
  

 

Farní zpravodaj 
 

Vánoce 2019 
 

 

Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nastal přeradostný čas, všichni se radujme:  

přišel na svět Mesiáš, Pánu Bohu za to děkujme! 
 

(Kancionál 207) 
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Úvodní slovo 
 

 

Milí přátelé, farníci a všichni lidé dobré vůle! 

Jsme v liturgickém roce těsně před Vánocemi, doba adventní se již 

krátí. Vánoce jsou svátky dobroty a lásky. V tom spočívá jejich krása. 

Bůh se z lásky k člověku stal jedním z nás. Sestoupil na zem a naplnil  

ji svou přítomností. Právě proto Vánoce znamenají setkání s láskou.  

S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět. 

Tato láska je nabízena celému lidstvu, ale nevnucuje se ani 

jedinému člověku. Lásku je možné pouze nabídnout, lásku nelze nikdy 

nařídit. Je však možné na její nabídku odpovědět. O Vánocích  

si můžeme uvědomit, že Ježíš se narodil pro každého z nás. 

Na konci kalendářního roku vám chci také poděkovat za všechno,  

co pro svou farnost děláte. Všem vám, kdo svůj čas, který vám dal Bůh, 

dokážete obětovat i pro druhé. Kdo nemyslíte jenom na to své,  

ale přiložíte ruku i k tomu společnému. S radostí vnímám stále zvětšující 

se počet těch, kterým na naší farnosti opravdu záleží. 

Přeji Vám všem, abyste o Vánocích roku 2019 co nejlépe 

odpověděli na jedinečnou nabídku Boží. Krásné a radostné Vánoce  

a hodně Božího požehnání do nového roku 2020. 

 

otec Marián 
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Liturgické okénko 

Svátosti – XV. část 

Svátost pomazání nemocných - obřad 

Slavení této svátosti se může v jednotlivých případech velmi lišit, zejména 

pokud se slaví v kostele, nebo doma či v nemocnici. Následující řádky slouží 

spíše jako pomůcka pro pochopení jednotlivých prvků slavení, než příprava  

na konkrétní slavení. Ohledně konkrétního průběhu je vždy třeba domluvit  

se s knězem.  

 

Úvod 

Kněz přichází k nemocnému oblečen tak, jak to odpovídá této posvátné službě,  

a vlídně pozdraví nemocného i ostatní přítomné. Může použít některého  

z následujících pozdravů: Pokoj tomuto domu i všem, kteří v něm bydlí. 

Uzná-li za vhodné, může pokropit nemocného a místnost svěcenou vodou. Říká 

přitom: Kéž nám toto pokropení vodou připomene náš křest, počátek našeho 

vykoupení. 

Potom osloví přítomné povzbuzujícími slovy nebo říká předepsanou modlitbu. 

 

Úvod slavení je prostý a lidsky přirozený: jedná se o pozdrav. Zde uvedený 

text je inspirován biblickým textem (Lk 10), ale může mít také podobu, kterou 

známe ze mše svaté.  

Případné pokropení svěcenou vodou není povinné a je připomínkou křtu, 

neboť ve křtu byl nemocný připojen ke Kristu trpícímu a vzkříšenému, což novým 

způsobem aktualizuje také svátost pomazání nemocných. 

 

Úkon kajícnosti  

Úkon kajícnosti, jehož smyslem je uvědomit si, že předstupujeme před 

Pána jako ti, kdo potřebují jeho milosrdenství, se koná stejným způsobem jako 

ve mši svaté. Na místo úkonu kajícnosti je také možné zařadit svátost smíření. 

 

Čtení z Písma svatého 

Svátosti nejsou magickými úkony, ale slavením tajemství naší víry. 

Protože, jak říká apoštol Pavel, "víra je ze slyšení", je třeba, aby se vždy přečetl 

alespoň krátký úryvek z Písma (pouze z evangelia, nebo z jiné knihy Písma  

a z evangelia), který víru posílí, povzbudí a dá příklad Krista, který snášel 

utrpení. Biblický text je možné krátce vysvětlit. 
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Prosby 

Odpovědí na přečtené Boží slovo jsou prosby. Když apoštol Jakub ve svém 

listě píše o pomazání nemocných v prvotní církvi, říká, že "modlitba spojená  

s vírou zachrání nemocného". Součást této modlitby víry představují právě 

prosby za nemocného, za ty, kdo o něj pečují a za všechny trpící. 

 

Vkládání rukou 

Nyní kněz mlčky vkládá ruce na hlavu nemocného. 

