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Úvodní slovo 

Žijeme ve výjimečné době. Pandemie 
koronaviru nám úplně změnila celý náš život.  
U mnoha z nás vyvolává obavy a pesimizmus. Řada 
lidí se nyní dívá do budoucnosti se strachem  
a obavami. Ztrácí se nám životní optimizmus. 
Křesťanský postoj vyjádřil výstižně sv. Jan Pavel II., 
když vyzvedl větu z Písma svatého: Ježíš Kristus je 
stejný včera i dnes i navěky. Jistota křesťanů tak 
zůstává pevně zakotvena v Bohu.  

A i když mnozí lidé chápou událost Vánoc jen 
jako nějakou pohádku a lidem dnešní doby se 
v závratném tempu života nedostává prostor 
k tichému uvažování a naslouchání, a tak prožívají 
stres a jsou vyčerpaní… přece v těchto dnech můžou 

zažít i něco velkého.  
Pamatuj, že i v době zmatků a neklidu, nejistot a pochybnosti, nevíry 

a zklamané lásky, nesvobody a vážných nemocí, při odchodu nejbližších 
či přátel… potřebuješ si připomenout své kořeny a najít PEVNOU SKÁLU, 
tj. smysl svého života. 

Dopřej proto svému srdci chvíli ztišení. Alespoň v tomto vánočním 
čase zkus pochopit životní moudrost z této události, pro lidstvo tak 
mimořádně důležité. Prožij zcela nově, že ti biblické příběhy staré 2000 let 
předávají mnohé aktuální skutečnosti i do tvého života. Poznej, že by se 
mohlo také u tebe něco zásadního změnit a ozdravit. A Bůh, který i dnes 
k tobě přichází, ti nabízí svůj pokoj a radost. Rozumí Ti lépe než kdokoli 
jiný. 

Jak to bude o Vánocích, to ještě přesně nevíme, ale můžeme se 
nechat překvapit. Nejen tím, jaká budou v té době platit opatření,  
ale především naším Pánem, každý den přicházejícím do našich životů 
a přinášejícím povzbuzení, útěchu a naději. K životu, který opravdu, ale 
opravdu není ani v nejmenším omezen jakýmikoli vnějšími omezeními.  
Těším se na zprávy od vás, na setkání s vámi a na společnou důvěryplnou, 
nadějeplnou a láskyplnou vánoční cestu dnešním mlhavým a mračným 
časem. 

Pravou vánoční radost a pokoj všem ze srdce přeje a v modlitbách 
vyprošuje 

otec Marián    
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Liturgické okénko 

Svátosti – XIX. část 

Svátost manželství 
(pokračování z minulého vydání) 

 

Přímluvy 
Svatební obřad končí přímluvami, v nichž se všichni přítomní modlí  

za novomanžele, ale také za všechny rodiny na světě, za církev a za trpící.  

 

Eucharistická bohoslužba 
Pokud jeden z novomanželů není pokřtěn v katolické církvi, je vhodné, aby se 

svatba nekonala v rámci mše – chyběl by totiž důležitý prvek, kterým je společné 

svaté přijímání z jednoho chleba a jednoho kalicha. V tomto případě je tedy lepší, 

aby svatba byla beze mše a po přímluvách hned následoval Otče náš, modlitba  

za manžele a závěrečné požehání. Pokud snoubenci přesto trvají na svatbě ve mši, 

je nutné povolení biskupa (ordináře). 

Pokud se svatba koná v rámci mše svaté, po přímluvách pokračuje bohoslužba 

oběti jako obvykle přinášením darů. Je možné, aby dary přinášeli novomanželé, 

kteří tak naznačí, že to, co dostali, přinášejí Bohu, aby jim to opět vrátil zázračně 

proměněné.  

Skutečnost, že první událostí, kterou manželé společně prožívají, je účast  

na eucharistii, má velký význam. Při mši svaté se zpřítomňuje oběť, kterou Boží 

Syn Ježíš přinesl na kříži, když z lásky k nám daroval svůj život, a tak si zasnoubil 

svou církev. Novomanželé jsou společně přítomni lámání chleba a žehnání kalicha, 

protože také oni jsou svým manželstvím povoláni lámat svůj život jako chléb  

pro svého manžela či manželku a pro svoje děti. Také oni jsou povoláni dávat svůj 

život jeden za druhého, aby společně dosáhli spásy.  

