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Ukaž jim své milosrdenství  

a promiň jim jejich nedostatky.  

Velkoryse je odměň za vše,  

co v životě vykonali dobrého a z lásky. 
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Úvodní slovo 
 
Bratři a sestry, milí farníci, 
 

v nejbližších dnech budeme slavit Slavnost Všech svatých a následně pak 
Vzpomínku na všechny věrné zemřelé, kdy vzpomínáme na duše v očistci. 
Jaký smysl má tato vzpomínka? Nevíme, kde jsou duše našich zesnulých. 
Pokud jsou v nebi, nepotřebují naše modlitby. Pokud jsou zatraceny, tak 
nejsou naše modlitby za ně účinné. Jsou v očistci? Nevíme. Je potom 
zbytečné se za ně modlit? Určitě není! Nejen v tento den máme prosit 
v modlitbách za duše v očistci, ale máme se za ně modlit denně s tím, že 
jim může pomoci svými modlitbami, mší svatou a obětmi zkrátit nebo 
ukončit jejich utrpení, a tak je dostat do nebe. Je to pro nás také záruka, 
že pokud my jim takto pomůžeme, můžeme si být jisti, že v nich máme 
v nebi vděčné přímluvce. Pokud duše, za které se konkrétně modlíme, 
naše modlitby již nepotřebují, nejsou ani tyto modlitby zbytečné. Svatá 
církev je dává do tzv. duchovní pokladny a dá je těm duším v očistci, které 
to nejvíce potřebují.  
     Ať nás tyto myšlenky povzbudí k zamyšlení, že i nám jednou přijde 
hodina odchodu z tohoto světa. V případě, že budou naše duše v očistci, 
tehdy nejvíce oceníme pomoc našich blízkých, kteří se za nás budou 
modlit, a tak nám pomáhat dostat se do nebe. Všimněme si, že církev to 
dělá při každé mši svaté, když se kněz modlí za tyto duše. 
     Myslet na duše v očistci a pomáhat jim zůstane až do konce vážnou 
povinností každého křesťana. Pomůžeme jim však skutečně jen upřímnou, 
niternou láskou, ne mechanickým skutkářstvím. 
     Být poslušný, být úplně oddaný, věřit v dobrotu Boží a doufat v ni, v 
tom je všechno. Kdo se o to snaží, kdo se poctivě celý svůj život a celým 
svým životem modlí: „Buď vůle tvá,“ nemusí se bát očistce, protože tam 
pravděpodobně vůbec nepřijde. 

 

 

otec Marián 
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Liturgické okénko 
 

Svátosti – XXI. část 

Kněžské svěcení – obřad 1. část 
     Když je vše náležitě připraveno a věřící jsou shromážděni, ubírá se průvod 
kostelem k oltáři. Vstupní průvod je uspořádán tímto způsobem: Za těmi, kteří 
konají obvyklou liturgickou službu, jde jáhen, který nese evangeliář,  
za ním jdou další přítomní jáhni, následují kandidáti, koncelebrující kněží  
a nakonec biskup následován dvěma jáhny, kteří mu asistují. Po příchodu  
k oltáři a po předepsané úkloně všichni zaujmou připravená místa. Při průvodu  
se zpívá vstupní antifona s příslušným žalmem nebo jiný vhodný zpěv. Úvodní 
obřady a bohoslužba slova se konají jako obvykle až do evangelia. Potom začne 
obřad svěcení kněží. Biskup se odebere, pokud je třeba, k sedadlu připravenému 
pro obřad svěcení a následuje představení kandidátů. 
 