Když mluví apoštol Jakub ve svém listě o pomazání nemocných, píše,  

že se představení mají modlit "nad nemocným". Vkládání rukou je starodávné 

gesto modlitby, které naznačuje pomoc, která není dána lidmi, ale přichází 

shůry. Toto gesto se děje v naprostém tichu, neboť také ticho je důležitým prvek 

modlitby - vyjadřuje mlčení člověka před Boží mocí a očekávání Ducha svatého. 

 

Poděkování za olej 

Pokud je už olej posvěcený, modlí se nad ním kněz děkovnou modlitbu: 

Požehnaný jsi, Bože, všemohoucí Otče; tys poslal na svět svého Syna pro nás  

a pro naši spásu. Odpověď: Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

Požehnaný jsi, Bože, jednorozený Synu; ty ses stal člověkem, abys léčil naše 

slabosti. Odpověď: Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

Požehnaný jsi, Bože, Duchu Svatý, Utěšiteli; ty nám dáváš sílu, abychom snášeli 

utrpení. Odpověď: Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

Bože, tvůj služebník (tvá služebnice) přijme s vírou svátost nemocných; prosíme 

tě: ať ho (ji) pomazání tímto olejem posilní a uleví mu (jí) v bolestech. Skrze 

Krista, našeho Pána. Odpověď: Amen. 

 

Kdykoli při liturgii používáme nějaké prvky, aby sloužily jako znamení Boží 

milosti, uvědomujeme si, že za ně vděčíme kromě lidské práce, především Boží 

štědrosti; a proto za ně také děkujeme. Poděkování nad olejem je inspirováno 

židovskou modlitbou díkůvzdání (podobně jako například poděkování za chléb  

a víno ve mši), a krásným způsobem ukazuje, jak jediný Bůh ve třech osobách 

dělá vše pro záchranu člověka.  

Olej ke slavení této svátosti je za normálních okolností požehnán biskupem  

v katedrále na zelený čtvrtek. Pokud jej ovšem musí požehnat sám kněz, pak 

modlitba požehnání nahrazuje toto díkůvzdání. 

Olej k posvátnému mazání má být podle dávné církevní tradice vylisován  

z olivy, v případě nouze může být použit také jiný rostlinný olej. 

 
 



 Farní zpravodaj 

 

5 

Svátostné mazání 

Kněz vezme posvěcený olej a maže nemocného na čele a na rukou. Říká přitom 

jednou: 

Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha 

Svatého. Odpověď: Amen. 

Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. Odpověď: Amen. 

Pak se kněz modlí jednu z předepsaných modliteb podle situace nemocného. 

 

Mazání požehnaným olejem doprovázené slovy "Skrze toto svaté 

pomazání…“ představuje, vyjádřeno tradičními pojmy, materii a formu této 

svátosti. Pomazání olejem v Bibli  

a v liturgii vždy naznačuje působení 

Ducha Svatého a to také podtrhují 

pronášená slova.  

Když kněz nemocného maže a říká 

slova svátostné formule, jsou to viditelné 

prvky. V té chvíli se ovšem děje také něco, 

co smyslům přístupné není - sám Duch 

svatý sestupuje na nemocného, aby ho 

posílil, připodobnil trpícímu Kristu a jako 

celého člověka - tj. na duši i na těle - 

zachránil. 

Svátostné mazání je zakončeno modlitbou, kterou kněz vybere podle situace 

nemocného. 

  

Závěr 

Pokud se svátost pomazání nemocných slaví v rámci mše svaté, pokračuje 

se dále bohoslužbou oběti jako obvykle. 

Jinak kněz vyzve k modlitbě Páně a všichni se spolu pomodlí Otčenáš. 

Pokud se koná svaté přijímání, přijme nemocný Eucharistii hned po modlitbě 

Páně (předchází dialog "Hle, Beránek Boží…“, a následuje chvíle ticha  

s děkovnou modlitbou). 

Slavení svátosti kněz zakončí požehnáním, v němž znovu vyprošuje 

nemocnému Boží blízkost, Boží posilu a uzdravení.  
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Hory cukroví a metráky potravin nestačí... 
 

TO ZASE BUDE BLÁZINEC, UŽ ABY BYLO PO SVÁTCÍCH…  

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, 

kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby 

bylo po svátcích - to zas bude blázinec.” Jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví.  

Na nich totiž spočine velká práce spojená s přípravou svátků.  

 

SLAVIT JE UMĚNÍ, KTERÉMU SE ČLOVĚK MUSÍ UČIT…  

Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontánnost, s níž 

jsme slavívali Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. 

Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem našich všedních dnů. Bez práce 

nejsou koláče a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není posvícení každý 

den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky  

nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě našich dnů všedních. Kterýkoli 

svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to den klidu, 

kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a radovat se z toho, co nám přináší.  

 

UČIT SE BÝT SPOLU…  

Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední 

dny nemáme dost času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. 

Svátky nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme 

věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, 

dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, 

pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom 

nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu…  

 

UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ…  

Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí  

se do tohoto ale pouštějí s přílišnou důsledností, okázalostí a perfekcionismem… 

Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet  

a i radovat. A nebudete také muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni  

a povolovat pásky u kalhot.  

 

NECHTĚJTE VŠECHNO NAPLÁNOVAT…  

Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: 

dědeček nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde 
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pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit 

Vánocemi. A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm 

druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. Buďte vynalézaví: 

vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí „na okraji”.  

 

ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID...  

Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme 

metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý 

pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky potřebují 

ještě jinou přípravu…  

 

VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE…  

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. 

Víme přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již 

dlouho před svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je,  

že nevadilo, že místem narození Ježíška byl chlév, protože byl položen  

do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa. V betlémském 

chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo. Vánoce žádají, abychom připravili svá 

srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí 

Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i tichá radost a pokoj. Výzvou  

a příležitostí k přípravě srdce je advent.  

 

DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZDIT…  

V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. 

Právě proto radím omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon  

a zrychlí tempo našeho života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost 

dlouho před nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě říká, příliš rychle a brzdná 

dráha je dlouhá. Ty, kteří do poslední chvíle pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. 

Vánoce pak budou pociťovat jako cosi cizího, ano, rušivého.  

Zpracováno podle publikace P. Piťhy: „Vánoce” 

 

 

Tento rok jsme ve farnosti prožili 
 

Leden 

Žehnání příbytků – první týden v lednu žehnal otec Marián po třech letech 

domy v naší farnosti. Celkem bylo požehnáno 22 domů. Děkujeme 

ministrantům, kteří si rozdělili službu a asistovali při obřadu panu faráři. 
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Tříkrálová sbírka – v obcích naší farnosti proběhla Tříkrálová sbírka. 

Děkujeme všem, kteří jste do sbírky přispěli, organizátorům a především dětem - 

koledníkům. Sbírka v celostátním měřítku proběhla již po devatenácté. 

Vánoční koncert – v neděli 6.1. zazněly v našem farním kostele koledy a další 

skladby v podání M. Macka, K. Bílkové a O. Salajky.   

 

Únor 

4. farní ples  - v sobotu 23.2.  

se uskutečnil farní ples v obci 

Moravská Nová Ves. K poslechu  

a tanci hrála skupina JaGr Band, 

předtančení si pro všechny přítomné 

připravily páry z Moravské Nové Vsi. 

Součástí programu bylo také 

překvapení mladých, kteří se převlékli 

za známé celebrity. Nechyběla ani 

taneční soutěž a výborný raut. 

Setkání mládeže Podluží 

Naše pozvání letos přijal P. Pavel 

Šupol z Arcibiskupského kněžského 

semináře v Olomouci. Téma bylo 

Křesťan a hudba. Setkání začalo mší 

svatou, po ní následoval program na 

Sokolovně. Součástí programu byla  

i přednáška těch, kteří se z naší 

farnosti zúčastnili setkání mládeže 

v Panamě. Program v Sokolovně 

zakončilo vystoupení skupiny Way to 

go. Po závěrečné adoraci se cca 60 mladých rozešlo do svých domovů.  

 

Březen 

Pouť chlapů – pouti do Blatnice pod Svatým Antonínkem se zúčastnilo  

26 chlapů. Po mši svaté, kterou celebroval P. Robert Prodělal si poutníci 

vyslechli přednášku o historii poutního místa. Po výkladu se pomodlili křížovou 

cestu a posilnili se před cestou domů ve Vinařství Cícha.  

Železný poutník – tento rok se na tuto noční pouť odhodlali čtyři naši farníci. 

Každoročně se putuje týden před Květnou nedělí ze Svatého Kopečku 

u Olomouce na Svatý Hostýn. Na pouť není nutné se dopředu přihlašovat, 

občerstvení pro všechny poutníky je zajištěno v půlce cesty. Během putování 
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jsou kněží k dispozici k duchovnímu rozhovoru a svátosti smíření. Pouť je 

zakončena společnou mší svatou na Svatém Hostýně.  

Diecézní setkání mládeže – letošní setkání bylo na téma: „Jsem služebnice 

Páně, ať se mi stane podle tvého slova“. V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně byl 

pro mladé připraven bohatý duchovní program. Mladí měli možnost se zúčastnit  

i pátečního předprogramu s přespáním na Petrově. 