 

Modlitba za manžele 
Po modlitbě Otče náš kněz vynechá modlitbu Vysvoboď nás ode všeho zlého, 

obrátí se k ženichovi a nevěstě a vyprošuje pro ně Boží požehnání. Tato modlitba 

se nikdy nevynechává. V závěrečné části modlitby lze slova uvedená v závorkách 

vynechat, vyžadují-li to okolnosti, například u starších novomanželů. Manželé 

přistoupí k oltáři anebo zůstanou na místě a kleknou si. Kněz stojí se sepjatýma 

rukama a říká: 

Pokorně prosme nebeského Otce, ať žehná těmto svým služebníkům, aby je  

v Kristu ustavičně spojovala nejen posvátná smlouva, ale i opravdová láska. 
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Všichni se potichu modlí. Potom kněz s rukama vztaženýma nad manžele říká: 

 

Bože všemohoucí, 

ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád 

a k svému obrazu jsi učinil člověka jako muže a ženu; 

v ženě jsi dal muži nerozlučnou pomocnici, 

takže už nejsou dva, ale jedno tělo a jedna duše, 

a učíš nás, že co jsi spojil, člověk nemá právo rozloučit. 

Bože svatý, 

ty jsi spojení muže a ženy posvětil 

a učinil z něho veliké tajemství, 

neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista a církve. 

Bože, z tvé vůle se žena od počátku stvoření spojuje s mužem 

a ty jejich společenství naplňuješ svým požehnáním, 

o něž je nepřipravil ani prvotní hřích, ani vody potopy. 

Shlédni milostivě na své služebníky N a N, 

kteří své životy spojují v manželství a prosí o tvou ochranu a požehnání. 

Vlej do jejich duše milost svého Svatého Ducha 

a naplň jejich srdce svou láskou, 

aby navždy zůstali věrni svému vzájemnému slibu. 

Své služebnici N dej lásku a mírnost; 

ať žije podle příkladu svatých žen, o kterých čteme v knihách Písma. 

Svému služebníku N dej, 

ať má ke své ženě důvěru a úctu, 

ať ji vždycky miluje, jako Kristus miluje svou církev. 

A oba ať nikdy nezapomenou, žes je společně povolal do svého království. 

Upevni je ve víře, ať jsou věrní tobě i sobě navzájem, 

ať žijí podle evangelia a vydávají všem svědectví o Kristu. 

(Dej, ať dobře vychovají své děti a dočkají se na nich radosti.) 

Dej, ať spolu žijí šťastně; 

dopřej jim dlouhá léta, a nakonec život věčný. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

 

Odpověď: 

Amen. 
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Kromě manželského slibu je druhým vrcholem svatby modlitba za manžele. Její 

text je velmi starobylý, máme jej doložen již v raně středověkých sakramentářích.  

Kněz nejprve vzdává díky za tajemství manželství, které Bůh vložil již do základů 

stvoření a které přivedl k dokonalosti Kristus, když na kříži daroval svůj život  

pro svou snoubenku církev. Kněz také prosí, aby na novomanžele sestoupil Duch 

svatý: vždyť to je On, kdo svou mocí ze dvou lidí vytváří jedno tělo. Kněz se dále 

za novomanžele přimlouvá, aby to, co dnes slíbili, prostoupilo celý jejich život.  

 

Svaté přijímání a závěrečné požehnání 
Manželé a jejich rodiče, svědkové a příbuzní mohou přijímat pod obojí způsobou. 

Na základě pravidel stanovených diecézním biskupem, případně biskupskou 

konferencí, mohou přijímat pod obojí způsobou i další přítomní.   

Na konci mše žehná kněz manželům i všem přítomným: 

1. Ať vás provází láska věčného Otce, ať pokoj Kristův naplní vaše srdce  

a Kristus ať s vámi přebývá. - Amen. 

2. (Ať jsou vaše děti vaší radostí i chválou,) ať vždycky najdete pomoc 

u svých přátel, ať žijete v míru se všemi lidmi. - Amen.  

3. Ať jste svědky Boží lásky ve světě a po životě, plném dobrých skutků, 

vejdete do radosti věčné. - Amen. 

4. Požehnej vás i všechny přítomné všemohoucí Bůh, 

Otec i Syn + i Duch Svatý. - Amen. 

Po mši novomanželé, svědkové a kněz podepíší dokumenty o uzavření manželství, 

což se může konat jak v sakristii, tak veřejně před lidmi, ne však na oltáři. 