Jáhen vyzve kandidáty: 
Prosím ty, kteří mají být vysvěceni ke kněžské službě, aby předstoupili. 
Potom volá jednotlivé kandidáty jménem. Každý z nich řekne: 
Zde jsem. 
Předstoupí před biskupa a ukloní se mu. Když všichni předstoupili před 
biskupa, kněz k tomu pověřený žádá biskupa těmito nebo podobnými slovy: 
Nejdůstojnější Otče, církev žádá, abyste vysvětil tyto naše bratry ke kněžské 
službě. 
Biskup se ho zeptá: 
Můžete prohlásit, že jsou k této službě způsobilí? 
Kněz odpoví: 
Jejich způsobilost dosvědčili věřící, kteří je znají, i všichni, kterým přísluší  
je posoudit; a také já mohu toto svědectví potvrdit. 
Biskup řekne: 
S pomocí Boží a našeho Spasitele Ježíše Krista přijímám tyto naše bratry  
do kněžského společenství.  
Všichni odpovědí:  
Bohu díky.  
Všichni usednou a biskup pronese homilii, která vychází z přečtených úryvků 
Písma. Promluví v ní k přítomným věřícím a ke kandidátům o kněžské službě.
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      První část obřadu svěcení má své místo hned po hlásání evangelia, v rámci 
bohoslužby slova, ještě před homilií. Je to jako by Boží slovo ještě doznívalo  
v uších těch, kdo mu naslouchali, když jeden z nich na ně odpovídá specifickým 
způsobem: Zde jsem, stejnou odpovědí, kterou dávali na Boží povolání Abrám, 
Mojžíš, proroci, Panna Maria. Ve slovech zde jsem, jsem k dispozici, jsem 
připraven, se vyjadřuje stejná připravenost a bezvýhradná disponibilita, kterou 
známe od velkých postav dějin spásy. 
      Zodpovědný kněz představuje kandidáty slovy "církev žádá...". Kněžské 
svěcení není autoprezentací, stejně jako kněžství není seberealizací. Je to církev, 
která žádá a která se také za kandidáty zaručuje "jejich způsobilost dosvědčili 
věřící..." - neboť svěcenci sami záruky schopni dát nejsou. 
      Biskup kandidáty přijímá (v latinském originále "vyvoluje") do kněžského 
společenství. Již na začátku svěcení se tak naznačuje, co svěcení působí - 
přičlenění do presbyterátu, do sboru kněží obklopujícího biskupa. Biskup  
se dovolává Boží pomoci, vždyť je to Pán, který v duši svého služebníka cestu  
ke kněžství svým povoláním započal. To také vyjadřují všichni shromáždění, když 
odpovídají zvoláním Bohu díky, neboť Boží povolání, odpověď na ně i přijetí  
do kněžského společenství je darem Boží milosti. 
      Následuje homilie, která jakoby zesiluje souzvuk dvou slov - slova Božího  
a slov lidské odpovědi, zde jsem. 

Slib vyvolených kandidátů 
 
Po homilii kandidáti vstanou a předstoupí před biskupa, který se jich táže: 
Milí bratři, dříve než přijmete kněžské svěcení, musíte před tímto shromážděním 
prohlásit, že jste ochotni plnit všechny povinnosti spojené s kněžskou službou. 
Proto se každého z vás ptám: Chceš stále vykonávat kněžskou službu jako věrný 
spolupracovník biskupa a v Duchu Svatém vést Boží lid a sloužit mu? 
Kandidáti odpovědí všichni společně: 
Ano. 
Biskup: 
Chceš hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve, a tak 
zodpovědně a moudře konat službu Božího slova? 
Kandidáti: 
Ano. 
Biskup: 
Chceš k chvále Boží a k posvěcení věřících s vírou a oddaností podle tradice církve 
slavit Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření? 
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Kandidáti: 
Ano. 
Biskup: 
Chceš ve spojení s biskupem setrvávat v ustavičné modlitbě a pro lid tobě svěřený 
vyprošovat Boží milosrdenství? 
Kandidáti: 
Ano. 
Biskup: 
Chceš se stále úžeji spojovat s Kristem Veleknězem, který sám sebe Otci za nás 
obětoval jako oběť čistou, a chceš se spolu s ním zasvětit Bohu pro spásu světa? 
Kandidáti: 
Ano. Kéž mi Bůh při tom pomáhá. 
Potom přistupují jednotliví kandidáti k biskupovi, poklekají před ním  
a vkládají sepjaté ruce do jeho dlaní. Biskup se táže: 
Slibuješ mně i mým nástupcům úctu a poslušnost? 
Kandidát odpoví: 
Ano. 
Biskup řekne: 
Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal. 
       