Missa Chrismatis – ministranti a někteří farníci se zúčastnili slavnostní mše 

svaté v Brně na Petrově, při níž byly svěceny posvátné oleje, které se celý rok 

používají při udělování svátostí, a kněží také obnovili své kněžské sliby před 

otcem biskupem.  

Přednáška o Panamě – na faře nám sestry Hanazlíkovy a Lukáš Mráz přiblížili 

čas strávený na Světovém setkání mládeže se Svatým Otcem v Panamě. Poutavé 

povídání doplňovala spousta zajímavých fotografií i videí.  

 

Duben 

Žehnání kříže – společně s naší 

farností slavili mši svatou farníci 

z Brna od sv. Jakuba, kteří putovali po 

diecézi za sv. Jakubem. Po mši svaté 

byl P. Václavem Sloukem požehnán 

opravený kříž u farního kostela.  

Sbírka cukrovinek – naše děti  

se zapojily do sbírky cukrovinek pro 

děti ze sociálně slabších rodin. 

Celkem se děti rozdělily o necelých  

52 kg sladkostí. 

 

Květen 

5. farní den – na neděli Dobrého Pastýře jsme se setkali jako jedna velká farní 

rodina v Týnci. Po pobožnosti v kostele jsme poseděli u výborného pohoštění, 

které připravily naše hospodyňky. Součástí farního dne bylo i žehnání 

dopravních prostředků, soutěže a prohlídka věže kostela.  

Návštěva TV Noe – kolem dvaceti farníků přijalo pozvání na exkurzi do studia 

Televize Noe. Otec Marián sloužil mši svatou v přímém přenosu z kaple 

Telepace.  

Pouť na Svatý Hostýn – ve středu 8.5. jsem cestovali autobusy na pouť k Panně 

Marii na Svatý Hostýn. Někteří k bazilice došli část cesty pěšky. Přede mší 

svatou jsme se pomodlili pobožnost křížové cesty. Mši svatou jsme slavili 

společně s hnutím Mary´s Meals.  
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Červen 

Zakončení varhanického kurzu – v sobotu 1.6. úspěšně zakončily tříletý 

varhanický kurz čtyři varhanice z naší farnosti. Podmínkou pro zakončení kurzu 

byly napsané testy z teoretické výuky a hra na varhany před komisí z Musica 

Sacra. Koncem měsíce předal o. biskup Vojtěch všem varhaníkům dekrety.  

Ministrantské setkání – poslední setkání před prázdninami proběhlo v sobotu 

8.6. Po mši svaté se všichni ministranti společně vyfotili a na faře se následně 

vyhlašovaly výsledky ministrantské soutěže. Ti, kteří nasbírali nejvíce bodů, 

měli přislíbený den strávený v aquaparku. 

Slavnost 1. svatého přijímání – svátost Eucharistie přijalo poprvé v Hruškách  

a v Moravské Nové Vsi celkem deset dětí. V Moravské Nové Vsi se děti  

po slavnosti fotily v kostele a potom se setkaly na faře u společného pohoštění. 

V Hruškách rodiče připravili pohoštění před kostelem. 

Pouť žen a dívek – pouti se zúčastnilo cca 30 poutnic. Součástí programu byla 

návštěva kostela a kostnice u svatého 

Jakuba v Brně, kterými nás provedl  

P. Václav Slouk. Po společném obědě 

jsme zavítaly do kláštera na ulici 

Grohova, kde nám jedna z řádových 

sester pověděla něco o historii 

kláštera. Otec Marián pak sloužil mši 

svatou, po které nás řádové sestry 

pozvaly na malé občerstvení  

a provedly nás po zahradě kláštera.  

Zakončení školního roku – po děkovné dětské mši svaté se všechny děti setkaly 

na farní zahradě u táboráku. Sladkou tečkou na závěr byla kopečková zmrzlina, 

kterou dětem připravil o. Marián. 

Den v Aqualandu Moravia – ministranti, kteří nasbírali v soutěži dostatečný 

počet bodů za rok, prožili s o. Mariánem přislíbený den strávený v Aqualendu 

Moravia. Spoustu zábavy si užilo celkem 14 dětí z naší farnosti. 

Slavnost Těla a Krve Páně -  ve všech obcích se podařilo díky obětavým 

farníkům připravit alespoň jeden oltář, proto jsme se jako křesťané mohli vydat 

průvodem se Svátostí Oltářní obcí a o. Marián tak mohl požehnat celé farnosti. 