Eucharistie je svátostí jednoty, a proto svaté přijímání pod obojí způsobou velmi 

vhodně završuje slavení svatby: ti, kdo se sňatkem stali jedním tělem, přijímají 

spolu jedno Kristovo Tělo eucharistické, které je včleňuje do církve, jednoho 

Kristova těla mystického. 

Můžeme si uvědomit, že jednota, kterou mezi mužem a ženou vytvořila svátost 

manželství, má eucharistický charakter: je založena na dávání a přijímání,  

na proměně, kterou s lidskou láskou koná Duch Svatý, a na daru, který pochází  

od Boha Otce.  

Požehnání, které uzavírá každou křesťanskou bohoslužbu, je nyní určeno 

především novomanželům. Naposledy se ještě ozývají hlavní témata křesťanského 

manželství: Ježíšova přítomnost v životě muže a ženy – vzájemná láska – 

otevřenost pro děti – svědectví o Kristu. 
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Tento rok jsme ve farnosti prožili 
 

„Živý Betlém“ v neděli 5.1. se ve farním kostele odehrálo představení, které nám 

připomnělo betlémský příběh. Zahráli ho a zpěvem doprovodili farníci  

z Hodonína. Účinkujících všech věkových kategorií pod vedením pana kaplana 

bylo asi 20.  

 

5. farní ples – letošní rok se ve spolupráci s mnohými z vás mohl uskutečnit další 

farní ples, tentokrát v Týnci. K poslechu a tanci hrála hudební skupina Graf.  

O doprovodný program se postarala mládež z farnosti a folklórní soubor Pohárek. 

Nechyběla bohatá tombola, možnost pořízení fotografií v připraveném fotokoutku 

ani občerstvení, které zajistily šikovné hospodyňky. Děkujeme všem, kteří  

se podíleli na organizaci. 

 

Slavnost Těla a Krve Páně – slavnost „Božího Těla“ se slavila pouze ve farním 

kostele. Do farního kostela přijali pozvání i farníci z Hrušek a Týnce. Oltář byl 

připravený jeden, a to u kříže z pravé strany kostela. Mše svaté se zúčastnili  

i krojovaní z Hrušek. 

 

Ukončení školního roku – v měsíci červnu poděkovaly děti při společné dětské 

mši svaté za uplynulý školní rok, poté se všechny sešly na farní zahradě u táboráku. 

 

Hodové mše svaté – v době letních prázdnin se v naší farnosti slavily mše svaté  

k patronům našich kostelů. Děkujeme všem, kteří slavnosti v chrámech 

připravovali, i krojovaným, kteří byli přítomni na bohoslužbách. 

 

Zahájení školního roku – v měsíci září prosily děti při společné dětské mši svaté 

za nadcházející školní rok a na konci mše svaté požehnal pan farář dětem aktovky. 

Na farní zahradě se všechny děti i s rodiči sešli u táboráku. 

 

Poděkování za úrodu – během tří nedělí v měsíci září jsme poděkovali Pánu Bohu 

za dary naší země. Díky vašim darům ze zahrádek a polí mohly být krásně 

vyzdobeny naše chrámy. 

 

Pouť do Týnce – v říjnu jsme z Moravské Nové Vsi i z Hrušek pěšky putovali  

k Panně Marii Pomocné do Týnce, abychom všichni společně mohli při mši svaté 

prosit za odvrácení pandemie koronaviru. Věříme, že přímluva naší nebeské Matky 

nám i v tomto období pomáhá. 
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BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2020 
 

 

Dle aktuálně platných nařízení se může bohoslužeb v kostele účastnit jenom  

20% kapacity sedících. Pro naši farnost to znamená: 

• farní kostel Moravská Nová Ves: na jedné mši svaté může být 66 věřících 

• filiální kostel Týnec: na mši svaté může být 40 věřících 

• filiální kostel Hrušky: na mši svaté může být 36 věřících  

Z tohoto důvodu byl navýšen počet mší svatých v neděli na 5 (z toho 3 v MNV). 
 

Všechny výše uvedené časy jsou platné v době přípravy zpravodaje. Sledujte 

proto prosím nedělení ohlášky a naše internetové stránky, kde budeme 

aktuálně reagovat na vydávaná omezení při liturgii nařízená vládou. 

Děkujeme za pochopení. 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

ČTVRTEK 

Vigilie Slavnosti 

Narození Páně 

„půlnoční“ 

24.12. 

