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Úvodní slovo 

 
 
     Milí přátelé naší farnosti, bratři a sestry,  
     srdečně vás pozdravuji i v této nelehké době.  
Po několika měsících „svobody“ jsme se opět museli 
na nějakou dobu rozloučit. A podobně jako v dubnu, 
kdy jsme nemohli plně prožívat Velikonoce, i dnes 
jsou před námi svátky, které nebudeme moci 
prožívat při slavení liturgie společně. Tentokrát je to 
Slavnost všech svatých (1.11.) a Památka všech 
věrných zemřelých (2.11.) - „dušičky“.  
     Proč je důležité na naše zemřelé vzpomínat? Řekl 
bych, že je to na prvním místě vyjádření uvědomění 
si vlastních kořenů. Vděčnost za své předky, za to 
dobré, co nám předali, i smíření a odpuštění toho, čím nás zatížili, to vše je 
nesmírně důležité pro naši pokojnou přítomnost. Bez zdravých kořenů 
neroste a neplodí žádný strom. Proto na své zemřelé vzpomínáme  
s vděčností a odpuštěním. 
     Žijeme v době, která za pomoci vědy, techniky a ekonomiky vyřešila řadu 
problémů lidstva. Jsme zvyklí, že téměř vše je možné nějak zvládnout. Smrt 
však řešení lidskými prostředky nemá. Domnívám se, že právě proto je dnes 
silná tendence téma smrti z prožívání vytěsňovat. Na jedné straně vidíme 
na obrazovkách denně umírat množství lidí, na druhé straně  
se dozvídáme o pohřbech bez obřadu. Kdesi jsem slyšel rčení: „Žijí, jako 
by nikdy neměli umřít, a umírají, jako by nikdy nežili.“ Smrt a umírání patří 
k životu a není třeba se jich bát. Kdo z nás měl možnost doprovázet při 
odchodu ze světa své blízké, tak ví, že ho to nezlomilo, ale naopak spíš 
obohatilo i přes protrpěnou bolest. 
     Na „dušičky“ kněží slouží tradičně tři mše, účast je mnohem vyšší než 
běžný všední den. Je tomu tak proto, že lidé věří, že skrze tajemství mše 
svaté mohou být se svými zemřelými reálně v Boží lásce spojeni. 
     A pokud bych něco měl popřát těm, kteří i letos, v této nestandardní 
situaci pandemie Covid-19, míří na hřbitovy, tak by to bylo to, aby u hrobu 
svých drahých prožili vděčnost, smír a naději, že se s nimi jednou znovu 
setkají. Aby se rozpomněli na to nejlepší, co pro ně jejich zesnulí za života 
udělali a aby se znovu rozhodli žít podobně. Vždyť čas je vzácná surovina. 

otec Marián 



     Jak má křesťan správně prožívat tuto dobu? 