Adorační den – ve farním kostele jsme mohli strávit čas v modlitbě před 

Eucharistií, někteří z nás této příležitosti využili. Tento den byl zároveň i dnem, 

kdy se modlíme za seminář v Olomouci a seminaristé pamatují zase na naši 

farnost. 
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PŘEDVÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 
ve farnosti Moravská Nová Ves a okolí 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

18.12.   STŘEDA 16:00 – 17:00 PODIVÍN 

19.12.   ČTVRTEK 16:00 – 18:00  LANŽHOT 

20.12.   PÁTEK 15:30 – 18:00 BŘECLAV 

21.12.   SOBOTA 13:30 – 14:30 HRUŠKY 

21.12.   SOBOTA 14:45 – 16:00 MOR. NOVÁ VES 

22.12.   NEDĚLE 14:00 – 15:00 TÝNEC 

22.12.   NEDĚLE 16:00 – 17:30 TVRDONICE 

 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2019 

 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

ÚTERÝ 

Vigilie Slavnosti 

Narození Páně 

„půlnoční“ 

24.12. 22:30 --- --- 

STŘEDA 
Slavnost  

Narození Páně 
25.12. 9:15 10:45 7:45 

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

PÁTEK  27.12. --- --- --- 

SOBOTA   28.12. 8:00 --- --- 

NEDĚLE Svátek Sv. Rodiny 29.12. 9:15 10:45 7:45 

PONDĚLÍ  30.12. --- --- --- 

ÚTERÝ 
Děkovná mše svatá 

za rok 2019 
31.12. 17:30 8:00 16:00 

STŘEDA 
Slavnost Matky 

Boží Panny Marie 
1.1.2020 9:15 10:45 7:45 
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Červenec 

Cyklopouť na Velehrad – asi dvacetičlenná skupina rodičů a dětí se vydala  

na Dny lidí dobré vůle, kde si užili bohatý kulturní i duchovní program.  

Cyrilometodějská pouť na Podluží – byla slavena poutní mše svatá za účasti 

biskupů a kněží v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, které se účastnilo  

i nemálo našich farníků. 

5. farní tábor – se uskutečnil 

u Vranovské přehrady na 

Znojemsku. Během tábora se 

děti učily pracovat jako tým 

ve skupinkách a prožívat 

každý den s Bohem. Tábora 

se zúčastnilo přes 70 dětí.  

Svatojakubské hody 

- tentokrát ve správném 

termínu - neděle nejbližší svátku svatého Jakuba - byla sloužena hodová mše 

svatá k patronovi našeho farního kostela, které byli přítomní i „krojovaní“. 

Odpoledne se „krojový“ průvod zastavil i u fary, odkud pokračoval pod vedením 

pana starosty a otce Mariána na náves – „pod zelené“. 

 

Srpen 

Celostátní setkání animátorů – mládež z naší farnosti, která již absolvovala 

nebo ještě navštěvuje animátorský kurz, se setkala s ostatními mladými, kteří  

se zapojují do dění ve své farnosti, na šestidenním setkání v Chotěboři.  

Pro účastníky byl připravený bohatý duchovní, kulturní a sportovní program. 

Slavnost sv. Bartoloměje – sloužena hodová mše svatá k patronovi našeho 

filiálního kostela sv. Bartoloměji v Hruškách. 

Prázdninová duchovní obnova – tu si pro naši farnost připravili mladí křesťané 

ze Spoločenstva Jakubčatá. Páteční mši svatou doprovodili svým zpěvem, po ní 

nás pozvali na chvály a potom poseděli s farníky na zahradě. V sobotu pomáhali 

ve farnosti a po programu pro jednotlivé skupiny farníků zakončili duchovní 

obnovu mší svatou. 

Diecézní pouť rodin – o. Marián zahájil duchovním slovem již šestnáctou pouť 

rodin ve Žďáru nad Sázavou. Po mši svaté probíhal v areálu zámku program  

pro děti i dospělé. Mottem letošní poutě v roce 30. výročí svatořečení Anežky 

České bylo: „Rozdávat pokoj a naději“. Na závěr setkání nám všem požehnal  

o. biskup Vojtěch. 
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Září 

Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele - sloužena hodová mše svatá k patronovi 

našeho filiálního kostela sv. Janu Křtiteli v Týnci. Odpoledne následoval 

slavnostní průvod obcí, v čele kterého šla paní starostka s panem farářem. 

Pouť do Žarošic – hlavním celebrantem poutní mše svaté byl otec Cyril Vasiľ, 

arcibiskup ze Slovenska. Během pouti byla možnost přistoupit ke svátosti 

smíření. Naši krojovaní z Hrušek nesli v průvodu sochu Panny Marie. Větší část 

farníků se vypravila autobusem, pěšky se letos vydali jen tři farníci.  