      Po homilii přichází druhá část svěcení, která rozvíjí již vyřčená slova  
"zde jsem". Jednotlivé otázky definují oblasti kněžských závazků, závazky ale 
zároveň svědčí o povaze Boží milosti, která je kněžím dána: jedná se o spolupráci 
s biskupem nikoli podle vlastních představ, ale pod vedením Ducha svatého,  
ve službě pastýřské, ve službě Božímu slovu, při slavení posvátných tajemství  
a ustavičné modlitbě. 
      První otázka zároveň zní "chceš stále..."? To, k čemu se svěcenec zavazuje není 
na chvíli nebo na určité období, ale na celý život. Odpověď u všech otázek  
"ano, chci" vyjadřuje skutečnou vůli svěcence, nikoli pouze mlhavou touhu srdce 
nebo nejasnou představu. 
      Poslední otázka jakoby všechny ostatní shrnuje. Připodobnit se Kristu, který 
sám sebe přinesl jako oběť, znamená jít jako on na kříž, také sama sebe obětovat, 
chtít se stát mučedníkem. Zároveň odpověď "ano, kéž mi Bůh při tom pomáhá" 
vyjadřuje, že krom našeho vědomého odhodlání, je třeba ještě Boží pomoci,  
bez které si opravdu nevystačíme. 
      Posledním prvkem je vložení rukou do rukou biskupa. Gesto, které má svůj 
původ ve středověkém uzavírání svazku mezi vazalem a lenním pánem, 
symbolizuje oboustranný závazek: úctu a poslušnost svěcence vůči biskupovi, 
přijetí, ochranu a ochotu pomáhat ze strany biskupa vůči svěcenci. 
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      Biskup uzavírá slovy, z nichž je zřejmé, že za tím, co se odehrává při přijímání 
závazků i slibování poslušnosti, stojí Bůh: byl to On, kdo od početí na svého 
služebníka myslel a který ho vyvolil, který ho přivedl až k tomuto okamžiku a který 
také své dílo dokončí - ne ve chvíli svěcení, ale na konci celého plodného  
a naplněného života kněze, který bude za chvíli vysvěcen. 