     Milí přátelé, prožíváme dobu, která je nelehká a ve které se setkáváme s věcmi, 
na které jsme nebyli zvyklí. Neustále se na nás hrnou nové a nové předpisy, které 
mají zpomalit vývoj a následky pandemie Covid-19. Měli bychom být uvážliví  
a moudří. Nacházíme se v době, ve které na nás doléhá několik častokrát proti sobě 
jdoucích věcí, z nichž ani jednu nesmíme pominout. Jsou lidé, kteří se nerozumně 
vydávají na jednou či druhou stranu, opomíjejíce argumenty té druhé strany.  
     Tak jsem se v neděli při odpoledním podávání svatého přijímání setkal 
s člověkem, kterého jsem poprosil, aby osobní modlitbu po přijímání vykonal třeba 
před kostelem, ne uvnitř. Ten mi rozhořčeně odpověděl, zda-li si nemyslím, že to 
celé je komedie. Naproti tomu ve stejnou neděli na mne byla podána stížnost, že 
svým postupem ohrožuji zdraví věřících, a to často i těch nejzranitelnějších. Nechci 
stát na straně jednoho či druhého extrému. Nebudu uzavřený na faře, nepřestanu 
sloužit svým farníkům, … nebudu v této době nečinný – to by byl jeden extrém. 
Na druhou stranu však budu pozorně dbát na všechna hygienická pravidla i státem 
stanovené předpisy, které mají za cíl nás všechny chránit. Proto nebudu spekulovat 
o tom, že na základě listiny lidských práv, ve které se mluví i o svobodě vyznávání 
svého náboženského přesvědčení, se i nadále můžeme scházet v kostele. Bylo by 
to nezodpovědné. Naproti tomu jsem však vždy připraven jít  
i za těmi, které nemoc vážně postihla a kteří touží po smíření s Bohem a jeho posile. 
Proto nemám strach vstoupit i do nemocnice na covid-oddělení, abych nemocnému 
posloužil, jak jsem to již několikrát učinil.  
     Snažme se více hledat to, co nám dnešní doba umožňuje, než to, co nám 
neumožňuje. Buďme zodpovědní vůči sobě i vůči svým blízkým, ale nebuďme 
ustrašení. Vždyť Bůh je stále s námi, on nás neopustil! A můžeme se ho taky ptát, 
co nám chce touto dobou říct? Možná budeme překvapení, jakou odpověď od něj 
uslyšíme.      
     I v této době můžeme my všichni směřovat ke ctnosti – k dokonalosti. Vzácný 
myslitel, pohan, učený Aristoteles, definoval ctnost jako střed mezi dvěma 
extrémy. Ctnostný člověk byl u něj třeba ten, který nebyl na jedné straně skrblíkem, 
který vše sbírá jenom pro sebe a nedokáže se s nikým rozdělit, ale  
na druhé straně není ani rozhazovačným člověkem, který vše, co má, rozdá, prohýří 
a nic mu nezůstane. Ctnostný člověk byl u něj ten, kdo ví, kdy může hýřit a 
rozdávat a kdy má spořit a chránit to, co má. Ctnostný člověk a ctnostný křesťan 
dnes ví, že se nemusí bát, vždyť Bůh je s ním, ale taky ví, že musí být dnes 
zodpovědný a to i vůči všem pravidlům a nařízením, která i když nejsou příjemná, 
chtějí nás přece jen chránit.  
     Své zamyšlení bych rád zakončil citátem od známého filozofa a básníka 
Senecy: „Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti“. Možná to někdo z vás vidí 
úplně jinak, ale já zastávám tento pohled.                                                        

otec Marián 



     A jaké změny přinesla dnešní situace do naší farnosti? 

 Mše svaté sloužíme s on-line přenosem (Po-So 18:00 a Ne 9:00 hod.). 
 Ke svaté zpovědi je možné přistoupit kdykoliv, po předchozí domluvě. 
 Svaté přijímání se podává každou neděli odpoledne, dle stanoveného rozpisu 

pro jednotlivé obce v čase od 14:00 do 15:30 hod. – při dodržení všech 
hygienických, epidemiologických i státem stanovených předpisů (děkuji také 
našim akolytům, kteří mi v tom velice pomáhají). 

 V pondělí – „na dušičky“ budeme také podávat svaté přijímání. 
 Příprava k 1. svatému přijímání pro děti bude pokračovat po skončení 

nouzového stavu v ČR. V roce 2021 k přijímání můžou přistoupit děti, které 
navštěvují 4. a vyšší ročník ZŠ (ty, ve kterých přípravě v náboženství 
vypadlo loni druhé pololetí třetí třídy a nyní první pololetí čtvrté třídy). 

 Mladší biřmovanci budou v těchto týdnech individuálně pozváni na faru 
k osobnímu rozhovoru v rámci pokračující přípravy k biřmování. 

 Katechumeni a starší biřmovanci budou pokračovat v přípravě po skončení 
nouzového stavu. 
 

