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Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nebylo místa v srdcích lidí, chudá stáj Syna hostila, Dítě pastýři 

v jeslích vidí, Bůh tajemství Lásky otvírá. 
 

Nebude člověk bez naděje, blízko je Boží lásky dech, s vírou den 
nehasne bez pokoje, buď sláva Bohu na výsostech! 
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Úvodní slovo 

Milí farníci, bratři a sestry! 
 

Prožili jsme společně velmi zvláštní rok, během 
něhož nás sužovala pandemie covid-19 a v jehož 
polovině nás postihla živelná katastrofa způsobená 
tornádem. S vděčností Pánu Bohu můžu na konci 
tohoto roku říct, že jsme to všechno zvládli. Dokonce 
se nebojím říct i to, že právě v této době vyšlo 
z lidských srdcí najevo mnoho dobra: vzájemné 
pomoci, solidarity, obětování se pro druhého… 

Věřím, že i v dalších dnech následujícího roku 
2022 budeme v tom dobrém společně pokračovat.  
Je před námi ještě mnoho úkolů, před něž nás 
postavila situace, kterou jsme prožili. Obnovit 
všechno zničené, vybudovat infrastrukturu, zázemí 

pro společenské akce, dát našemu kostelu novou střechu…  

Ale nezapomeňme při tom spěchu na to nejdůležitější: kromě 
budování všeho výše zmíněného jsme byli povoláni i k tomu, abychom 
budovali Boží království. Je to království lásky, vzájemného porozumění, 
vzájemné soudržnosti. Království, kde se každý jeden raduje z radosti těch 
ostatních, kde každý přeje druhému jenom to dobré, kde své vlastní štěstí 
nalézáme vždy ve štěstí těch druhých, těch, které máme rádi. Kéž by se 
nám to i v roce 2022 dařilo!  

Přeji nám všem, abychom prožili požehnané svátky Narození Páně 
v klidu, obklopeni svými nejbližšími. Kéž pocítíme něžný dotek Božského 
dítěte a kéž kromě nazdobených vánočních stromků a naplněných 
štědrovečerních stolů pocítíme i opravdovou blízkost ke všem lidem. Vždyť 
narození Ježíše Krista – Božího Syna nám bylo dáno jako dar, který patří 
každému člověku. Kéž se proto o letošních Vánocích může narodit  
i v našich srdcích. 

 
To vám všem ze srdce přeje a v modlitbách vyprošuje 
 

otec Marián  
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Liturgické okénko 

Svátosti – XXII. část 

Kněžské svěcení – obřad 2. část 
(pokračování z minulého vydání) 
 

Prostrace a litanie 

Potom všichni vstanou. Biskup odloží mitru a se sepjatýma rukama, obrácen k lidu 
říká výzvu k modlitbě: 
Ve společenství se všemi, kteří se u Boha za nás přimlouvají, svěřme Boží dobrotě 
bratry vyvolené ke kněžské službě a prosme Boha, všemohoucího Otce,  
aby v nich bohaté rozmnožil dary Svatého Ducha. 

Kandidáti padnou na tvář, začne zpěv litanií a všichni odpovídají. 
Po litaniích biskup stojí obrácen k lidu a s rozpjatýma rukama pokračuje: 
Vyslyš nás, všemohoucí Bože: Sešli požehnání Svatého Ducha na tyto své 
služebníky, kteří mají být vysvěceni ke kněžské službě; dej jim potřebnou milost 
a sílu a neustále jim uděluj své dary. Skrze Krista, našeho Pána. 
Všichni: 
Amen. 
 
Gesto prostrace nacházíme na několika místech Písma, kde vyjadřuje klanění, kajícnost, 
hlubokou prosbu, ale také naprostou odevzdanost. Především tento význam má pro svěcence 
nyní: když padne tváří k zemi před oltář, fyzickým gestem se zříká sám sebe a prosí, aby jej 
moc Boží zastínila a naplnila. Kdysi při litaniích při svěcení leželi tváří k zemi nejen kandidáti 
kněžství, ale též biskup a všichni přítomní kněží na znamení jednoty a společné modlitby. 
Protože církev je tvořena nejen těmi, kdo svůj život dosud žijí na zemi, ale též těmi, kdo nás již 
předešli a potřebují naše modlitby, i těmi, kdo již patří na Boží slávu, sjednocuje se celá církev 
v modlitbě za kandidáty kněžství. Podporu svatých skutečně potřebujeme nejen kvůli  
své vlastní slabosti, ale též kvůli velikosti daru, který pro svěcence vyprošujeme.  