16:00 
pro rodiny 

s dětmi 

 

21:30 

--- --- 

PÁTEK 
Slavnost 

Narození Páně 
25.12. 

9:00 

11:00 

18:00 

8:00 10:00 

SOBOTA Svátek sv. Štěpána 26.12. --- --- --- 

NEDĚLE Svátek Svaté rodiny 27.12. 

9:00 

11:00 

18:00 

10:00 8:00 

PONDĚLÍ 

ÚTERÝ 

STŘEDA 

 

 

28.12. 

29.12. 

30.12. 
--- --- --- 

ČTVRTEK 
děkovná mše svatá  

za rok 2020 
31.12. 17:15 16:00 8:00 

PÁTEK 
Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie 
1.1.2021 

9:00 

11:00 

18:00 

8:00 10:00 
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Co se tento rok povedlo 
 

Fasáda farní budovy 

Po postupném dokončení všech 

stavebních úprav na budově fary  

a natažení soklů provedla firma pana 

Frýdka z MNV nátěr fasády farní 

budovy. Využilo se postaveného lešení 

a provedl se i nátěr podhledů a okapů. 

Naše fara tak dostala nový kabát. 
 

III. etapa zateplení fary 

Začátkem měsíce prosince se podařilo dokončit již 

poslední, III. etapu zateplení fary. Jednalo se  

o zateplení stropu na schodišti a všech stropů  

v bytě pana faráře. Děkujeme všem farníkům, kteří 

pomáhali vystěhovat celý kněžský byt, během 

prací několikrát přišli uklidit faru a po dokončení 

stavebních prací a vymalování vše pouklízeli  

a pomohli všechen nábytek a věci nanosit zpět  

do kněžského bytu, aby se již pan farář mohl 

přestěhovat do svého bytu. 
 

Střecha farního kostela 

V polovině dubna jsme přistoupili k nutným opravám střechy farního kostela. 

Během několika let docházelo opakovaně k poškození střechy při silném větru, 

jelikož tašky pokládané na střechu při rekonstrukci nebyly vůbec uchyceny. Firma, 

která tehdy střechu dělala (a která obdržela za práce v roce 2005 téměř 1,8 mil. 

Kč), nám ji odmítla dát do pořádku, proto jsme oslovili firmu z Brna, se kterou pan 

farář spolupracoval v bývalé farnosti. Střešní krytinu horolezci připevnili vruty  

a přilepili, takže už nedochází k poškození střechy větrem. Je nám líto,  

že takovýmto způsobem nebyla střecha udělaná již při rekonstrukci v roce 2005. 
 

Dveře na farním kostele 

V dubnu jsme se také pustili do restaurování bočních dveří, dveří do sakristie  

a na kůr, které p. Tuček z MNV obrousil a natřel. U pravých bočních dveří  

se provedla i izolace a upevnění, aby za nimi mohl vzniknout prostor pro betlém.   
 

Varhany 

Ve farním kostele se nám povedlo udělat malou generálku varhan, při které  

se vyměnily všechny membrány, opravila se regulace vzduchu do měchů a varhany 

se kompletně celé naladily. Děkujeme p. Richardu Stehlíkovi z Hodonína, který 



Farní zpravodaj 

Vánoce 2020     - 9 - 

generálku varhan provedl. Od neděle 13.9. (tuto neděli je pan farář požehnal)  

se můžeme těšit z jejich doprovodu při slavení liturgie. 
 

Betlém 

V našem farním kostele se zásluhou stolaře p. Vraňana z Dolních Bojanovic 

podařilo do letošních Vánoc dokončit betlém ve výklenku na pravé straně kostela. 

Díky výsuvnému stolu již nebude nutné betlém složitě sestavovat a figurky budou 

bezpečně uloženy ve skříňkách pod betlémem, kde nebude docházet k jejich 

poškození… Z důvodu nedostatku času se na dokončení krajiny bude pracovat  

až během následujícího roku. 
 

Rekonstrukce zvonů  

Díky firmě Impuls-B z Ostravy se podařilo zprovoznit 

hodiny na věži farního kostela. Hodiny, které jsou 

řízeny DCF signálem z Frankfuru, nejen ukazují 

správný čas, ale funguje opět i odbíjení. Zvony již 

mají nové elektromagnetické ovládání. Stolař 

vyhotovil z masivu nové stolice pro zavěšení zvonů. 

