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Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, 

neboť takovým patří Boží království… 
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Úvodní slovo 
 

Milí farníci,  

blíží se doba prázdnin, volna, dovolených, výletů  
a relaxace… Dovolte mi proto popřát vám, ať pro vás 
tato doba není časem zbytečného vyčerpání honbou za 
zážitky, ale obdobím, kdy naberete sílu pro další práci.  

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 
a já vás občerstvím“ praví Ježíš. Život s Bohem není 
jenom souhrnem obtížných a nepříjemných úkolů  
a povinností. Naštěstí pro nás je představa o Bohu, 
který od nás chce čím dál větší výkon, který se nás 

snaží vyždímat jako citron s neurčitým příslibem, že nám to jednou možná 
vynahradí, úplně falešná! Následovat Ježíše je sice věc náročná a někdy 
se i zapotíme, ale Ježíš nám v každé chvíli našeho života nabízí  
i občerstvení. Stačí jen k němu přijít.  

Nemusíme si tak brát dovolenou od života s Bohem, ale můžeme spíše jít 
na dovolenou k němu. U něj je pravý odpočinek. Nalezněme jej! 
 

To ze srdce všem přeje otec Marián 
  

Modlitba na prázdniny 

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, pro druhé i pro Boha. 
Očekávám mnoho: slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele… 

Otevři mi oči pro krásu svého světa 
a dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. 

Děkuji ti za tyto dny volnosti. 
Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími. 
Děkuji ti za to a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, 
abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl,  

neboť mám čas… 
Dej mi slova a činy, které dávají radost. 

Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. 
Dej, ať se pak vrátím domů bohatý zkušenostmi i novou silou. 

Amen. 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – XX. část 

Svátost kněžství 

Svátost svěcení 
     Bůh Otec poslal svého Syna Ježíše Krista, aby ukázal světu jeho lásku, a aby 
všechny lidi zachránil od hříchu a smrti. Ježíš sám poslal do světa dvanáct apoštolů 
a dal jim Ducha Svatého, aby hlásali evangelium, shromažďovali všechny národy, 
posvěcovali je a vedli. A protože toto poslání trvá a bude trvat až do konce věků, 
vyvolili si apoštolové nástupce a vkládáním rukou jim předali dar Ducha Svatého, 
který sami přijali od Krista. Udělili jim tak svátost kněžství v celé plnosti. Takto 
se apoštolskou posloupností biskupů předává a udržuje toto prvotní poslání  
z pokolení na pokolení a dílo našeho Spasitele trvá až dodnes a stále 
roste. Nástupci apoštolů, biskupové, ustanovují své spolupracovníky, kněze, kteří 
jsou s nimi spojeni v kněžské službě a mají sloužit Božímu lidu, a jáhny, kteří 
nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě. 
     Při svátosti svěcení se biskup modlí nad mužem, kterého Bůh vyvolil  
k posvátné službě: prosí za seslání Ducha Svatého, a tuto modlitbu doprovází 
starobylým gestem vkládání rukou. A Bůh na modlitbu své církve odpovídá: dává 
Ducha Svatého, aby byl nově vysvěcený muž přičleněn ke sboru biskupů, kněží 
nebo jáhnů, a získal všechny potřebné dary pro svou službu. 
 
Teologie svátosti kněžství ve třech stupních 
     Svátostí kněžství jsou někteří věřící jménem Kristovým ustanovováni  
a přijímají dar Ducha Svatého k tomu, aby Božím slovem a milostí řídili církev.  
     "Kristus, kterého Otec posvětil a poslal na svět (srov Jan 10, 36) poskytl 
prostřednictvím apoštolů účast na svém posvěcení a poslání jejich nástupcům, 
totiž biskupům; ti svěřili úkoly své služby v různých stupních různým jedincům  
v církvi. A tak Bohem ustanovenou církevní službu vykonávají na různých 
stupních kněžství ti, kteří se už odedávna nazývají biskupy, kněžími a jáhny." 
     Svátost kněžství se uděluje vzkládáním rukou biskupa a modlitbou, v níž 
biskup dobrořečí Bohu a vyprošuje dar Duch Svatého k naplnění své služby. Podle 
tradice, která je vyjádřena především liturgickými obřady církve východní  
a západní, je zřejmé, že vzkládáním rukou a konsekrační modlitbou uděluje dar 
Ducha Svatého a vtiskuje posvátné znamení, čímž se biskupové, kněží a jáhnové, 
každý svým způsobem připodobňují Kristu.  
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Biskupství 