    Možnost získat dušičkové odpustky je kvůli pandemii prodloužena 

     Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky  
pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání 
budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého 
otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc 
žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem. 
     Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila,  
že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost 
plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní 
prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.  
     Dle dekretu je možné letos získat plnomocné odpustky kterýkoliv den v měsíci 
listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš, 
Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba 
na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu). 
     Kromě toho všichni, kteří nemohou opustit své bydliště kvůli omezením 
spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud:  

 v modlitbě Otče náš a Věřím v Boha se spojí se společenstvím církve 
 zřekne se jakéhokoliv hříchu 
 pomodlí se na úmysl Svatého otce 
 před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé 
 a jakmile to bude možné, splní i další podmínky  

(svatá zpověď a svaté přijímání)  



Liturgické okénko 
 

Svátosti – XVIII. část 

Svatba krok za krokem 
     Slavení této svátosti se může v jednotlivých případech poněkud lišit, mohou být 
použity například trochu jiné modlitby. Následující řádky slouží spíše jako 
pomůcka pro pochopení jednotlivých prvků slavení než příprava na konkrétní 
bohoslužbu. Ohledně konkrétního průběhu je vždy třeba domluvit se s knězem. 
  
Příprava 
     Na každé slavení svátostí je třeba se připravit. Vzdálená příprava na svatbu 
probíhá samozřejmě již v rodině a zejména potom při chození a plánování 
společného života. Před samotnou svatbou bývá v dnešní době zvykem navštívit 
několik na sebe navazujících přípravných setkání, při nichž se s knězem,  
s odborníky na manželský život nebo s věřícím párem mluví o učení církve o lásce, 
manželství a rodičovství, o sociálních a psychologických úskalích, na které  
je třeba se připravit, i o praktických stránkách svatebního obřadu. Tyto "Přípravy 
na manželství" je možné absolvovat ve farnosti, v níž se má svatba konat, je také 
možné využít nabídky Center pro rodinu.  
 
Přivítání před kostelem a vstupní průvod 
     Křesťanská svatba začíná před kostelem, což odkazuje na její původ, vyvinula 
se totiž z požehnání, které ve starověku dával kněz před kostelem ("před církví") 
snoubencům či novomanželům jdoucím do ženichova domu. Zároveň průvod 
zvenčí dovnitř, k oltáři, symbolizuje touhu snoubenců nezůstávat pouze u lidské 
stránky, ale do své lásky pozvat Boha a prosit o jeho požehnání.  
     Bývá zvykem, že ženicha, který jde hned za knězem a ministranty, vede jeho 
matka, zatímco nevěstu, která do kostela vchází jako poslední, vede její otec. Otec 
pak nevěstu před oltářem doslova předá ženichovi do rukou. Tímto gestem byla ve 
starověku svatba uzavřena. A dnes tento pohyb vypovídá o tom, že svatbou dívka 
přestává patřit ke svým rodičům, a patří výhradně ke svému muži.  
 
Vstupní obřady a bohoslužba slova 
     Kněz osloví ženicha a nevěstu a všechny přítomné, aby je připravil ke slavení 
svatebního obřadu. Vynechává se úkon kajícnosti. Bohoslužba slova se koná 
obvyklým způsobem.  
      Svatba není obyčejnou párty, ale slavením liturgie, které nás posouvá na cestě 
naší víry. A protože víra – jak říká apoštol Pavel – pochází ze slyšení, je důležitou 
součástí svatebního obřadu čtení z Bible.  
 



Otázky před vzájemným slibem 
     Všichni včetně ženicha a nevěsty i svědků stojí. Kněz je osloví a poté  
se snoubenců ptá na svobodu jejich rozhodnutí, na jejich vůli k věrnosti  
a na odhodlání přijmout a vychovat děti.   
 

 N. a N., rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se vás před církví  
a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné?  

 Chcete si slíbil lásku, úctu a věrnost. Ptám se vás před církví a před Bohem: 
Zavazujete se k tomu opravdu na celý život? 

