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Úvodní slovo:  

Mílí farníci, dovolte mi, abych k vám tímto způsobem promluvil. Prožíváme 
nyní období těsně před Velikonocemi, o kterém všichni můžeme určitě říct, že je úplně 
jiné, než kterékoliv předešlé…  

Mnoho věcí, které jsme každoročně konali, dnes činit nemůžeme, mnohé jiné, 
na které jsme před půl rokem ani nepomysleli, dnes musíme zvažovat… Mnohé věci, které se pro nás staly všedními, neustále se 
opakujícími, nám byly odňaty, … a my si možná až nyní začínáme uvědomovat, o co jsme přišli. A neplatí to jenom o nás, křesťanech, 
ale snad o každém člověku. Pro křesťany budou letošní Velikonoce opravdu neobvyklé - určitě po stránce vnější. Budou „prázdnější“. 
Nebudeme se společně účastnit liturgie, nepřistoupíme ke svaté zpovědi, nebudeme se účastnit mše svaté, kterou za nás, farníky, 
slouží pan farář, nebudeme se moci poklonit u „Božího hrobu“, nebudeme si moci společně obnovit křestní slib, podat ruku 
s ostatními, kteří by přišli na mši… Jestli však budou prázdné i po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás. Nabízí se nám tolik 
možností, jak se k letošním Velikonocům co nejlépe připravit, jak je co nejlépe prožít a jak z nich co nejvíce načerpat… Společná 
modlitba v rodinách (na kterou jsme často neměli čas), četba Písma (které mnohokrát zůstává zapadané prachem), sledování liturgie 
v TV nebo na internetu (u kterého se můžeme ještě více soustředit než obvykle), obyčejné prožívání společného života v rodině - bez 
všech okolních vlivů, dobrovolnická pomoc těm, kteří to potřebují (a o kterých jsme nedávno snad ani nevěděli, že existují)… to 
všechno jsou možnosti, které se nám dnes otevírají. I skrze ně a mnohé jiné se nás všech nyní může dotknout Boží ruka… 

Chtěl bych vám všem popřát, aby letošní Velikonoce byly požehnanou dobou pro nás všechny, abychom i díky jejich letošní 
„výjimečnosti“ objevili to, co jsme v běhu světa již zčásti ztratili: vzájemnou sounáležitost, dobrotu srdce, radost z maličkostí, důvěru 
v Boží pomoc,… jako i vědomí, že Ten, který za nás zemřel a vstal z mrtvých, je stále s námi. Krásnou a Bohem požehnanou veliko-
nocní dobu, ve které pocítíme radost jeden z druhého i vzájemnou lásku a odpuštění, Vám ze srdce přeji a v modlitbách vyprošuji. 

otec Marián 

Svatého Otce Františka se 
nyní mnozí lidé ptají: „Jak se 
můžu vyzpovídat, kde můžu 
najít kněze, zpovědníka, … 
když nemůžu vycházet 
z domu?“ Jeho odpověď je 
krátká a výstižná: 
 

„Udělejte to, co říká Katechiz-

mus. Je to velmi jasné:  

Když nemáte možnost jít za kně-

zem a vyzpovídat se, mluvte 

s Bohem. On je váš Otec! 

Z celého srdce jej proste za 

odpuštění, vyslovte před ním 

svou lítost. Slibte mu: „Jak to 

bude možné, půjdu se hned 

vyzpovídat, ale odpusť mi, 

prosím, už nyní!“ A okamžitě 

obdržíte opět Boží milost.  

Jak nás učí Katechizmus: Sami 

můžete obdržet Boží odpuštění, 

nemáte-li možnost 

setkat se s knězem. 

