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Úvodní slovo:  

     Mílí farníci, dovolte mi, abych k vám opět tímto způsobem promluvil. Prožíváme období 
těsně před Velikonocemi a jako minulý rok i tentokrát to budou Velikonoce „jiné“. 
     Vím, že nás všechny neustále omezují různá nařízení a zákazy… a nikomu z nás to není 
příjemné. Zvláště, když to trvá již takovou dobu. Ale mám za to, že jiného řešení, než 
zatnout zuby a ještě to nějakou dobu vydržet, není. Je zbytečné se vztekat, je zbytečné nadávat, je zbytečné být nervózní, 
… nic z toho situaci neprospěje. Po lidské linii můžeme pomoct překonat pandemii svědomitým dodržováním opatření, 
které doporučují odborníci, a po duchovní linii to chce sjednotit se v modlitbě za ukončení pandemie. Podobně, jak tomu 
bylo u našich praprarodičů v dobách morových ran: zavření vlastních obydlí, omezení kontaktů, nevycházení zbytečně ven, 
ukládání těl zemřelých do vápenných hrobů a spojení se v prosbě k Bohu o pomoc a ochranu. A asi na tom byli naši 
prarodiče lépe, neboť k tomuto postoji nemusela vláda vydávat nějaká nařízení – přišli na to sami. Věděli, že jim to může 
pomoct, nikdo je k tomu nenutil, nikdo nekontroloval… prostě cítili, že je to potřeba, a tak to přijali. A po určitém času  
(ne hned) se dostavil i výsledek. Přeji si, abychom to nyní dokázali i my! 
     A vše ostatní odevzdejme do Božích rukou. A pokud bychom se jej chtěli na něco zeptat, neptejme se „proč to vše tak 
musí být?“ ale raději „co nám tím chceš říct“, „co nám tím chceš ukázat“ nebo „k čemu nás chceš touto dobou přivést“?  
A jako křesťané se pokusme obnovit v sobě důvěru v Boží prozřetelnost, která je i nad touto pandemií… 
    Na závěr bych moc rád všem popřál:  aby „Corona“ bylo opět jenom pivo, 

aby slovo „pozitivní“ zase znamenalo něco skvělého, 
aby se „testy“ zase dělaly jen ve škole, 
aby se „izolace“ dělala jenom na domech, 
aby se „maska“ nosila jen na karneval, 
abychom si „odstup“ udržovali jenom od všeho zlého a ne od sebe. 

     Radostné, požehnané a pokojné prožití Velikonočních svátků všem přeje a v modlitbách vyprošuje otec Marián! 

 

Co znamená věřit ve vzkříšení? 

Až uvidíš bouřku, která tříští les, 
zemětřesení, které mává zemí, 
řekni si: „Věřím, že les se obnoví, 
že se země vrátí do své nehybnosti.“ 
Když tě bude hřích škrtit 
a bude ti, jako by ses dusil, 
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých 
a já vstanu ze svého hříchu.“ 

Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život, 
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých 
a učinil nové nebe a novou zemi.“ 

Když uvidíš svého syna utíkat z domova, 
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si: 
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje“. 

Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná, 
až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha, 
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek, 
řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“ 

Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli 
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z 
odloučení, 
řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“ 

TOHLE ZNAMENÁ VĚŘIT VE VZKŘÍŠENÍ ! 

Fond PULS 

I v tomto roce má farnost závazek přispět do fondu PULS na podporu 
kněží a pastorace částkou přibližně 180.000,- Kč. Stát se donátorem  
(tj. dárcem) a podpořit tak svou farnost je velmi jednoduché. Stačí  
se přihlásit na stránkách www.donator.cz a zde zmáčknout tlačítko 
„PODPOŘIT“ a dále pokračovat dle vedení programu. Člověk si sám volí 
výši částky, kterou chce darovat, nebo výši pravidelného příspěvku 
každý měsíc (třeba hodnotu jednoho kafe – 50,- Kč, jak nám to 
v motivačním videu ukazuje otec biskup). A kdo by si nevěděl rady 
s internetem, může oslovit kteréhokoliv člena naší Ekonomické rady 
farnosti (nebo pana faráře), který určitě rád pomůže a poradí. Být 
donátorem se i vyplatí. Člověk nejenom svým příspěvkem ukáže,  
že do farnosti patří, ale karta donátora, kterou obdrží z biskupství,  
mu dává několik zajímavých výhod: vstup zdarma do několika 
placených míst (např. Diecézní muzeum Brno, vyhlídková věž Katedrály 
v Brně nebo i v Poštorné, 
sleva 7% v prodejně nábo-
ženských potřeb a knih 
v Brně – Donum a mnohé 
další…) Staň se i ty členem 
velké rodiny malých dárců. 
V naší diecézi je nás již 6210 
a ve tvé farnosti 88. 
Děkujeme!