     Obdařeni plností svátosti kněžství, skrze Ducha Svatého, který jim byl v této 
udělen, se stali biskupové pravými a autentickými učiteli víry, velekněžími  
a pastýři, a jako takoví předsedají Pánovu stádu v osobě Krista - hlavy církve.  
     Mocí biskupského svěcení a hierarchického společenství s hlavou a členy 
biskupského sboru se svěcenec stává členem tohoto sboru. 
     Biskupský sbor je nástupcem sboru apoštolů v učitelském úřadě a pastýřském 
vedení, v němž apoštolský sbor stále trvá. Biskupové tedy "jako nástupci apoštolů 
přijímají od Pána, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, poslání učit 
všechny národy a hlásat evangelium všemu tvorstvu, aby všichni lidé dosáhli 
spásy vírou, křtem a plněním přikázání (srov. Mt 28, 18)". Sbor biskupů, tím že je 
sdružen pod jednou hlavou římského biskupa, Petrova nástupce, vyjadřuje 
pospolitost, jednotu, rozmanitost a všeobecnost Kristova stádce. 
     Jednotliví biskupové, kteří jsou postaveni do čela místních církví, vykonávají 
svůj pastýřský úřad nad onou částí Božího lidu, která jim byla svěřena; jsou 
viditelným zdrojem a základem jednoty v těchto místních církvích, které jsou 
obrazem všeobecné církve, která v nich existuje a z nich se skládá. 
     Mezi hlavními povinnostmi biskupů zaujímá přední místo hlásání evangelia. 
Biskupové jsou totiž zvěstovatelé víry, kteří přivádějí ke Kristu nové učedníky; 
jsou také autentickými, Kristovou milostí obdařenými učiteli, kteří hlásají 
svěřenému lidu víru, kterou má přijmout a uplatňovat v životě.  
     Jako službou slova předávají Boží moc přinášející záchranu každému, kdo věří 
(srov. Řím 1, 16), tak posvěcují věřící udělováním svátostí; řídí udílení křtu, jsou 
řádnými udělovateli biřmování, udělují svátost kněžství a upravují řád pokání. 
Obdaření plností svátostného kněžství jsou správci milostí nejvyššího kněžství 
především v eucharistii, kterou sami obětují a pečují o to, aby byla obětována. 
Každé zákonité slavení eucharistie je řízeno pokyny biskupa; pod jeho 
předsednictvím se uskutečňuje společenství oltáře a znamení lásky a jednoty 
tajemného těla.   

Kněžství 

     Kněžským svěcením se uděluje svátost, kterou jsou kněží "pomazáním 
Duchem Svatým označeni zvláštním znamením, a tím připodobněni Kristu-knězi 
tak, že mohou jednat jménem Krista-hlavy (církve)". 
     Kněží tedy mají účast na kněžství a poslání biskupa. Tito svědomití 
spolupracovníci biskupů, povolaní sloužit Božímu lidu, vytvářejí se svým 
biskupem jediný kněžský sbor, který má však různé úkoly.  
     Ve svém stupni služby se podílejí na úkolu Krista, jediného prostředníka (l Tím 
2,5), a hlásají všem lidem Boží slovo. Své posvátné poslání vykonávají hlavně při 
slavení eucharistie. Kajícníky a nemocné věřící smiřují s Bohem a posilují je, 
přednášejí také Bohu Otci všechny potřeby a prosby věřících (srov. Žid 5,1-4).  
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V mezích své moci vykonávají poslání Krista, pastýře a hlavy, shromažďují Boží 
rodinu jako společenství bratří a sester žijících v jednotě a vedou ji k Bohu Otci 
prostřednictvím Krista v Duchu Svatém. Uprostřed svého stádce se klanějí Otci  
v duchu a pravdě (srov. Jan 4,24). Mimoto věnují své síly kázání a vyučování 
(srov. l Tim 5,17); co v zákoně Páně četli a prorozjímali, v to věří, v co uvěřili, 
tomu učí, a čemu učí, podle toho jednají.  

Jáhenství 

     Podle apoštolské tradice jsou jáhnové svěceni vkládáním rukou, aby skrze 
svátostnou milost účinně naplnili svou službu. Jáhenské svěcení měla katolická 
církev již od apoštolských dob ve velké úctě. 
     Na jáhny jsou vkládány ruce nikoli ke kněžství, nýbrž ke službě. Posíleni 
svátostnou milostí slouží Božímu lidu ve společenství s biskupem a jeho 
kněžským sborem službou liturgickou, kazatelskou a charitativní. 
 