Poděkování za úrodu – naše úroda 

z polí a zahrad zdobila v měsíci září 

naše kostely a to, co jsme vypěstovali, 

jsme Bohu přinášeli společně s díky  

a prosbami v obětním průvodu.  

Zahájení školního roku – byla 

sloužena první „dětská“ mše svatá po 

prázdninách, při které žáci a studenti 

prosili o dary Ducha Sv. V tomto roce 

bylo stanoveno, že mše pro naše děti 

(dětské mše) budou bývat společně pro celou farnost (MNV + Hrušky + Týnec) 

v pondělí ve farním kostele. Po mši se uskutečnil táborák na farní zahradě. 

 

Říjen 

Tvořivá dílna – ve farním sále si mohly děti, s pomocí mládeže, vyrobit 

nejrůznější podzimní dekorace. Dílničky se zúčastnilo přes 10 dětí. 

Pouť na Turzovku – díky věřícím z okolních farností, nejenom břeclavského 

děkanátu, se mohla uskutečnit pouť za Pannou Marií na Slovensko. Navštívili 

jsme farní kostel v Korni a po prohlídce jsme vyrazili na vrch Živčáková.  

Ti, kteří se vydali pěšky, se po cestě modlili křížovou cestu. Po mši svaté  

a prohlídce poutního místa jsme se přesunuli do Žiliny, kde jsme navštívili 

biskupství a zdejší katedrálu. 

Přednáška o misiích – slečna Klára Sobotková se s námi podělila o své zážitky 

z ročních misií v DR Kongo. Její poutavý výklad doplňovaly fotografie  

a přivezené suvenýry. 

Sčítání věřících – po 5 letech proběhlo v ČR opět sčítání věřících při nedělních 

bohoslužbách. Spolu s ostatními zdroji informací slouží jednotlivým biskupům  

k tomu, aby měli dostatečný přehled o situaci v diecézi, ale také aby znali 

strukturu účastníků (věk, pohlaví…). V naší farnosti jsme od roku 1999 do roku 

2019 zaznamenali více než 50 % pokles počtu účastníků bohoslužeb. 
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Listopad 

Fond Puls – v neděli navštívil bohoslužby v naší farnosti P. Pavel Kafka 

z Biskupství brněnského, aby nás blíže seznámil s Fondem Puls a povzbudil nás, 

abychom se zapojili do dobrovolného dárcovství na pastoraci a kněze. K začátku 

prosince podporuje naši farnost již 52 farníků. Děkujeme všem dárcům. 

Rekolekce – kněží našeho děkanátu slavili společnou mši svatou ve filiálním 

kostele v Hruškách a po ní se setkali na faře ve farním sále u společné snídaně  

a během dopoledne diskutovali o věcech týkajících se děkanátu a jednotlivých 

farností. Setkání zakončili obědem, který připravili farníci z Hrušek. 

Ministrantské setkání – otec 

Marián a naši akolyté připravili pro 

ministranty břeclavského děkanátu 

společné setkání spojené s fotbalo-

vým turnajem. Po mši se všichni 

zúčastnění přesunuli na Sokolovnu. 

Děti si během zápasů mohly zahrát 

ping-pong nebo stolní hry a během 

celého programu byla možnost se 

občerstvit dobrotami, které připravily maminky z naší farnosti. Zpestřením 

odpoledne byl vzájemný zápas kněží a akolytů proti starším ministrantům. 

Putovní pohár za 1. místo obhájili a opět odvezli ministranti z valtické farnosti. 

Slavnost sv. Cecílie – mši svatou doprovázel na varhany pan varhaník  

Mgr. Jaroslav Štěpánek z Dolních Louček. Po mši svaté se na faře uskutečnilo 

formační setkání týkající se především služby varhaníků a zpěváků ve farnosti. 

Bible a my – celkem dvanáct dětí z naší farnosti, které měly výborné vědomosti 

z Bible, vyrazilo za odměnu s panem farářem na exkurzi do Brna na Petrov.  

Po prohlídce biskupství a katedrály sv. Petra a Pavla a následné návštěvy kostela 

sv. Jakuba je čekala návštěva McDonaldu  

 

Prosinec 

Tvořivá dílna – ve farním sále se děti sešly ke společnému tvoření – tentokrát  

si vyráběly vánoční ozdoby a přání. Na faře se setkalo kolem 10 dětí.  

Svatý Mikuláš – začátkem prosince navštívil i děti naší farnosti sv. Mikuláš. 