http://www.donator.cz/


KNĚŽSKÉ HROBY 

Naše farnost, pod kterou patří tři obce (Moravská Nová Ves, 
Hrušky a Týnec), má také tři hřbitovy. A možná o tom ani 
nevíte, ale na dvou z nich se nachází i kněžský hrob. Čím je 
tento hrob odlišný od ostatních hrobů? Ten, kdo v něm 
odpočívá, nemá potomky, kteří by se o něj postarali. Má však 
rodinu a to početnou – farní rodinu. Tu rodinu, o kterou se 
staral jako duchovní otec farnosti, tu, pro kterou se obětoval, 
za kterou sloužil mše svaté. Rodinu těch, které pokřtil, sezdal, 
připravil ke přijímání… Je někdy smutné vidět ve farnostech 
„na dušičky“, jak mnoho svící 
hoří na všech hrobech, jenom 
jeden – dva jsou více méně 
tmavé, bez světla… A pokud 
člověk přistoupí možná jenom 
ze zvědavosti blíž a vidí, že je to 
kněžský hrob, … pokud je to 
křesťan, určitě jej to zabolí.  
A i když se rodina vždy dokáže 
postarat o „své“ hroby, mno-
hokrát se vylepšuje náhrobní 
kámen, hrob nechá nějaké 
firmě důkladně vyčistit, …  

na kněžský hrob se někdy zapomene. Nebo si každý z farní 
rodiny řekne, proč bych to měl udělat já, vždyť je zde mnoho 
dalších. 
     I proto jsme se rozhodli, že se jménem všech farníků 
pokusíme tento rok o obnovu kněžských hrobů na hřbitově 
v MNV. Jedná se o dva hroby vedle sebe, ve kterých odpočívají 
těla našich duchovních otců – kněží: J. Kubíčka, F. Poláčka  
a J. Sošky a o několik metrů dále další hrob (nejstarší), kde jsou 
pohřbeni kněží: F. Beneš a B. Martinů. Chtěli bychom na místě 
dvou kněžských hrobů udělat novou kněžskou hrobku 
s náhrobním kamenem, kde bychom uložili ostatky všech pěti 
kněží, kteří zde sloužili našim předkům a byli zde pohřbeni. 
Zároveň se tak vytvoří prostor, 
kde bude moci být jednou 
uloženo i tělo dalších duchov-
ních otců, které Pán z tohoto 
světa povolá.  
     Věříme, že nám s tímto 
projektem pomůžou všichni, 
pro které se zde pohřbení kněží 
obětovali a kterým sloužili. A to 
i přes to, že od jejich smrti již 
uběhlo mnoho let. Zapome-
nout na ně by nebylo správné!  

 

A chtěl bych na tomto místě ze srdce poděkovat těm, kdo se o naše kněžské hroby nezištně starají se vzpomínkou na ty, kdo je před 
mnoha lety vedli svým životem, slovem i obětí k Bohu. Kéž nám všem i v této době pomáhá nebeská přímluva těchto našich duchovních 
pastýřů! R.I.P. 
 

 

     Jak můžeme prožívat Velikonoce? 
 
     Na Velikonoční Triduum budeme na doporučení našeho otce 
biskupa Vojtěcha spojeni při online přenosu z katedrály na 
Petrově skrze jejich youtube kanál, přenos z naší farnosti 
nebude uskutečněn.  
Farníkům doporučujeme sledovat přímé přenosy bohoslužeb na 
TV NOE, na ČT2 nebo na youtube kanálu katedrály Petrov. 
 
     V čase mimo Velikonoční 
Triduum (Zelený čtvrtek, Velký pátek 
a Bílá sobota) je možné mši svatou  
s naší farnosti prožívat duchovně, 
včetně duchovního svatého 
přijímání, během přímého přenosu 
bohoslužby, a to každý všední den  
v 18:00 hod. a v neděli v 9:30 hod. 

 

Přímé přenosy mší svatých a velikonočních obřadů: 
 
Zelený čtvrtek - mše svatá na památku Poslední večeře Páně:  
TV NOE:    18:00     kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín 
 
Velký pátek - památka Umučení Páně 
TV NOE:    18:00     Památka Umučení Páně z katedrály sv. Víta, 
           Václava a Vojtěcha v Praze 
 
Bílá sobota - Velikonoční vigilie 
ČT3:         20:05     Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 
TV NOE:  21:00     Bazilika sv. Petra ve Vatikánu 
 
Velikonoční neděle - Hod Boží velikonoční  
TV NOE:   11:00     Náměstí sv. Petra v Římě (papež František) 
                  12:00     Požehnání Urbi et Orbi  

Přehled on-line vysílaných mší svatých naleznete i na www.mseonline.cz. 
 
 

Na čem pracujeme v tomto roce? 
 
Týnec: 
oprava elektroinstalace betléma  
výměna motoru na varhanách  
oprava hlavních vchodových dveří kostela  
odvlhčení kostela  
kompletní obnova fasády kostela 
(musíme připravit projekt a získat souhlas Úřadu památkové péče) 

Moravská Nová Ves:  
oprava zatékající střechy farního kostela kolem věže  
ochranná mříž kolem „žebračky“ u hlavního vchodu  
obnova kněžských hrobů na hřbitově v MNV – kněžská 
hrobka 
Hrušky: 
oprava betléma 
úklidová místnost se sociálním zázemím pro věřící (výběr 
varianty, příprava dokumentace a povolení, realizace díla)

 

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

http://www.mseonline.cz/
http://www.farnostmnves.cz/