 
Překvapující tajemství duší v očistci - IV. část 
…pokračování z minulého roku 
 

Obyvatelé očistce 
Sestra Emmanuela: „Marie, jsou rozdíly ve stupních očistce?“ 
Marie Simma: „Ano, je velký rozdíl ve stupních duchovního utrpení. Každá duše 
má svoje vlastní utrpení, které patří jí samotné… “ 
Sestra Emmanuela: „Ví duše v očistci, co se stane ve světě?“ 
Marie Simma: „Neví všechno, ale ví hodně věcí.“ 
Sestra Emmanuela: „Říkají vám tyto duše, co se stane?“ 
Marie Simma: „Řeknou jednoduše jen to, že je něco před dveřmi, ale neřeknou 
co. Řeknou jen tolik, kolik je potřebné na to, aby se lidé obrátili.“ 
Sestra Emmanuela: „Utrpení v očistci je bolestnější než velké utrpení zde  
na zemi?“ 
Marie Simma: „Ano, ale jen symbolickým způsobem. Způsobuje to větší bolesti 
v duši.“ 
Sestra Emmanuela: „Přichází Ježíš osobně do očistce?“ 
Marie Simma: „Nikdy mi to žádná duše neřekla. Do očistce přichází jen Boží 
Matka. Jednou jsem se zeptala jedné duše z očistce, zda ona sama hledala duši,  
na kterou jsem se ptala. Odpověděla mi: „Ne, Matka milosrdenství nám řekla, jak 
to je. Ani svatí nepřichází do očistce, jen andělé tam jsou. Je tu svatý Michael  
a každý anděl strážný je při své duši.“ 
Sestra Emmanuela: „Co dělají andělé strážní v očistci?“ 
Marie Simma: „Těší a pomáhají jim. Duše je mohou dokonce i vidět.“ 
Sestra Emmanuela: „Dnes mnozí lidé věří v reinkarnaci. Co nám o tom duše 
říkají?“ 
Marie Simma: „Duše říkají, že Bůh nám dává jen jeden život.“ 
Sestra Emmanuela: „Někteří říkají, že jeden celý život nestačí na poznání Boha 
a na to, aby měl člověk opravdu čas obrátit se, a že to není spravedlivé. Co byste 
jim na to řekla?“ 
Marie Simma: „Všichni lidé mají svůj vnitřní hlas. I ti, kteří jsou jen matrikoví 
katolíci, rozpoznají instinktivně Boha. Úplně nevěřící člověk neexistuje. Každý 
člověk má svědomí od Boha, vnitřně rozpozná dobro od zla, samozřejmě  
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na různých stupních, a umí to dobře rozlišovat. S tímto svědomím se každý může 
stát blaženým.“ 
Sestra Emmanuela: „Co se stane s lidmi, kteří spáchali sebevraždu? Navštívily 
vás už takové osoby“ 
Marie Simma: „Až dodnes jsme se nikdy nesetkala s případem sebevraha, který 
by byl ztracený. To však samozřejmě neznačí, že takové případy neexistují, dost 
často mi duše říkají, že nejvíc jsou zodpovědní ti, kteří s nimi žili, když byli 
nedbalí nebo když se přidávali k pomluvám.“ 
Sestra Emmanuela: „Litují tyto osoby, že spáchaly sebevraždu?“ 
Marie Simma: „Ano, ale sebevražda je někdy způsobená duševní chorobou. Když 
potom vidí věci v Božím světle, litují toho nebo najednou pochopí, kolik milostí 
bylo pro ně připravených na období, kdy měli ještě žít. Vidí ten čas, který jim 
zůstal. Vidí také všechny duše, kterým mohli pomoci, kdyby obětovali zbytek 
svého života Bohu. Co je nejvíc bolí je, když vidí, co všechno mohli udělat  
a neudělali, protože si zkrátili život. Když je příčinou sebevraždy nemoc, Pán  
to bere do úvahy.“ 
Sestra Emmanuela: „Navštívily vás osoby, které samy sebe pomalu ničily, 
například předávkováním se drogami?“ 
Marie Simma: „Ano, nejsou ztracené. Závisí to od příčin zdrogování, ale musí 
trpět v očistci.“ 
Sestra Emmanuela: „Když vám například řeknu: Velmi ve svém těle trpím,  
i ve svém srdci, je to pro mě velmi těžké, chtěla bych zemřít! Co dělat?“ 
Marie Simma: „Ano, je to dost časté. Řekla bych: Bože můj, mohu obětovat tyto 
bolesti na záchranu duší? Pán mi dá víru a odvahu. Avšak dnes už to nikdo 
neřekne. Je možné říct, že tímto činem získá duše velký pocit blaženosti pro nebe, 
kde jsou tisíce různých blažeností, ale tam každý prožívá svoji plnou blaženost, 
všechny přání se mu splní. Každý ví, že si víc nezaslouží.“ 
Sestra Emmanuela: „Osoby jiných náboženství vás taky přišly navštívit? 
Například Židé?“ 
Marie Simma: „Ano, jsou šťastní. Ten, kdo jejich víru prožívá dobře, je šťastný. 
Avšak prostřednictvím katolické víry je možné získat nejvíc pro nebe.“ 
Sestra Emmanuela: „Jsou i náboženství, která jsou zlá pro duši?“ 
Marie Simma: „Nám katolíkům jsou nejbližší ortodoxní katolíci a protestanti.  
Je hodně protestantů, kteří se modlí růženec. Sekty jsou zlé. Je potřeba udělat 
všechno pro to, abychom ze sekty odešli.“ 
Sestra Emmanuela: „Jsou v očistci i kněží?“ 
Marie Simma: „Ano, je jich tam mnoho… nepomáhali respektovat Eucharistii  
a tím trpí celá víra. Často jsou v očistci proto, že zanedbávali modlitbu, což 
zmenšilo jejich víru. Je však i mnoho těch, kteří šli přímo do nebe!“ 
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Sestra Emmanuela: „Co byste řekla knězi, který by chtěl opravdu být knězem 
podle Božího srdce? “ 
Marie Simma: „Poradila bych mu, aby se hodně modlil k Duchu Svatému a každý 
den růženec.“ 
Sestra Emmanuela: „Jsou v očistci i děti?“ 
Marie Simma: „Ano, ale v očistci nejsou dlouho a není to pro ně tolik bolestné, 
protože umí dobře rozlišovat.“ 
Sestra Emmanuela: „V jaké věku bylo nejmenší dítě, které jste viděla? “ 
Marie Simma: „Čtyři roky. Byla v očistci proto, že na Vánoce dostala od rodičů 
panenku. Její sestra – dvojče, dostala také panenku. Toto čtyřleté děvčátko  
si panenku rozbilo. Tajně a s vědomím, že ji nikdo nevidí, vyměnila svoji rozbitou 
panenku za sestřinu dobrou. Věděla velmi dobře ve svém malém srdíčku,  
že způsobí sestře bolest. Věděla také, že je to lež a nespravedlnost. Za toto všechno 
se děvčátko dostalo do očistce. Děti mají často živější svědomí než dospělí.  
Je třeba u nich bojovat proti lži, na kterou jsou velmi citlivé.“ 
Sestra Emmanuela: „Jak mohou rodiče pomoci při formování svědomí dětí? “ 
Marie Simma: „Nejprve dobrým příkladem, to je nejdůležitější, a potom 
modlitbou. Rodiče mají žehnat svoje děti a poučit je o věcech Božích.“ 
Sestra Emmanuela: „Navštívily vás duše, které na zemi dělaly perverzní věci, 
například sexuální? “ 
Marie Simma: „Ano, nejsou celkem ztracené, ale musí hodně trpět,  
aby se očistily. Například homosexualita pochází skutečně od Zlého.“ 
Sestra Emmanuela: Jaké rady byste mohla dát těmto homosexuálním osobám?  
Marie Simma: „Aby se hodně modlily a dostaly sílu se od toho osvobodit. Mají 
především prosit sv. Michela archanděla, protože hlavně on bojuje proti Zlému.“ 
Sestra Emmanuela: „Jaký postoj našeho srdce může definitivně zatratit duši  
a přivést ji do pekla? “ 
Marie Simma: „Když někdo nechce jít k Bohu.“ 
 