Vzkládání rukou a konsekrační modlitba 

Biskup s mitrou stojí před sedadlem. Kandidáti přistupují jednotlivě před biskupa 
a klečí před ním. Biskup vloží ruce na hlavu jednotlivých kandidátů, nic při tom 
neříká. Také všichni přítomní kněží kladou kandidátům ruce na hlavu, nic přitom 
neříkají. Při tomto úkonu mají na sobě štolu. Potom zůstanou shromážděni kolem 
biskupa až do konce konsekrační modlitby, ovšem tak, aby věřící mohli obřad 
dobře sledovat. 
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Biskup odloží mitru a s rozpjatýma rukama pronáší nad klečícími kandidáty 
konsekrační modlitbu: 

Stůj při nás, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, 
původce lidské důstojnosti a dárce všech milostí. 
Skrze tebe se všechno rozvíjí a upevňuje. 
Ty utváříš svůj lid jako královské kněžstvo 
a volíš si z něj služebníky, 
aby v síle Ducha Svatého zastávali různé úřady 
a sloužili Kristu, tvému Synu. 
Už v době starozákonní 
jsi ustanovil posvátné služby: 
Vyvolil jsi Mojžíše a Áróna, 
aby vedli a posvěcovali tvůj lid, 
a podřizoval jsi jim pomocníky, 
aby spolupracovali na tvém díle. 
Když Izrael putoval pouští, 
dal jsi Mojžíšova ducha 
sedmdesáti starším, 
aby s jejich pomocí snáze vedl tvůj vyvolený lid. 
Na Árónově důstojnosti 
jsi dal účast i jeho synům, 
aby podle Zákona konali před tebou kněžskou službu 
a ve stánku ti přinášeli oběti, 
které byly náznakem 
a stínem budoucích dober. 
A v posledním čase jsi, Otče svatý, 
poslal na svět svého Syna Ježíše, 
apoštola a velekněze našeho vyznání. 
Mocí Svatého Ducha ti sám sebe přinesl 
jako oběť neposkvrněnou, 
a na svém poslání dal účast svým apoštolům, 
za které prosil, aby byli posvěceni pravdou. 
Tys jim pak dal pomocníky, 
aby po celém světě zvěstovali 
a naplňovali dílo spásy. 
Také nám, nástupcům apoštolů, 
dej, Bože, tyto pomocníky, 
ať nám v naší nedostatečnosti pomáhají 
vykonávat apoštolský úřad. 
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Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, 
těmto svým služebníkům důstojnost kněžskou; 
obnov v jejich nitru Ducha svatosti; 
ať od tebe, Bože, přijmou druhý stupeň svěcení 
a příkladem svého života 
ať upevňují mravní řád. 
Ať se svým biskupem poctivě spolupracují, 
a tak slova evangelia, která budou hlásat, 
ať milostí Ducha Svatého 
přinášejí hojný užitek v lidských srdcích 
a šíří se do všech končin světa. 
Spolu s námi ať jsou věrnými správci tvých tajemství, 
aby se tvůj lid neustále obnovoval koupelí znovuzrození 
a sytil z darů tvého oltáře, 
aby hříšníci docházeli odpuštění a smíření 
a nemocným se dostávalo útěchy a pomoci. 
Ať jsou, Bože, s námi spojeni, 
abychom se společně dovolávali tvého milosrdenství 
pro lid, který jsi nám svěřil, 
i pro celý svět. 
Dej, ať se v Kristu shromáždí všechny národy, 
a v jednotě tvého lidu 
dosáhnou svého cíle a dovršení v tvém království. 
Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v 
jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 

Všichni: 
Amen. 
 
Vzkládání rukou a konsekrační modlitba jsou jádrem celého svěcení. Vzkládání rukou je opět 
biblickým gestem, které již apoštolové používali, aby předávali dar Ducha Svatého těm, které 
určili jako své pomocníky. Na kandidáty kněžství vkládá ruce biskup i všichni přítomní kněží; 
ti však nesvětí, ale vyjadřují tak svou modlitbu a jednotu společenství.  
Vzkládání rukou se děje v tichu. Toto ticho není prázdné, ale je naopak plné očekávání vylití 
Ducha Svatého. Je to ticho, z něhož se rodí konsekrační modlitba.  
Konsekrační modlitbu, jíž se z jáhnů stávají kněží, používá církev s nepatrnými obměnami již 
od 6. století. Modlitba je uvozena slovy, jimiž vyznáváme, že Bůh je původcem lidské 
důstojnosti, že je tím, kdo dává všechny milosti a který utváří svůj lid a pro službu lidu 
ustanovuje úřady obdařené mocí Ducha Svatého. Toto základní vyznání je dále rozvinuto  
v anamnestické části, v níž si církev vzpomíná na důležité etapy dějin spásy, v nichž bylo 
novozákonní kněžství předobrazeno. Jádrem modlitby je epikleze - prosba o seslání Ducha 
Svatého. Biskup prosí o obnovení toho Ducha svatého v nitru svěcených, kterého přijali při 
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iniciačních svátostech. Prosba o Ducha Svatého je zkonkretizována následnými prosbami, 
odpovídajícími závazkům, které na sebe před malou chvílí svěcenci vzali.  
Velkou odpovědí Amen se celý lid hlasitě připojuje k modlitbě biskupa, k níž se dosud 
připojoval tichým nasloucháním. Po této modlitbě jsou muži u oltáře již nově vysvěcenými 
kněžími. 

Vysvětlující obřady 

Po skončení konsekrační modlitby biskup usedne s mitrou na hlavě. Novokněží 
vstanou. Ostatní kněží se vrátí na svá místa. Někteří kněží upraví novokněžím štolu 
kněžským způsobem a obléknou jim mešní roucho; potom také odejdou na svá 
místa.  