Kněžské svěcení v Brně 
     V sobotu 19. června 2021 v 9.00 hodin v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 
udělil diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení. 
     Kněžské svěcení přijal jáhen Milan Werl z farnosti Brno-Obřany, jáhenské 
svěcení přijal bohoslovec Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice. 
     Dnes odpoledne (27.6.2021 v 14:00 hd.) bude slavit letošní novokněz primiční 
mši svatou ve své farnosti. Pamatujme v modlitbách nejen na tohoto novokněze, 
ale také na ostatní služebníky Boží, aby vytrvali ve službě a pomáhali nám najít 
správnou cestu k Bohu. 
 

Co jsme společně prožili 
 
Pouť na svatý Hostýn 
 
     Poutě na svatý Hostýn již patří k tradici. Kvůli preventivním opatřením proti 
šíření koronaviru byla ale pouť z farnosti MNV v ohrožení. Až několik dní před 
odjezdem bylo konání pouti povoleno. Z naší farnosti se vydal na svatý Hostýn 
jeden autobus a několik automobilů. Při mši svaté nám pak místní kněz potvrdil, 
že je toto první pouť na svatém Hostýně v letošním roce. A protože zde bylo tento 
den poměrně málo poutníků, byli spokojeni i ti, kteří s obtížemi snášejí akce 
s větším počtem lidí. Panna Maria svatohostýnská i s celým svatým Hostýnem 
byla toho dne „jen“ naše. Po mši svaté se naši farníci zúčastnili křížové cesty  
se zastaveními od p. Jurkoviče. 
     Poutě mohou mít různou podobu. Ze svých dětských let si pamatuji, že poutě 
z mé tehdejší farnosti začínaly již v sobotu mší svatou ve farním kostele. Potom 
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se procesí vydalo pěšky na svatý Hostýn. Tam si pak večer mladí udělali táborák, 
opékali špekáčky a zpívali při kytaře. Sehnat nocleh bylo v té době (za minulého 
režimu) velkým problémem, proto jsme spávali, kde se dalo - podle počasí a podle 
toho, co se kde sehnalo nebo kdo se nad námi slitoval. Nejčastěji venku, přímo  
u táboráku, na louce u baziliky, v zastaveních křížových cest, mimořádně  
i v kaplich vedle baziliky (když dáte dvě lavice sedadly k sobě, můžete se celkem 
pohodlně vyspat). S takovým noclehem jsme již předem počítali, proto jsme si 
s sebou nesli z domu karimatky a spacáky. V neděli ráno pak přijeli z naší farnosti 
poutníci autobusem. Přidali jsme se k nim a i s dechovkou, která také přijela z naší 
farnosti, jsme šli procesím do baziliky. Po mši svaté byla venku křížová cesta  
a odchod domů. Asi 3 km od farního kostela nás již čekala dechovka, která 
mezitím přijela autobusem. Celé procesí pak šlo za zpěvu mariánských písní  
do farního kostela, kde proběhlo přivítání poutníků. 
     Doby se mění a průběh poutí může být různý. Panna Maria však zůstává stále 
stejná. Jednou jsem se vydal na pouť na svatý Hostýn sám. Pěšky tam i zpět 
v jednom dni. Při svaté zpovědi jsem se knězi svěřil, že přemýšlím, co dál  
se životem. Ke kněžství jsem povolání necítil a děvče, které bych si vzal, jsem 
zatím nepotkal. Tehdy náš rozhovor proběhl asi takto – Zeptal se mne: „A modlíš 
se za to?“ Odpověděl jsem: „No, modlím, ale ne moc pravidelně.“ Odpověděl mi: 
„Tak se modli. Na pouť na svatý Hostýn jsi šel, u svaté zpovědi teď jsi, k příjímání 
půjdeš. Do roka se s ní seznámíš!“ Podíval jsem se na něho asi dost vyjeveně, když 
dodal: „Tak maximálně do dvou let!“. No, a do dvou let jsem byl už i ženatý. 
     Čas strávený na pouti rozhodně není časem ztraceným. Sami dobře víme,  
že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Pevně věřím, že si i letos 
poutníci z MNV od Panny Marie ze svatého Hostýna vyprosili hodně milostí nejen 
pro sebe, ale i pro své bližní, zvláště pro ty našemu srdci nejbližší. 