Na toto téma jsem se ptala Vicky, jedné z vizionářek z Medžugorije, která 
viděla peklo. Řekla mi, že do pekla jdou jen ti, kteří se tam rozhodli jít zcela 
svobodně. Bůh nikoho do pekla neposílá, právě naopak, Bůh úpěnlivě prosí 
každou duši, aby přijala jeho milosrdenství. Hřích proti Duchu Svatému, o kterém 
mluví Ježíš, že se neodpouští, je radikální odmítání milosrdenství, při plném světle 
a při plném vědomí. Jan Pavel II. to velmi dobře vysvětlil ve svojí encyklice  
o milosrdenství. I tady můžeme svými modlitbami velmi pomoci duším, které jsou 
v nebezpečí zatracení.       

zpracovala Švancarová P. 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V DUŠIČKOVÉM TÝDNU 
 

 MORAVSKÁ 
NOVÁ VES 

TÝNEC HRUŠKY 

NEDĚLE 31.10. 9:15 8:00 10:30 

SLAVNOST 
VŠECH SVATÝCH 1.11. 18:00 19:00 17:00 

VZPOMÍNKA NA 
VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 
2.11. 18:00 17:00 19:00 

STŘEDA 3.11. - - 16:00 † 

ČTVRTEK 4.11. - 16:00 † - 

PÁTEK 5.11. 18:00 - - 

SOBOTA 6.11. 9:00 † 16:00 pouť - 

NEDĚLE 7.11. 9:15 10:30 8:00 
 

† mše svaté spojené s následnou pobožností za zemřelé na místním hřbitově 
 
V úterý 2.11. bude při mši svaté ve všech kostelích sbírka na udržování  

a úpravu kněžských hrobů v naší farnosti. 
      
V období od 2. do 8. 11. mohou věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených 
podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy 
a uzdravení jejich následků. Apoštolská penitenciárie udělila na žádost místních 
biskupů českým a moravským diecézím výjimku a věřící v ČR mohou tedy získat pro 
duše v očistci odpustky už v týdnu před Památkou všech věrných zemřelých.  
K obvyklým podmínkám získání těchto odpustků v dušičkovém týdnu (svatá zpověď, 
přijetí Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého Otce a návštěva hřbitova) přibývá pro 
prodloužené období (od 25. října do 2. listopadu) podmínka: vážný důvod, pro který 
věřící nemůže získat odpustky v obvyklé době. 
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Co jsme společně prožili 
 
 

       
 

       
 

     O tornádu, které se naší farností prohnalo 24.6.2021 v podvečer, bylo již 
mnoho napsáno a řečeno. Následující den po tornádu se začala organizovat 
dobrovolnická pomoc a byl zveřejněn bankovní účet a variabilní symboly, kam  
se mohla posílat finanční pomoc farnosti a farníkům. Níže uvádíme alespoň 
částečný výpis toho, co se podařilo během posledních tří měsíců realizovat. 
Naše farnost dosud rozdala po tornádu postiženým lidem ve farnosti (Hrušky  
a Moravská Nová Ves) finanční pomoc ve výši 9,4 milionu korun. 
V různé materiální pomoci dalších 2,2 milionu korun, 17 automobilů,  
4 elektrokola, 12 notebooků a mnoho dalšího. Neustále se snažíme pomáhat lidem 
zajistit stavební materiál, kterého je pořád nedostatek. 
 
Co se udělalo a na čem se nyní pracuje? 
 
FARA: 

- opravila se střecha fary – ale stále čekáme na část krytiny a dokončení 
- omítla se nadstavěná část zdiva těsně pod střechou 
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- provedla se výměna vnitřních i vnějších klimatizačních jednotek 
- opravili jsme poškozenou elektroinstalaci 
- udělaly se sádrokartony v podkrovních místnostech a u špalet střešních oken 
- opravil se dřevěný strop ve farním sálu 
- dokončila se první část vnitřní výmalby fary po zatečení  
- byly vyměněny všechny střešní okna 
- nouzově se vyměnila ostatní rozbitá okna, nyní se čeká na výrobu všech 

poškozených částí oken i doplňků a jejich výměnu 
ještě nás čeká: oprava zničených interiérových dveří a zárubní, dodělání vnitřní 
výmalby fary, výměna poškozených podlahových krytin, dodělání poškozených ovládání 
a doplňků střešních oken, dokončení střechy, výměna garážových vrat, udělání fasády 
fary, úprava okolí (např. propadlý vjezd do garáže…) 
 