 Chcete založit rodinu. Ptám se vás před církví a před Bohem: Přijmete děti 
od Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? 

Ženich a nevěsta odpovídají jednotlivě na každou z otázek: Ano. 
 

     Otázky před manželským slibem vypovídají o podmínkách pro uzavření 
manželství a o rozhodnutí snoubenců: o nezbytné svobodě bez jakéhokoli strachu 
a nátlaku, o ochotě k celoživotnímu závazku i o otevřenosti vůči dětem. 
Tyto otázky také svědčí o povaze Boží milosti, která je manželům dána. Vzájemná 
úcta, láska a věrnost nejsou vlastním výkonem, ale Božím darem, který manželé 
budou každým dnem rozvíjet. Bezvýhradné odevzdání se jeden druhému  
až do smrti, přestože tušíme, jaké zvraty může život přinést, je možné pouze  
v Boží síle. Plození a výchova dětí je největší dar, který Bůh lidem svěřil, protože 
muž a žena se tímto způsobem podobají Stvořiteli.  
     Na otázky snoubenci odpovídají "před církví a před Bohem". Jejich sňatek není 
soukromou záležitostí, ale krokem víry a odpovědí na Boží volání, ze kterého  
má užitek celá církev.  
 
Vzájemný slib a jeho přijetí jménem církve 
Kněz vyzve ženicha a nevěstu: 
Potvrďte toto své rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem: 
 

Ženich říká: 
Já, N, odevzdávám se tobě, N, a přijímám tě za svou manželku. Slibuji ti věrnost 
v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku.  
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život, dokud nás smrt nerozdělí. 
 

Následně stejnými slovy říká i nevěsta. 
 

Kněz přijímá jejich vzájemný souhlas a říká: 
Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib, který jste vyjádřili před církví, a naplní vás 
svým požehnáním.  
Kněz může položit ruku nebo štolu na spojené ruce manželů a pokračuje:  
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje. 
 



     Vzájemný slib a jeho přijetí ze strany církve je jádrem svatby. Řečeno 
klasickými teologickými pojmy, je formou a materií svátosti manželství.  
V případě, že by tento slib nebyl vykonán podle pravidel církve, nebo by jej 
snoubenci ve skutečnosti nemysleli vážně, svatba by nebyla platná.  
     Podání rukou pochází ze starověkého římského obřadu zásnub, při němž 
fungovalo jako záruka a potvrzení budoucího příslibu. Brzy se však dostalo  
do křesťanské svatby a dnes fyzicky vyjadřuje to, co snoubenci pronášejí ústy: 
vzájemné odevzdání a přijetí.  
     Každý ze snoubenců nejprve říká: "Odevzdávám se ti". Když tomu druhému 
dal vše, čím je, má jakoby chvíli prázdné ruce, které může naplnit pouze jeho 
manžel, manželka. Kdykoli později si manželé – třeba nepatrným a obyčejným 
způsobem – projeví lásku, úctu a věrnost, kterou při svatbě slibují, budou jakoby 
znovu slavit svátost manželství.  
     Manželé se odevzdávají jeden druhému, kněz je pouze tím, kdo jejich slib 
jménem církve přijímá. Přijetí slibu má podobu požehnání, protože to,  
o co manželé usilují, přesahuje jejich síly. Když kněz štolou váže manželům ruce 
a opakuje Ježíšova slova o tom, že co Bůh spojil, člověk nemá rozlučovat, vnějším 
způsobem vyjadřuje, co se odehrálo v neviditelné rovině během slibu: mezi dvěma 
lidmi vzniklo pouto, zrušitelné pouze smrtí. 
     Ve chvíli, kdy kněz jménem církve přijme vzájemný slib novomanželů,  
je jejich manželství platně uzavřeno. Proto si poté novomanželé mohou dát první 
manželské políbení.  
 