Vít Štach 
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Slavnost Těla a Krve Páně 
      Ve čtvrtek 3.6.2021 jsme v naší farnosti prožili Slavnost Těla a Krve Páně 
- „Boží Tělo“. Možná mnozí z nás, po době plné omezení, ani nedoufali, že se  
v takovém počtu budeme moci slavnosti zúčastnit. 
     Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými apoštoly poslední večeři a při ní poprvé 
proměnil chléb a víno ve svoje Tělo a svoji Krev. 
     Letošní slavnost jsme prožili jako jedna velká farní rodina - farníci z Moravské 
Nové Vsi, Hrušek a Týnce. Po mši svaté, sloužené otcem Mariánem, vyšlo procesí 
s Nejsvětější svátostí do ulic. Družičky sypající lístky květin, ministranti, 
krojovaní, zpěváci a všichni farníci se za zvuku zvonů a zpěvu vydali průvodem 
postupně ke čtyřem oltářům. Zpěv věřících během celého průvodu doprovázela 
dechová hudba. U každého oltáře proběhla krátká pobožnost a požehnání 
přítomným farníkům a obci. Letos připravili dva oltáře farníci z Moravské Nové 
Vsi a po jednom farníci z Týnce a Hrušek. Slavnost jsme zakončili návratem  
do kostela, zpěvem papežské hymny a slavnostního Te Deum.  
     Kristus Pán nezůstává ve skrytosti, ale chce se zjevit všem. Přichází ke každému 
člověku a každý má možnost, i když tajemným způsobem, ho spatřit. 
     Kéž by pro nás byla letošní slavnost „Božího Těla" posilou a každodenním 
svědectvím víry v Ježíše přítomného v eucharistii. 

Sobotková Marta 
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Co nás čeká 
Dětské mše svaté 

I v tomto školním roce se naše děti, pokud to epidemiologická situace 
dovolovala, setkávaly na dětských mších svatých ve farním kostele. Veliké 
poděkování patří vám všem, rodiče a prarodiče, kteří děti do kostela doprovázíte. 
Děkuji i farníkům z Hrušek a Týnce, kteří děti do kostela musí přivézt autem. Jsem 
moc rád, že své děti a svá vnoučata přivádíte k Bohu a že tak můžeme prožít  
ve farním kostele živé a radostné společenství. 
Děkuji i vám, kteří jste se podíleli při organizaci 
bohoslužeb. Zpěvačky, které doprovází mši 
svatou i hudebními nástroji, jsou vděčné za to, 
když děti přichází 15 minut před začátkem mše 
svaté na nácvik písniček k bohoslužbě, kterými 
Pána Boha oslavujeme. 

V pondělí 28.6.2021 v 18:00 zveme všechny 
děti, jejich rodiče i prarodiče na dětskou mši 
svatou, kterou zakončíme uplynulý školní rok. 
Možná tento rok pociťujete pravě vy - rodiče, jako 
ten, kdy je potřeba Bohu poděkovat za posilu v tak 
nelehkém období. Byl nejenom pro děti, ale zvláště pro vás náročný. Po mši svaté 
bude pro všechny na farní zahradě společný táborák. 

V září se potom opět sejdeme ve farním kostele při zahájení nového roku, 
kdy budeme společně prosit Pána o pomoc a posilu. Prosím rodiče, aby již teď 
počítali s tím, že mše svaté pro děti budou opět bývat v pondělí pro celou naši 
farnost ve farním kostele. Na závěr přidávám modlitbu školáka: 

Můj milý Ježíši. 
Děkuji Ti, že můžu poznávat nové věci skrze své učitele ve škole. 

Tys mi je dal. 
Prosím Tě, aby svoje povolání dělali s láskou k nám. 

Požehnej jim a jejich rodinám. 
Děkuji ti, Pane, za spolužáky. 

Uč mě, abych je měl všechny rád, jako je máš rád Ty. 
A když přijdou hádky a neshody,  

prosím Tě, ať si vždycky uvědomím, 
jak by ses choval v takové situaci Ty a ať tak jednám. 

Ať se při každé zkoušce chovám poctivě. 
Prosím Tě také za rodiče a jejich trpělivost se mnou. 