KOSTEL MORAVSKÁ NOVÁ VES: 

- bylo odstraněno zařízení T-Mobile z věže i klenby kostela 
- kostel byl provizorně zakrytý pochozím záklopem na provizorní dřevěné 

konstrukci a PVC plachtou 
- zakryla se taškami střecha na sakristii 
- byla udělána oprava a revize elektroinstalace, doplnění zničeného vedení  
- opravují se varhany (vyčištění píšťal, chemická konzervace, opětovné 

naladění…) a čekáme na dodávku nového motoru 
- bylo zadáno výběrové řízení na vitráže farního kostela 
- drobnými opravami pokračujeme na nové (provizorní) elektroinstalaci a řešíme 

provizorní osvětlení hlavní lodi kostela 
- kolem věže jsme postavili lešení  
- vyrobily a instalovaly se dřevěné dubové žaluzie ke zvonům a na věž, věž byla 

uzavřena, aby v ní nemohli nadále bydlet holubi 
- v těchto dnech jsme dokončili projekt nové střechy, dostali souhlas 

s technickým řešením a výpis dřevěných prvků, začínáme pracovat na dodávce 
materiálu (jednání s Olomouckým arcibiskupstvím) 

- byla zadána výroba krovu na věž s uchycením kříže a hledá se zednická firma 
na dozdění části věže nad ciferníky – pod nový krov 

- byl demontován hodinový stroj, včetně starých poškozených rozvodů 
- pracujeme na výměně ciferníků věžních hodin a instalaci mechaniky hodin 
- bylo opraveno i poškozené provizorní zakrytí střechy kostela, kde nám zatékalo 
- začali jsme pracovat i na úpravě okolí farního kostela, včetně osvětlení… 
ještě nás čeká: vypracování projektu a zprávy o použití prostředků z Hungary Helps 
Agency, projekt na opravu části vitráží, získání souhlasu Úřadu památkové péče 
s projektovaným krovem a krytinou, zadání soutěže (výběrového řízení) na firmu, která 
uskuteční práce na opravě lodi kostela, další jednání s pojišťovnou, koordinace 
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jednotlivých mezioborových prací na kostele, domluvení na dodávce dřeva a nařezání 
jednotlivých prvků dřevěných konstrukcí, nová fasáda kostela i výmalba interiéru, 
opravy poškozených soch v interiéru i před kostelem … a mnoho dalšího  
 
KOSTEL HRUŠKY: 

- i když je náš kostel v Hruškách ve vlastnictví obce, provizorně se nám povedlo 
kostel zakrýt, aby nám do něj neteklo a také odstranit padlé stromy ze střechy 
kostela 

- udělali jsme revize elektroinstalací, nejnutnější opravy vedení, aby nedošlo  
ke zranění el. proudem a mohli jsme mít elektřinu v kostele 

- nově jsme ukotvili motor na varhany a opravili jsme jeho poškození a připravili 
jsme projekt na vyčištění varhan 

(i přesto, že kostel není ve vlastnictví farnosti, vše výše uvedené šlo z farního rozpočtu) 
- na OÚ proběhlo jednání farnosti se zástupci obce a architektem 
- byla domluvena kompletní výměna krytiny za „bobrovku“ 
- dále obec připravuje i projekt na obnovu věže kostela, která by mohla být 

doplněna i o hodiny 
- na obec byla podána žádost o řešení nejenom věže, ale také úklidové místnosti 

s výlevkou (kterou by bylo možné použít i jako nouzové WC), na kterou  
už čekáme přes tři roky – mohlo by být uděláno v rámci jednoho stavebního 
řízení (věž + sakristie) 

 
OSTATNÍ: 

- snažíme se lidem nabídnout možnost duchovního rozhovoru, vyslechnout jejich 
tíživou situaci, vložit jejich problémy a starosti do našich modliteb 

- připravili jsme vzájemné setkání se vzácnou návštěvou z Lichtenštejnska - 
princeznou Marii-Piou a ministryní zahraničí Dominique Hasler 

- připravili jsme projekt na přijetí daru od Lichtenštejnů na opravu vitráží kostela 
- uskutečnilo se společné setkání spojené s předáním darů na opravu kostela  

a pomoc lidem od Jeho císařské a královské výsosti arcivévody Karla 
Habsburského 

- neustále se snažíme pomáhat lidem v získávání finančních prostředků  
i stavebního materiálu, který je teď nejvíce potřebný – administrovat  
a rozdělovat tuto pomoc (rozdali jsme např. již více než 210 tun dřeva) 