Zvony byly ošetřeny včelím voskem a nově upevněny 

do stolice. V neděli 13.12. se zvony slavnostně 

rozezněly. Děkujeme městysi Moravská Nová Ves, 

který na rekonstrukci přispěl částkou 250.000,- Kč. 
 

Týnec 

• nové čalounění lavic 
 

Hrušky 

• připravuje se výběr nejvhodnější varianty pro umístění úklidové místnosti  

se sociálním zařízením v kostele 
 

Ekonomická rada farnosti 

V dnešní neděli (20.12.) proběhla při všech bohoslužbách i volba nových členů 

Ekonomické rady farnosti. Můžeme se nechat překvapit, koho  

si farníci vybrali, komu dali svou důvěru, aby je na následujících 

pět let zastupoval. Nová ERF se setká někdy po Novém roce, 

kdy také nově zvolení členové před společenstvím věřících složí 

slib. Děkuji za všech 14 navržených kandidátů, které jste  

si vybrali. Děkuji těm osmi z nich, kteří kandidaturu přijali, a již 

nyní se modlím za čtyři z nich, kteří dostali nejvíce hlasů  

a budou, spolu se mnou, pracovat pro naši farnost. Věřím, že tato jejich služba  

pro farnost bude nám všem přinášet hojný užitek.  



Farní zpravodaj 

- 10 -                                                                                                                                         Vánoce 2020 

Úkony duchovní správy farnosti v roce 2020 

 

Svátost křtu  

Moravská Nová Ves:   Adéla Konečná, Nikola Michaela Studená  

Hrušky:    Štěpán Šimeček, Miroslav Kohút 

 

Církevní sňatky 

Moravská Nová Ves: Miroslav Čermák a Marie Čermáková roz. Hegnerová 

Hrušky:  Radek Klammert a Jana Létalová 

  Karel Mrlák a Eva Poláková 

 

První svaté přijímání 

Vzhledem k pandemickým opatřením letos v naší farnosti neproběhlo. 

 

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

 

Církevní pohřeb 

Moravská Nová Ves: František Nešpor, Josef Salajka, Jan Šotl, Štefánia 

Dřevěná, Libuše Pilátová, František Zugar, Mojmír 

Valihrach, Bohuslav Šimáček, Rozália Salajková 

Hrušky: Vladimír Snopek, Soňa Smékalová, Jan Snopek,  

Vladimíra Havlíková, Anna Horňáková 

Týnec: Marie Prokopová, Věra Prokopová, Marie Mazuchová, 

Ludmila Nešporová, Helena Trčková, Helena Žůrková,  

Josef Nešpor, Emílie Jančálková, Ludmila Rabuchová 

 

Pozvání na připravované akce 

Jelikož se stále mění epidemiologická situace v ČR, jsou stále vyhlašována 

nová opatření a jsou různě omezovány hromadné akce, jsou všechny větší 

akce ve farnosti zrušeny až do Velikonoc. 
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Adopce na dálku v roce 2020 v naší farnosti 

Za rok 2020 (do 20.12.) jste přispěli částkou:  

• Moravská Nová Ves:  22.350,- Kč  

• Týnec:     14.200,- Kč 

• Hrušky:     22.050,- Kč  

Do roku 2021 převádíme: MNV 2.850,-   Hrušky 2.550,-   Týnec 1.200,-Kč.  

Děkujeme za Vaše dary. 

 

Projekt „Adopce na dálku“ pomáhá dětem v jejich rodné zemi, aby se  

po absolvování studia na základní a střední škole (na které jim svými dary 

přispíváme) mohly plnohodnotně začlenit do společnosti. 

Děkujeme proto za všechny vaše dary,  

přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu do kostela. 

A nezapomeňme, jak nás Ježíš učí: „Cokoli jste učinili pro jednoho z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.“                                   Mt 25,40 

 

 

V těchto dnech se nám dostala do rukou pěkná modlitba od neznámého autora, 

proto se s Vámi o ni chceme podělit. 

 

Modlitba pro důchodce 

 

Pane Bože, já Tě prosím, 

dej mi zdraví, duši klid, 

abych mohla v každé době, 

sama sobě posloužit. 

 

Do srdce mně pro každého 

upřímnost a lásku dej, 

v práci, kterou mohu konat, 

Pane Bože pomáhej. 

 

V Tebe věřím, v Tebe doufám, 

proto Bože při mně stůj, 

tělo mé i duši moji, 

Pane Bože opatruj. 
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Pro děti 
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