Požehnání prstenů 
     Potom kněz požehná prsteny:  
V tvém jménu, Pane, + žehná církev tyto prsteny; sešli na ně své požehnání,  
aby byly znamením dokonalé věrnosti: ať tvoji služebníci N a N ustavičně plní tvou 
vůli a žijí spolu ve svornosti a vzájemné lásce až do smrti. Skrze Krista, našeho 
Pána. 
Odpověď: Amen. 
Kněz může prsteny pokropit svěcenou vodou a předá je novomanželům. 
Manžel navlékne prsten manželce. Může přitom říci: 
N, přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky. Ve jménu Otce i Syna  
i Ducha Svatého. 
Potom manželka navlékne prsten manželovi a říká podobně. 
     Potom je možné zazpívat vhodný zpěv. Předání prstýnku ženě bylo původně 
součástí obřadu zásnub jako dárek, který byl zárukou budoucí svatby.  
V současném obřadu křesťanské svatby je prsten chápán jako znamení věrnosti, 
které má každodenně, hmatatelně připomínat skutečnost, že muž patří své 
manželce a žena manželovi.   
(pokračování v dalším vydání zpravodaje) 



Překvapující tajemství duší v očistci - IV. část 
…pokračování z loňského roku 
 
Hodina smrti 
 
Sestra Emmanuela: „Jaká je úloha lítosti nebo kajícnosti v hodině smrti?“ 
Marie Simma: „Lítost je velmi důležitá! Hříchy se odpustí, ale zůstávají ještě 
důsledky hříchů. Když chceme získat plnomocné odpustky v hodině smrti,  
což značí jít přímo do nebe, musí být duše úplně osvobozená od jakékoliv 
náklonnosti k hříchu.“ 
Chtěla bych znovu uvést velmi významné svědectví, které vyprávěla Marie. 
Požádali ji o informace o jedné ženě, jejíž rodina si myslela, že je ztracená, protože 
vedla velmi zlý život. Stala se jí nehoda. Spadla z vlaku a zabila se. Jedna duše 
přišla za Marií a řekla jí, že tato žena byla zachráněná od pekelného ohně, protože 
v momentě, kdy umírala, řekla Bohu: „Máš pravdu, že mi bereš život, protože 
takhle tě už nebudu moci urážet.“ Tato věta vymazala všechny její hříchy. Tento 
příklad ukazuje, že i jediné oduševnění v hodině smrti může člověka zachránit. 
Neznačí to, že se vyhnula očistci, ale alespoň se nedotkla pekla, které si možná 
svojí nevěrou a zlým životem zasloužila. 
Sestra Emmanuela: „V hodině smrti, dřív než vejde duše na věčnost, má ještě 
možnost obrátit se k Bohu, i když vedla hříšný život? Je určitý časový úsek mezi 
zdánlivou a skutečnou smrtí?“ 
Marie Simma: „Ano, Pán dává každému několik minut na lítost svých hříchů  
a na rozhodnutí: Přijímám nebo nepřijímám možnost jít k Bohu. Tehdy člověk vidí 
film svého života. Znám jednoho muže, který věřil v církevní přikázání, ale nevěřil 
v život věčný. Jednoho dne onemocněl a upadl do kómatu. Viděl se v jednom 
pokoji s tabulí, na které byly napsané všechny jeho dobré a zlé skutky. Potom 
tabule zmizela i zdi pokoje a bylo tam nekonečně krásně. Když se probral 
z kómatu, rozhodl se změnit celý svůj život!“ 
Velmi se to podobá svědectví o světle a návratu na zem. Osoby, které měly takovou 
zkušenost, už nemůžou žít stejně, jak žily předtím, než uviděly toto světlo. 
Sestra Emmanuela: „Marie, v hodině smrti se Pán zjeví všem duším stejně 
mocně?“ 
Marie Simma: „Každému je dána možnost vidět jak svůj prožitý život,  
tak i utrpení, které přijde v očistci. Není to však stejné pro každého. Intenzita 
odhalení závisí od života každého člověka.“ 
Sestra Emmanuela: „Marie, má ďábel dovolené napadnout nás v hodině smrti?“ 
Marie Simma: „Ano, ale každý člověk má i milost odporovat mu. Když ho člověk 
odmítne, démon nemůže nic udělat.“ 
Sestra Emmanuela: „Když někdo ví, že brzy zemře, jak se může podle vás na to 
nejlíp připravit?“ 