 
Veliké poděkování patří všem, kdo nám v těchto týdnech pomáhají se všemi 

pracemi, s rozdělováním pomoci pro potřebné, s administrací, s úklidem…  

a vším co je potřebné, nebo na nás myslí v modlitbách, které velmi potřebujeme 

a které nás posilují, chrání a vedou… 

                   o. Marián 
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Farní tábor 
     Letos jsme se všichni těšili na farní cyklotábor, ale situace, která nastala, nám 
ho neumožnila zorganizovat. Proto 
jsme se s ostatními vedoucími a panem 
farářem rozhodli udělat tábor bez kol 
pro všechny děti z naší farnosti  
a farnosti Tvrdonice a Lanžhot. 
Nakonec se nám na tábor přihlásilo  
18 dětí a ve středu 7. července jsme  
ve čtyři hodiny vyrazili od fary směr 
Břežany u Znojma. Hned jak jsme přijeli, rozdělili jsme si pokoje a pak jako 
klasicky začal program tím, že jsme se rozdělili do týmů a hráli jsme spolu 
seznamovací hry. Tento den jsme zakončili zahajovacím táborákem. Za celý týden 
jsme zažili mnoho zajímavého. Největší zážitek byla návštěva Permonia 
v Oslavanech, kde si ti starší z nás prolezli lanové centrum a ti menší z nás si prošli 
bludiště, kde hledali a plnili různé úkoly permoníků. Také jsme hráli člověče 
nezlob se po celé zahradě. Zachraňovali jsme také spisy z hořící knihovny a dětem 
se moc dařilo a svému týmu vždy vysoutěžily hodně bodů. Jelikož bylo skoro celý 
týden docela dost teplo, měli jsme několik her s přenášením vody, vodní bitvy, ale 
také jsme zajeli do Hrušovan do aquaparku. Dva dny nám i pršelo, ale my jsme se 
nedali a družstva si mezi tím vyrobila své vlajky a zahráli jsme si různé hry a kvízy 
ve vnitřních prostorách. Jako každý rok nechyběla ani stezka odvahy i táborák. 
     Celý týden nás provázel i bohatý duchovní program. Každé družstvo mělo 
liturgickou službu, zajišťovalo ranní modlitbu, modlitbu před jídlem, večerní 
modlitbu a čtení na každodenní mši, kterou jste mohli sledovat skrze online 
přenos. Při mši svaté jsme si zazpívali písničky z koinonie. Měli jsme, jako každý 
rok, dvacetičtyřhodinovou adoraci, kdy jsme se s vedoucími vždy po hodině 
vystřídali před Nejsvětější Svátostí. Ráno nás Magda vždy seznámila s nějakou 
ctností, kterou jsme se snažili po celý den plnit. 
     Jsme moc vděční sestřičkám z Břežan za poskytnutí prostor a zajištění obědů 
pro náš tábor. Děkujeme maminkám dětí a vedoucích, které s námi jely a dělaly 
nám moc dobré jídlo. Velké poděkování patří také panu faráři a hlavnímu 
vedoucímu za možnost účasti na táboře i přes situaci, která nastala po červnovém 
tornádu. Děkujeme a těšíme se zase příští rok!     
           Anežka Dvořáčková 
Ekumenická bohoslužba 
     V pondělí 30.8. se ve farním kostele sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi v 19:00 
uskutečnila ekumenická bohoslužba, které předsedali představitelé různých 
křesťanských církví. Otec Marián Kalina a Marek Orko Vácha byli zástupci 
Římskokatolické církve, Erika Petříčková, která přednesla kázání, Českobratrské 
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církve evangelické, Ctirad Hrubý Evangelické církve metodistické, Juraj Jordán 
Dovala Církve československé husitské a Daniel Dobeš byl představitelem Církve 
adventistů sedmého dne. Při bohoslužbě zazněla slova útěchy a naděje pro všechny 
zasažené tornádem, které se Moravou prohnalo 24. června. Úryvky z Písma 
svatého byla plná vděčnosti a díků za ochranu, kterou nám Bůh ve své milosti dal. 
Zazněly prosby za zemřelé, zra-
něné, ty, kdo přišli o domovy,  
za dobrovolníky a všechny, kdo 
nám pomáhají ať už fyzicky, 
finančně nebo se za nás modlí. 
Křesťané všech církví se sjednotili 
ve společných písních a modlitbě 
Otče náš, ve které všichni volají 
k jednomu Otci. Na závěr boho-
služby před požehnáním se představili charitativní organizace, které zde po celé 
léto působily a kterým jsme moc vděční za pomoc. Po skončení bohoslužby 