Můj Ježíši, žehnej celé naší škole i školám, které budu v budoucnu navštěvovat. 
Amen. 
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Adorační den farnosti 
     Na Slavnost sv. Petra a Pavla připadá adorační den naší farnosti a navíc  
je tento den propojen vzájemnou modlitbou mezi naší farností a bohoslovci 
Arcibiskupského kněžského semináře. Udělejte si čas a zařaďte si už teď 
adoraci do svého programu. Je-li to možné, přijďte třeba jen na malou chvíli. 
Nezapomínejme, že modlitbou se přece čas neztrácí, ale získává!  
     Využijme tedy této možnosti a 29.6.2021 v čase od 14:00 do 19:00 hod.  
si udělejme čas a přijďme se pomodlit do farního kostela. 
 
Slavnosti sv. Jakuba, Bartoloměje a Jana Křtitele u nás - hody 

     V obvyklých termínech se uskuteční v naší farnosti hody, v Moravské Nové 
Vsi 25.7.2021, v Hruškách 22.8.2021 a v Týnci 29.8.2021. Doufáme, že vydaná 
vládní opatření budou mírná a slavnosti si budeme moci naplno užít. 

 
Proč křesťanský tábor? 
     Na letních táborech se děti i vedoucí mohou rok od roku lecčemu novému 
naučit. Ať se na tábor dítě dostane z jakéhokoliv důvodu, působí na něj široké 
spektrum jevů. Ty mu mohou pomoci v jeho rozvoji. Stejně jako my, vedoucí, tak 
i některé děti a jejich rodiče patří mezi aktivní věřící ve farnosti. A tady dostáváme 
jako vedoucí důležitý úkol – víru předávat dál. Ta se dá předávat právě i na letních 
táborech. Tady jsou k tomu dokonce mnohokrát lepší podmínky než kdekoliv 
jinde. Víra mladého školáka už má jakési základní předpoklady. Takové dítě už  
o víře dokáže mluvit a zjišťuje, že Boha potřebuje. Děti v Něm mají potřebu nalézt 
důvěryhodného přítele, ochránce, který vše vyřeší. Proto již v tomto věku některé 
děti přijímají Ježíše jako svého Pána. Než ho ale pochopí nebo nalezenou, jsou 
prozatím v tomto světě ztraceni. Vzhledem k tomu, že mladší školní věk se uvádí 
jako věk napodobování, hledání vzorů a idolů, může se takovým vzorem stát  
i vedoucí na letním táboře. A právě tady se nyní nabízí možnost pro vedoucí 
postavit se před děti jako křesťanský vzor. Ukázat jim, jak jednat podle Božích 
pravidel a jak být dobrým křesťanem…. 
     Po roční pauze naše farnost opět pořádá farní tábor. Přivítají nás opět sestry sv. 
Hedviky v Břežanech u Znojma. Letos se program tábora doplní o výlety na kole 
a různé cyklosoutěže a cyklohry. Děkujeme všem vedoucím, kteří jsou ochotní 
věnovat svůj čas dětem a kteří se podílí na přípravách před samotným táborem  
a následně budou organizovat celý programu v průběhu tábora. A protože jsme 
jedna velká farní rodina, chtěli bychom vás poprosit již teď o vaše modlitby, aby 
se celý týden vydařil, aby se dětem na táboře líbilo a podařilo se jim najít svůj 
„křesťanský vzor“ a abychom se všichni v pořádku vrátili domů… Děkujeme 
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všem, kteří na nás budete pamatovat ve svých modlitbách. Společně s dětmi  
se budeme na táboře modlit i za celou naši farnost. 

Petra Švancarová 

 
Akolyté a jejich služba 
     V dubnu 2016 byli, po úspěšném absolvování kurzu na Biskupství brněnském,  
v naší farnosti slavnostně ustanoveni do služby akolyty první akolyté. Od té doby 
se někteří odstěhovali a jiní přestali svou službu vykonávat. 
     V nedávné době, kdy jsme se nemohli setkávat v našich kostelích, vypomáhali 
právě akolyté v neděli odpoledne při podávání svatého přijímání. Se souhlasem 
otce Mariána začali také pomáhat ve farnosti Lanžhot a Tvrdonice u otce Roberta.  
     Proto bylo osloveno několik dospělých ministrantů, zda by měli zájem o tuto 
službu. Byli přihlášeni do „Kurzu Akolyta“, který nyní úspěšně absolvovali,  
a v neděli 20.06.2021 převzali z rukou otce biskupa Pavla v Brně osvědčení.  
     Z naší farnosti to bylo pět mladých mužů, kteří chtějí i touto službou podávání 
svatého přijímání nemocným a při bohoslužbách pomáhat v naší farnosti:  
Jakub Ostratický z Týnce, Martin Tichý a Stanislav Poláček ml. z Mor. Nové Vsi  
a Petr a Vít Štachovi z Hrušek. Následně budou slavnostně uvedeni do služby  
ve svých kostelích. Pověření ke službě akolyty je platné pro celou farnost na dobu 
tří let. Poté je nutné jeho prodloužení. Se souhlasem zdejšího kněze a kněze jiné 
farnosti naší diecéze, můžou svaté přijímání podávat i v dalších farnostech.  