Marie Simma: „Vždycky je potřeba se hodně modlit a připravit osobu na smrt. 
Třeba jí říct pravdu.“ 
Sestra Emmanuela: „Jaké rady můžete dát těm, kteří se chtějí stát svatými  
už na této zemi?“ 
Marie Simma: „Být velmi skromnými. Nezabývat se sebou samým. Pýcha  
je největší pastí, kterou Zlý používá.“ 
Sestra Emmanuela: „Je možné žádat Pána o odpykání si svého očistce na zemi, 
abychom ho nemuseli prožívat po smrti?“ 
Marie Simma: „Ano. Poznala jsem jednoho kněze a jedno mladé děvče, které bylo 
v nemocnici a oba onemocněli tuberkulózou. Mladé děvče řeklo knězi,  
že žádala od Pána, aby mohla trpět na zemi tolik, kolik bude třeba, aby se dostala 
přímo do nebe. Kněz jí řekl, že on sám si nedovolil Boha o to žádat. Byla u nich 
jedna řádová sestra, která slyšela jejich rozhovor. Mladé děvče zemřelo první  
a kněz zemřel později. Ten kněz se zjevil řeholní sestře a řekl jí: „Kdybych měl 
důvěru toho mladého děvčete, i já bych se dostal rovnou do nebe. “ 
Sestra Emmanuela: „Děkuji vám, Marie, za toto krásné svědectví.“ 
 

zpracovala P. Švancarová 
 

 
MIMOŘÁDNÉ EKONOMICKÉ OKÉNKO 
     
     Ekonomická rada farnosti 
      K 31.12.2020 vyprší mandát členů Ekonomické rady farnosti (ERF).  
Proto opět budeme mít, po pěti letech, volby do ERF. Tento měsíc jste měli 
možnost najít mezi sebou vhodné kandidáty, kteří by mohli zastávat uvedené 
funkce. I tentokrát jsme se domluvili, že dva zástupci budou z Moravské Nové Vsi 
a po jednom z Hrušek a Týnce. Zatím jste navrhli celkem 12 kandidátů, ze kterých 
je přípustných 9. Jména kandidátů vám budou oznámena po tom, co je budu 
kontaktovat a oni kandidaturu přijmou. Pokud byste ještě chtěli někoho, kdo by 
vás zastupoval, doplnit a nestihli jste tak učinit ve stanoveném čase, dávám vám 
ještě prostor do konce týdne, tj. do neděle 8.11.2020.  
     A k čemu vlastně má farnost svou ekonomickou radu? Stanovy pro Brněnskou 
diecézi říkají: ERF je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí  
na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Úkolem ERF  
je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče 
o zdroje příjmů a starost o zajištění potřeb farnosti.  
     Vyprošujme již nyní budoucím novým členům Boží pomoc a požehnání 
k zodpovědnému plnění všech povinností. A již nyní, v malém předstihu, chci 
poděkovat všem současným členům (za MNV Ing. Pavlu Fojtíkovi, za Týnec paní 



starostce Mgr. Haně Zoubkové a za Hrušky paní starostce Bc. Janě Filipovičové), 
kteří zodpovědně pomáhali spravovat farnost po hmotné stránce. I díky jejich 
obětavosti se povedlo udělat mnoho, ba dokonce si farnost dokázala naspořit  
i nemalou částku na akce do budoucna.  
 