následovalo na faře neformální přátelské setkání s pohoštěním.  
                     Magda Čerešnová 
Papež na Slovensku 
     Když Svatý Otec František začátkem prázdnin oznámil, že navštíví Slovensko 
a mimo jiné i Šaštín, měl jsem jasno – tuhle příležitost setkat se s papežem  
si nemůžu nechat ujít.  A to i přes to, že jsem měl možnost se s ním setkat v Římě 
a poté i na světových setkáních mládeže v Krakově a Panamě. Vnímám, že každé 
setkání s hlavou katolické církve je pro mě něco vzácného a neopakovatelného,  
ať už místem nebo atmosférou, která tam panuje. Na samotné setkání bylo potřeba 
mít očkování a registraci u pořadatelů 
setkání, která měla zajistit hladký průběh 
akce. Po úspěšné registraci nám byl 
zaslán QR kód kterým jsme se 
proukazovali u vstupu do areálů. V den 
setkání jsme vyjížděli v 6:00 hodin ráno 
autem z domova směrem do Šaštína. 
Cesta, až na malé zdržení, proběhla 
v pořádku. Na začátku města nás už 
organizátoři navedli na připravené odstavné parkoviště, odkud jsme se už 
přesunuli pěšky k areálu. Po nezbytné bezpečnostní kontrole jsme byli vpuštěni  
a organizátoři nás už navedli do sektoru.  Na samotné setkání bylo potřeba mít 
očkování a registraci u pořadatelů setkání, která měla zajistit hladký průběh akce. 
Po úspěšné registraci nám byl zaslán QR kód kterým jsme se proukazovali  
u vstupu do areálů. V den setkání jsme vyjížděli v 6:00 hodin ráno autem 
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z domova směrem do Šaštína. Cesta, až na malé zdržení, proběhla v pořádku.  
Na začátku města nás už organizátoři navedli na připravené odstavné parkoviště, 
odkud jsme se už přesunuli pěšky k areálu. Po nezbytné bezpečnostní kontrole 
jsme byli vpuštěni a organizátoři nás už navedli do sektoru. Před začátkem 
slavností bohoslužby, kdy papež František projížděl papamobilem vedle nás  
na vzdálenost několika málo metrů, to pro nás byl silný zážitek, na který budeme 
rádi vzpomínat. Při mši Svatý Otec také zdůraznil, že víra pobízí lidi, abychom 
byli solidární s těmi, kdo jsou v nouzi. Cituji: "Nezapomeňme na to, že nesmíme 
redukovat víru na cukr, který oslazuje život," řekl papež. Dal nám námět, o čem 
přemýšlet �. Po mši, kterou zakončil Svatý Otec návštěvu Slovenska a odletěl 
zpět do Říma, jsme se i my vydali domů povzbuzeni a plni dojmů ze setkání,  
na které budeme ještě dlouho vzpomínat. 
                 Lukáš Mráz 
Zahájení školního roku a výuky náboženství 
     V pondělí 4.10. jsme v naší farnosti zahájili nový školní rok a začátek výuky 
náboženství. Po delší době se děti opět společně setkaly při bohoslužbě v našem 
farním kostele. Dětská mše svatá byla doprovázena jejich zpěvem a na závěr 
bohoslužby požehnal o. Marián 
školákům aktovky. A protože 
nám počasí přálo, mohli jsme se 
všichni přesunout na farní 
zahradu, kde byl připravený 
společný táborák a jedno 
překvapení – děti si mohly připra-
vit pizzu. Děkujeme všem, kteří 
při přípravě této akce pomáhali, 
ať už v kostele nebo na farní zahradě. Zvláštní poděkování patří i rodině 
Duchoslavových, která připravovala výbornou pizzu… 
 

Adopce na dálku 
V projektu Adopce na dálku jste do 15. října 2021 přispěli částkou:  

 Vybráno Roční příspěvek Chybí 

MNV (3 děti) 17.250,- 19.500,- 2.250,- 
HRUŠKY (3 děti) 18.250,- 19.500,- 1.250,- 

TÝNEC (2 děti) 9.950,- 13.000,- 3.050,-  

     Děkujeme za vaše dary, přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu  

do kostela označené nápisem: „Adopce na dálku“. 
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Pro děti 
 

Věříme ve vzkříšení 
Základem naší víry je Ježíšovo vzkříšení. Mnozí lidé se ho snaží pochopit 
rozumem, to ale možné není – to nám umožňuje jenom víra. A na čem naši víru 
postavíme? Na svědectví apoštolů a těch, kteří se ze zmrtvýchvstalým Ježíšem 
setkali. 
Pozor! Tajenka této osmisměrky se čte po sloupcích a najdete v ní důležitá 
slova apoštola Pavla. 
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