Dobře prožitý úkon 

lítosti… a naše duše 

se znovu stane 

bílou jako sníh.“ 

Malé zamyšlení nad nemocí, která dnes postihla naši krajinu i celý svět… 
 

Lidé dnes dostali přesně takovou nemoc, jako potřebovali: 
 

- Přestávali jsme si vážit zdraví, 
a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na něm nejvíc záleží… 
- Přestávali jsme si vážit přírody, 
a proto jsme dostali právě takovou nemoc, aby byl pobyt v ní pro nás tak vzácný… 
- Přestali jsme umět žít v rodinách, 
a proto nás tato nemoc zavřela do našich domovů, abychom se jako rodina opět naučili žít… 
- Přestávali jsme si vážit starých a nemocných, 
a proto jsme dostali tuto nemoc, abychom si připomenuli,  
jací jsou zranitelní a jak by nám mohli jednou chybět… 
- Přestávali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků 
a dnes zjišťujeme, jací jsou pro nás nepostradatelní… 
- Ztratili jsme úctu vůči učitelům, 
a proto nám tato nemoc zavřela školy, aby si tuto práci s dětmi mohli rodiče sami vyzkoušet.. 
- Mysleli jsme, že si můžeme koupit všechno, být kdekoliv a s kýmkoliv budeme chtít, 
a proto nás postihla tato nemoc, abychom si uvědomili, že to všechno není samozřejmostí… 
- Ovládl nás mamon, volný čas jsme často trávili v nákupních centrech, 
a proto nám je tato nemoc zavřela, abychom již konečně pochopili, že štěstí se koupit nedá… 
- Zaměřovali jsme mnoho pozornosti na náš vzhled a porovnávali se s ostatními, 
proto nám tato nemoc zakryla rouškou tváře, abychom pochopili, že v nich netkví naše 
krása… 
- Mysleli jsme, že jsme pány na této zemi, 
a proto nás postihla tato nemoc, aby nám něco velmi malinkaté, co ani nemůžeme vidět,  
dokázalo zkrotit naši velikost a dát nám trochu pokory… 
 

Tato nemoc nám mnoho bere,  
ale zároveň nám dává možnost se toho tak hrozně mnoho naučit  
a pochopit, co je v životě nejdůležitější. 
Dostali jsme nemoc ušitou na míru… 
Asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali! 



Jak můžeme prožívat Velikonoce? 
 
Na Velikonoční Triduum budeme slavit obřady v poutním 
kostele u Panny Marie Pomocné v Týnci (jediném poutním 
místě Podluží). Obřady budou neveřejné, bez videopřenosu,  
a celebrující kněží je budou obětovat za své farnosti  
a obyvatele zdejšího kraje. Farníkům doporučujeme sledovat 
přímý přenos bohoslužeb na TV NOE nebo na ČT2. 
Mše svatá na Velikonoční neděli bude z farního Kostela 
Povýšení svatého kříže v Lanžhotě, se začátkem v 10:00 hod. 
Tuto slavnostní mši svatou budete moci sledovat v přímém 
přenosu prostřednictvím našich internetových stránek. 
 
V čase mimo Velikonoční Triduum 
je možné mši svatou v naší farnosti 
prožívat duchovně, včetně duchov-
ního svatého přijímání, během 
přímého přenosu bohoslužby, a to 
každý všední den v 18:00 hod.  
a v neděli v 9:15 hod. 

Přímé přenosy mší svatých a velikonočních obřadů: 
 
Zelený čtvrtek - mše svatá na památku Poslední večeře Páně:  
ČT2:    17:30     Kostel sv. Jakuba v Brně 
TV NOE:    18:00     Kostel sv. Václava v Ostravě 
 
Velký pátek - památka Umučení Páně 
TV NOE:    18:00     Tradiční velkopáteční obřady s papežem 

   Františkem v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu 
 
Bílá sobota - Velikonoční vigilie 
ČT2:         20:30     Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 
TV NOE:  21:00     Bazilika sv. Petra ve Vatikánu 
 
Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční  
naše mše 10:00     Kostel Povýšení svatého Kříže v Lanžhotě 
(přímý přenos na našich internetových stránkách) 

TV NOE:   11:00     Náměstí sv. Petra v Římě (papež František) 
                  12:00     Požehnání Urbi et Orbi  

 

Duchovní mše svatá nebo duchovní svaté příjímání?