 
     Fond PULS  

     Celý měsíc říjen jsem 
vám připomínal možnost 
přihlásit se ke své farnosti  
i donátorstvím (dobrovol-
ným dárcovstvím). Pro velmi stručné vysvětlení: Každá farnost se spolupodílí (dle 
počtu věřících a také dle finančních možností – např. příjmů z pronájmů, pachtů…) 
na životě celé diecéze. Tak byl pro každou farnost stanoven příspěvek, kterým má 
pomoct k naplnění poslání celé diecéze. Pro naši farnost byl tento příspěvek 
stanoven ve výši 176.404,- Kč. Výši tohoto příspěvku buď uhradí farníci – donátoři 
svými pravidelnými nebo i mimořádnými dary do fondu PULS během roku, nebo 
ji musí uhradit farnost ze svých prostředků. Nebo část darují donátoři a část zůstane 
na farnosti – jak je tomu u nás.  
     Stát se donátorem není vůbec složité, je možné se kdykoliv přihlásit skrze 
internetové stránky donator.cz. V případě potřeby vám rád pomůže kterýkoliv člen 
ERF nebo i pan farář. Částku, kterou chcete do fondu PULS na svou farnost 
přispívat, si můžete kdykoliv změnit, upravit nebo i odložit, případně úplně zrušit. 
     Jsem rád, že se i v naší farnosti našel nemalý počet těch, kteří se k donátorství 
přihlásili. Je nás celkem 80. A v tomto roce (od 1.11.2019 do 30.10.2020) se dary 
všech donátorů vyšplhaly na úctyhodnou částku 151.323,- Kč. Nepovedlo se nám 
tedy nasbírat celou částku, ale z celkové sumy příspěvku ve výši 176.404,- Kč nám 
zbývá uhradit jenom 25.081,- Kč. Veliké poděkování a „Pán Bůh zaplať!“ všem 
štědrým dárcům.  

Bližší informace o fondu PULS naleznete na internetových stránkách: 
www.donator.cz.  
 

     Jak můžu v této době podpořit svou farnost? 
     Jelikož nejsou veřejně slouženy mše svaté s účastí věřících a není možnost 
přispět na chod farnosti do košíčku v nedělní sbírce, budou v neděli odpoledne, 
když je možnost přistoupit ke svatému přijímání, dány v kostele košíčky na Vaše 
příspěvky. Toto opatření zavádíme na návrh vás, farníků, a také proto,  
že si uvědomujeme, že i v této době je třeba energeticky udržovat provoz kostela 
(platit za elektřinu a částečně vytápět prostory kostela, aby nedošlo k poškození 
topení a tím vzniku dalších nákladů). 



Co se děje v naší farnosti? 
     
