete. Netrapte se tím, že máte obavy, ale přijměte je jako start zápasu 

o správný postoj ke své víře. 

      Když jsem nedávno už jako biskup přijel do rodného města, kde jsem se 

kdysi bál před učitelkou zvednout ruku a přiznat se k víře, vítali mě tam 

představitelé radnice. Z toho je patrné, že vnější okolnosti a prostředí se často 

mění, ale víra může přetrvat, pokud si ji člověk dokáže s pomocí Boží obhájit. 

Před sebou i před vnějším světem.  

 

K tomu vám rád žehnám!  

 

+ Jan Vokál, biskup královéhradecký 
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Pro děti 
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