Pojem, který je pro mnohé z nás ještě 
stále cizí. Mnozí naši starší a nemocní 
spolubratři by nám nejlépe uměli říct, co 
to je. Ti, kteří se již dlouhou dobu 
nemůžou účastnit mší svatých nebo 
pobožností a kteří po tom tak velmi 
v srdci touží, vědí, co to znamená prožít 
mši svatou nebo svaté přijímání 
duchovně. Je to pro ně často na několik 
let (někdy i desítek) jediný způsob, jak být 
s Kristem (a také s námi).   
Ti z nás, kteří můžou být účastni mše 
svaté v kostele, v ní můžou prožít své 
spojení s Kristem, který se ve mši svaté 
obětuje nekrvavým způsobem, tak, jako 
by byli na Golgotě před 2000 lety při jeho 
krvavé oběti na kříži.  
Ti druzí, kteří v kostele být nemůžou  
(a dnes jsme to my všichni), můžou toto 
spojení s Kristem prožít stejně tak, a to na 
základě jejich opravdové touhy.  

 

A podobně je to i se svatým přijímáním: 
duchovní přijímání je modlitba, která  
je výrazem touhy po setkání s živým 
Pánem a prosbou, kterou dobrý Bůh slyší 
a vyslyší.  
Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům 
skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás  
o tom ujišťují velikonoční evangelia. On 
zná způsoby, jak se s námi setkat i přes 
naši fyzickou nemožnost. On zná cesty, 
kudy za námi přijít navzdory všem 
zavřeným dveřím - a dnes i přes zavřené 
dveře našich chrámů… 
Duchovní přijímání je skutečným osobním 
setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, 
kterou svátost Eucharistie dává, bez 
fyzického přijímání této svátosti. 
 
Jako alternativu k duchovnímu přijímání 
lze využít i těchto následujících modliteb: 
 

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě  
a skutečně v Nejsvětější svátosti 
přítomen jako Bůh a člověk. 
Věřím, že mě miluješ. 
Také já tebe chci dokonale milovat,  
ale co mohu, Pane, bez tebe? 
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. 
A protože tě právě nyní nepřijímám  
v Oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně 
aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. 
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych 
se od tebe odloučil.         (Kancionál 042) 
nebo: 

Pane Ježíši Kriste, věříme,  
že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen 
a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh; 
rozmnož v nás světlo této víry 
a zapal naše srdce ohněm své lásky, 
abychom se skrze tebe 
klaněli Otci v Duchu a v pravdě. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 

Ani v těchto dnech pan farář nezahálí a dál řídí chod farnosti. 

A na čem v těchto dnech pracujeme? 

Týnec - kostel:   

- dokončujeme nové čalounění lavic a židlí pro ministranty 

- připravujeme projekt na odvlhčení a opravu fasády kostela, 

který je podmínkou k žádosti na úřad Památkové péče, který se 

před zahájením oprav musí vyjádřit 

Moravská Nová Ves - farní kostel: 

- opět začínáme pracovat na betlémě, aby se nám nestalo,  

že nám před Vánocemi řemeslník oznámí, že se to nestihne 

- pracujeme na střeše, kde byly špatně (bez přilepení nebo 

přišroubování) položené tašky. Firma z Brna, která nám již 

několikrát musela střechu spravovat, nám pomůže i s uvedeným 

problémem. (Zdejší firma, která střechu před několika lety dělala, 

nemá čas.) Celá část střechy kolem věže bude nově přeskládána 

a tašky budou náležitě upevněny. 

- ve spolupráci s Brněnským biskupstvím (Musica Sacra) 

pracujeme na výběru firmy, která nám udělá potřebné opravy 

(menší generálku) varhan ve farním kostele 

- připravujeme instalaci elektromagnetického ovládání zvonů 

Hrušky - kostel: 

- připravujeme projekt na umístnění úklidové místnosti a WC 

Fara: 

- pracujeme na 3. etapě (poslední) zateplení stropů 

  
Akce, které budou muset být zrušeny:  
Pouť mužů 18.4.  
Farní den v Hruškách 3.5. 
Pouť na Hostýn 8.5. 
Setkání mládeže Podluží 13.6. 
1. svaté přijímání dětí 21.6.

 

Sledujte i nadále naše farní stránky www.farnostmnves.cz, kde jsou průběžně zveřejňovány nové a aktuální informace. 