Marek Dvořáček 

 
Adopce na dálku 
V projektu Adopce na dálku jste do 25. června 2021 přispěli částkou:  
 

 Vybráno Roční příspěvek Zbývá vybrat 

MNV 13.750,- 19.500,- 5.750,- 

HRUŠKY 15.750,- 19.500,- 3.750,- 

TÝNEC 6.900,- 13.000,- 6.100,-  

     Na jedno adoptované dítě odesíláme začátkem měsíce prosince částku 6.500,- 
Kč jako podporu na další školní rok. 
     Děkujeme za vaše dary, přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu  

do kostela označené nápisem: „Adopce na dálku“. 
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Koncem měsíce března jsme obdrželi e-mail od Mgr. Vojtěcha Homolky, 
vedoucího projektu Adopce na dálku, ve kterém se na nás „dárce“ obrací s prosbou 
o humanitární pomoc indickým partnerům: 

     Vážení dárci, 
zeptali jsme se našich indických partnerů, jak bychom jim mohli pomoci v současné 
humanitární krizi způsobené pandemií. 
     Arcibiskupství v Bangalore zřídilo v uzavřených školách provizorní střediska, kde 
lékaři a dobrovolníci ošetřují nemocné. Biskupství v Belgaum přispívá chudým lidem 
na očkování, které je na některých místech zpoplatněno (cca 100 Kč za vakcínu). V obou 
oblastech naši partneři zajišťují léčbu chudým rodinám s dětmi a pomáhají zásobovat 
vybrané nemocnice léky, kyslíkovými lahvemi a ochrannými prostředky. Také se podílejí 
na organizaci pohřbů. Pokud si to nyní můžete dovolit, prosíme Vás o mimořádný 
příspěvek na výše uvedené účely.  
     Omlouváme se, ale nyní není v našich silách jednotlivě zjišťovat, zda je konkrétní 
dítě nebo jeho rodina v pořádku. Situace se může ze dne na den změnit. Rodiny 
zapojených dětí se v případě potřeby mohou kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc na naše 
partnery. 
     Upřímně děkujeme za jakoukoliv pomoc, naši indičtí partneři za ni budou vděční. 
     Hezké jaro Vám za tým Adopce na dálku přeje 

Vojtěch Homolka 
 
     Za naši farnost jsme na tuto prosbu ihned reagovali. Jelikož to bylo v době, kdy 
jsme se nemohli setkávat v našich kostelích, zaslal mimořádný příspěvek ve výši 
10.000,- Kč pan farář bez předchozího vyhlášení, protože bylo třeba reagovat 
rychle. Pokud byste chtěli přispět i na tento dar, můžete přispět svou částkou  
do kasiček na adopci na dálku. 
 
Po odeslání našeho mimořádného daru jsme obdrželi toto poděkování: 
 
     Vážení dárci, 
rádi bychom poděkovali všem, kdo jste se zapojili do mimořádné pomoci indickým 
rodinám v nouzi. Za tři týdny jsme obdrželi přes jeden a čtvrt milionu korun. Je to 
významná podpora pro naše indické partnery, kteří nyní s velkým nasazením pomáhají 
zachraňovat lidské životy. 
     Podle oficiálních statistik se zdá, že pandemie v Indii začíná ustupovat. Ve státě 
Karnataka, kde uskutečňujeme projekt Adopce na dálku, však stále platí přísná 
opatření, která byla vyhlášena koncem dubna. Mnohé rodiny jsou kvůli tomu bez příjmů 
a nemají už peníze ani na nákup základních potravin. Naši partneři proto začali 
rozvážet potravinové balíčky rodinám zapojeným do našeho projektu a dalším 
potřebným lidem. 
     S velkým poděkováním za celý tým Adopce na dálku 

Vojtěch Homolka 
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Pro děti 
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