S anděly dorazil na konci dětské mše svaté s velkou nadílkou. Mikuláš v tento 

den obdaroval něco málo přes 100 dětí. Letos naši farnost navštívili i čerti.  

Korunovační pouť – sloužena poutní mše svatá k 37. výročí korunovace obrazu 

Panny Marie Pomocné v Týnci. Mši svatou celebroval otec Marián, liturgii 

doprovázel „týnecký sbor“. Po mši svaté, kde jsme občerstvili duši, bylo  

pro poutníky připraveno i drobné pohoštění k občerstvení těla. 



 Farní zpravodaj 

 

15 

Co jsme prožili 

Setkání ministrantů – fotbalový turnaj 

Po roce si pro nás připravil pan farář a akolyté ministrantský turnaj v malé 

kopané. Letos jsme se sešli 16.11.2019. Začali jsme mší svatou, kterou sloužil 

otec Karel z Valtic, poté jsme se přesunuli do sokolovny, kde jsme se rozdělili  

do dvou skupin a vrhli jsme se do malé kopané. Pro ty z nás, kteří zrovna nehráli 

fotbal, byly připravené dva ping-pongové stoly a dále spousta zajímavých 

deskových her. Pro ty, kterým během dne vytrávilo, bylo připraveno drobné 

pohoštění a pití, za což bychom chtěli poděkovat všem ochotným lidem.  

Po základních zápasech jsme již čekali na pizzu, kterou nám přispěli naši farníci 

z Lumpovy pizzy (srdečně děkujeme). Před samotným finále turnaje proběhl 

ještě exhibiční zápas mezi mužstvem kněží s akolyty a starších ministrantů, který 

skončil nerozhodně. Ve finále letos obhájili své prvenství z minulého turnaje 

ministranti z farnosti Valtice, druzí skončili ministranti z farnosti Lanžhot a třetí 

byli ministranti z farnosti Tvrdonice. Byl to úžasný den, sešlo se nás přes  

60 ministrantů a dalších šikovných dětí. Ještě jednou děkuji všem, kdo na nás 

mysleli v modlitbách, anebo nám i něco dobrého připravili. 

Pavel Dvořáček 

 

Exkurze na Petrov 

Naše děti se opět zapojily do vědomostní soutěže Bible a my. Nejúspěšnější 

děti v jednotlivých kategoriích jely za odměnu na výlet do Brna. Na Petrově 

navštívili biskupství a katedrálu. Z Petrova se potom přesunuli do kostela  

sv. Jakuba, kde se z věže kostela mohli podívat na Brno a měli možnost ručně 

rozhoupat zvony. Po vyčerpávajícím rozhoupávání zvonů se všichni občerstvili 

v McDonaldu. 

 

Návštěva Mikuláše 

Letos od září jsou v naší 

farnosti společné dětské mše 

svaté v pondělí ve farním 

kostele v Moravské Nové Vsi 

pro všechny děti z naší 

farnosti. Proto také svatý 

Mikuláš přišel všechny děti 

navštívit na konci mše svaté 
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do Moravské Nové Vsi. Děti nejprve zvonečkem přivolaly andílky. Potom 

zazpívaly písničku, kterou slyšel i svatý Mikuláš a přišel mezi nás. Děti, které 

byly odvážné, řekly Mikuláši pěknou básničku nebo modlitbičku a na oplátku 

dostaly balíček se sladkostmi. Dostalo se na všechny děti. Ty, o kterých Mikuláš 

nevěděl, a nebyly zapsány v knize dobrých skutků, dostaly alespoň nějakou 

sladkost. 

 

 

Pozvání na připravované akce 

Vítání Ježíška 

Na Štedrý den 24.12.2019 odpoledne od 15:00 hod. můžete ve farním 

kostele v Moravské Nové Vsi společně přivítat Ježíška, uložit jej do jesliček  

a zazpívat si koledy. Prosíme, aby děti přinesly z domu nakreslený obrázek  

pro Ježíška. V kostele bude probíhat program pro děti. Pokud Pán Bůh dá,  

a stihneme udělat všechny připravované práce, bude možnost si prohlédnout 

zrestaurovaný betlém. Domů si můžete odnést betlémské světlo. 

 

Tříkrálová sbírka 

Charita Česká republika pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou 

Tříkrálová sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek  

je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni  

a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech,  

ve kterých sbírka probíhá. V naší farnosti se napříč všemi třemi obcemi vydají 

koledníci na koledu první víkend v lednu 2020. 