 Ani v těchto dnech, kdy je mnoho činností omezených, naše farnost nespí. Každý 
den můžeme sledovat přenos mše svaté prostřednictvím našich internetových 
stránek, každý večer ve 20:00 hod. se můžeme sjednotit ve společné modlitbě 
růžence za odvrácení pandemie, stále je možné přijímat svátosti (v neděli 
odpoledne svaté přijímání v kostele a na vyžádání kdykoliv individuálně svatou 
zpověď nebo i pomazání nemocných). Jsem rád, že mnozí z vás tyto možnosti 
hojně využívají. 
     Kromě všech „duchovních aktivit“ však farnost i nadále nezanedbává aktivity 
ostatní.  
     Tak se nám, po delší době, povedlo zprovoznit hodiny na věži farního kostela. 
Ještě bude zapotřebí opravit odbíjení, které bylo také úderem blesku poškozeno. 
     Pracujeme na novém, elektromagnetickém ovládání zvonů, které by mělo 
nahradit stávající řetězové, které má již po své životnosti, což se projevuje i jeho 
častými poruchami. Kromě kompletní výměny ovládání zvonů se musí upravit  
i stolice, která zvony drží, protože bylo zjištěno, že zvony na ní nevisí ve svislé 
ose, ale jsou vychýleny, a to až několik stupňů. Tato komplikace nám tedy zbrzdila 
všechny ostatní práce a čekáme nyní na vyřešení tohoto problému, abychom mohli 
pokračovat dále.  
     Dále se nám povedlo dokončit generální opravu našich varhan ve farním 
kostele, a i když jsme mohli jejich hlas slyšet jenom několikrát (dokud nebyly 
zrušeny bohoslužby), už nyní se můžeme těšit na jejich hlas po ukončení nouzové 
situace.  
     Na naší faře se nám povedlo opět pokročit a svépomocně opravit několik 
svislých izolací a nově napojit odpady vody, aby nám fara nevlhla. Za to patří 
veliké poděkování všem farníkům, kteří nám i tentokrát pomohli.  
     Dále jsme, po naspoření potřebné částky a také postupném dokončení všech 
věcí týkajících se fasády: výměny oken, dveří, parapetů, větracích otvorů a jako 
poslední i zabudování základního kamene fary (který byl požehnán 1.3.1992)  
do zdi, přistoupili k oblečení fary do nového šatu – tedy k jejímu nalíčení, o které 
jsme požádali firmu pana Frýdka z MNV. Jsem rád, že ti, kteří s naší farností žijí 
a chtějí také s něčím pomoct, přišli na faru, kde jsme společně vypracovali grafický 
návrh nové výmalby fasády fary. Určitě se bude mnohým líbit. 
     Dále máme v plánu, abychom tento rok dokončili poslední – 3. etapu zateplení 
stropů na faře (chybí už jenom ve kněžském bytě a na chodbě).  
     Věřím, že s Boží pomocí i pomocí obětavých farníků, kteří jsou připraveni 
přidat svou ruku k dílu, to všechno i tentokrát zvládneme. Jsem opravdu 
vděčný Pánu, že počet těch, kteří jsou ochotni pomoci v naší farnosti,  
se neustále zvyšuje. Pán Bůh zaplať! 

 



Adopce na dálku 

V projektu Adopce na dálku jste do 30. října 2020 přispěli částkou:  
 

 Vybráno Roční příspěvek Chybí / Přebývá 

MNV (3 děti) 22.250,- 19.500,- přebytek: 2.750,- 

HRUŠKY (3 děti) 18.500,- 19.500,- chybí: 1.000,- 

TÝNEC (2 děti) 10.850,- 13.000,- chybí: 2.150,- 

 

Na jedno adoptované dítě odesíláme v první polovině měsíce prosince částku 
6.500,- Kč jako podporu na další školní rok. Pokud se v některé z obcí 
nevybere během roku dostatek finančních prostředků na uhrazení povinných 
plateb, bude snížen počet podporovaných dětí pro danou obec.  
 
     Naše farnost je stále, díky vám všem, kteří přispíváte, součástí projektu 
s názvem Adopce na dálku. Vaše příspěvky pomáhají již několik let chudým 
indickým rodinám, především jejich dětem, aby se mohly vzdělávat, a tak snáze 
našly uplatnění ve své domovině. 
     Možnost přispět jste dosud měli v našich kostelích do pokladniček u východu 
z kostela. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, kdy se nemůžeme 
scházet v kostele ke společné mši svaté, se nabízí několik možností, jak i nadále 
moci finančně pomoci tomuto projektu. Jednou z možností je vhodit peníze do 
pokladniček v kostele, pokud bude možnost přijít v neděli do kostela k přijetí 
svátosti Eucharistie. Druhou možností je přinést na faru obálku s označením 
Adopce na dálku a názvem obce, kam má být příspěvek započítán. Chtěli 
bychom vás povzbudit, aby se nám ještě do konce měsíce podařilo vybrat částky, 
v jednotlivých obcích, které budeme v měsíci prosinci odesílat.   
     Na našich internetových stránkách máte možnost sledovat pravidelně 
aktualizovanou stránku Adopce na dálku, kde naleznete bližší informace o našich 
dětech a můžete si přečíst i dopisy, které nám děti zaslaly. 
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