 

Živý Betlém 

Srdečně vás zveme v neděli 5.1.2020 v 15:30 do farního kostela  

na „vánoční pásmo“, které si pro nás připravili farníci z Hodonína. Bližší 

informace naleznete na plakátku na nástěnce.  

 

Příprava k biřmování  

V roce 2020 bude zahájena příprava mladých křesťanů na biřmování. 

Minimální věk pro přihlášení je 14 let. Přihlášky budou k dispozici na faře  

od roku 2020 s možností přihlášení do konce února.  
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Farní ples 

V sobotu 22.2.2020 pořádá naše farnost 5. farní ples, který se uskuteční 

v Kulturním domě v Týnci. K poslechu a tanci bude hrát skupina  

Graf, o program plesu se postarají ochotní farníci. Jako každoročně bude díky 

obětavým lidem z naší farnosti připraven bohatý raut pro všechny. Bližší 

informace o plese budou včas upřesněny. Prodej vstupenek začne po Novém 

roce. 

 

Co se tento rok povedlo 
 

Moravská Nová Ves 

 osvětlení kolem kostela 

 úprava vjezdu ke kostelu   

 zrestaurování betlému 

 zrestaurování kříže 

 dokončena stavba garáže  

a jejího interiéru 

 

 

 

Týnec 

 nový nábytek v sakristii 

 nové osvětlení v presbytáři 

 

 

 

 

 

Hrušky 

 nová dlažba před kostelem  

 nový křišťálový lustr  

 oprava a naladění varhan  
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Úkony duchovní správy farnosti v roce 2019 

Svátost manželství 

Moravská Nová Ves: Michal Čupr a Gabriela roz. Blažková 

     Jiří Fila a Zuzana roz. Kopková 

Hrušky: Jindřich Jeřábek a Miroslava roz. Snopková 

  Marek Hodek a Lesana roz. Urbancová 

Týnec: Ondřej Koneček a Barbora roz. Harťanská 

Svátost křtu 

Moravská Nová Ves:  Fiala Patrik, Ciprysová Eliška, Juráčková Viktorie, 

Košutová Mariana, Brančík Jonáš 

Hrušky:   Macek Jakub, Dudášová Sofie 

Týnec:  Jůvová Adriana Anna, Petrželková Vilemína Marie, Maršálek Filip  

První svaté příjímání 

Moravská Nová Ves:  Trojanová Tereza, Tichý Petr, Mitvalský Michal, 

Fojtík Jáchym 

Hrušky:  Antoschová Mariana, Létalová Vanesa, Ženíšková Gabriela, 

Blinkalová Apolena, Létalová Markéta, Barbořák Bohuslav 

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

Církevní pohřeb 

Moravská Nová Ves:  Rajský Jan, Dvořáčková Věra, Barkoci Karol,  

Vajbar Jan, Pardík Vladimír, Zugárek Jan, Polachová Zdenka, 

Salajková Emílie, Beneš František, Matoušková Marie,  

Šteflovič Josef, Vodvářková Blažena, Miklíková Anna, 

Navrátilová Helena, Polach Zdeněk 
 

Hrušky:  Nešporová Ludmila, Lumeš František, Klenka Jaroslav,  

Kalabisová Anna, Létalová Anežka, Titlová Anna, Helešic František, 

Bača Josef, Řepišťáková Marie, Úlehlová Ludmila 
 

Týnec:  Benada Svatopluk, Gajdová Marie 
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Adopce na dálku v roce 2019 v naší farnosti 

Za jedenáct měsíců roku 2019 (do 7.12.) jste přispěli částkou:  

 Moravská Nová Ves:  22.050,- Kč  

 Týnec:     12.700,- Kč 

 Hrušky:     23.950,- Kč  

Do roku 2020 budeme převádět:  

v MNV 2.250,- Kč; v Hruškách 4.450,- Kč; v Týnci zatím chybí částka 300,-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. 

 

Bližší informace o zapojení naší farnosti do tohoto projektu naleznete  

na internetových stránkách farnosti. 

 

 

Pozvánky pro farníky 

 modlitby matek – na faře každé pondělí po mši svaté 

 dětské mše svaté – každé pondělí ve 

farním kostele 

 společenství mládeže – ve čtvrtek 

v 18:00 1x za 14dní na faře 

 Hodinka s Kristem – každý pátek  

po mši svaté (od nového roku) 

 adorace za farnost + společná 

modlitba živého růžence – první 

pátek v měsíci ve farním kostele 

 Pouť k Panně Marii Pomocné – první sobota v měsíci v kostele v Týnci 

 setkání ministrantů – na faře každou 3. sobotu v měsíci 
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