Biskup si vezme plátěný gremiál. Může následovat komentář, v němž  
se připomene význam kněžského pomazání křižmem. Novokněží jednotlivě 
přistupují k biskupovi, klečí před ním, biskup maže jejich dlaně křižmem a přitom 
říká: 

Náš Pán Ježíš Kristus, kterého Otec pomazal Duchem Svatým a mocí,  
ať tě ochrání a posiluje, neboť máš posvěcovat křesťanský lid a slavit uprostřed 
něho eucharistickou oběť. 

Potom si biskup i novokněží umývají ruce. Zatímco si novokněží upravují štolu  
a oblékají mešní roucho, a když jim biskup maže ruce, zpívá se antifona: Kristus 
Pán je knězem navěky, podle řádu krále Melchizedecha, který obětoval chléb  
a víno s žalmem 110 (109) nebo jiný vhodný zpěv téže povahy, odpovídající této 
antifoně, a to především tehdy, pokud byl tento žalm zpíván jako responsoriální 
žalm při bohoslužbě slova. 

Potom přinesou věřící misku s hostiemi a kalich s vínem a vodou, které jsou 
připraveny ke mši, předají je jáhnovi a on je podá biskupovi. Novokněží přistupují 
jednotlivě k biskupovi, klečí před ním a on jim klade obětní dary do rukou se slovy: 

Přijmi dary věřících k slavení eucharistie. Buď si vědom toho, co budeš konat,  
a také podle toho žij; svůj život připodobňuj tajemství Kristova kříže. 

Potom dá biskup jednotlivým novokněžím políbení pokoje se slovy: Pokoj s tebou. 

Novokněz odpovídá: I s tebou. 

Stejným způsobem pozdravují novokněze také všichni přítomní kněží  
nebo alespoň někteří z nich. 
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Vysvětlující obřady nepatří k podstatě udílení svátosti, ale viditelným způsobem naznačují,  
co se odehrálo při svěcení. Upravení štoly kněžským způsobem a obléknutí kněžského roucha 
– ornátu tedy převlečení viditelného a vnějšího oblečení vyjadřuje vnitřní změnu, která se  
v novoknězi odehrála. Skutečnost, že s oblékáním pomáhají dva jiní novokněží, odkazuje  
na nezbytnou pomoc a blízkost, bez které se kněží v rámci svého společenství neobejdou. 
Posvátné křižma, směs olivového oleje a vonných látek, posvěcené biskupem na Zelený čtvrtek, 
je symbolem Ducha Svatého. Když se totiž v Písmu mluví o Duchu Svatém, často se používá 
pojem "pomazání" - proto jsou nyní posvátným křižmem pomazány ruce novokněze, který jimi 
bude posvěcovat druhé a který především novým způsobem obdržel Ducha Svatého.  
Ze skutečnosti pomazání rukou také vychází zvyk udělovat novokněžské požehnání - žehnat 
rukama, na nichž jakoby posvátný olej ještě neoschnul. 
Předání chleba a vína smíseného s vodou vyjadřuje, že poslání kněze má svůj jistý vrchol ve 
slavení eucharistie, k níž všechno směřuje a z níž vše čerpá sílu. Jeho posláním je ale také 
kázáním, jinými svátostmi i vlastním životem druhé na slavení eucharistie připravovat  
a pomáhat jim ze slaveného tajemství čerpat pro svůj každodenní život. 
Posledním z vysvětlujících obřadů je pozdravení pokoje mezi kněžími, které je součástí také 
jiných svátostí, a je jakýmsi zpečetěním uděleného daru Ducha i vyjádřením společenství 
presbyteria, do nějž byl novokněz včleněn.  

Slavení eucharistie, přijímání a závěrečné obřady 

Vyznání víry se říká ve dnech, kdy je předepsáno. Přímluvy se vynechávají. 
Eucharistická bohoslužba se koná obvyklým způsobem, kromě přípravy kalicha. 
Místo obvyklého požehnání se může použít následující text slavnostního 
požehnání: 

• Bůh, který založil a řídí svou církev, ať vás stále chrání svou milostí,  
abyste věrně konali svou službu.  
Všichni zvolají: Amen. 

• Ať jste před lidmi svědky lásky a pravdy a věrnými služebníky smíření. 
Všichni zvolají: Amen. 

• Ať vás učiní opravdovými pastýři, kteří budou rozdílet živý chléb a slovo 
života, aby tak věřící rostli v jednotě Kristova těla.  
Všichni zvolají: Amen. 

• Požehnej vás všemohoucí Bůh: + Otec + i Syn + i Duch Svatý.  
Všichni zvolají: Amen. 

Mše svatá pokračuje přípravou oltáře, dary se k eucharistii nenesou, neboť je biskup předal 
novoknězi před malou chvílí. Eucharistické modlitby se nově vysvěcení kněží účastní poprvé 
jako kněží – tedy koncelebrují u oltáře. 
Závěrečné požehnání završuje bohoslužbu a znovu nechává zaznít prosby, jimiž se církev  
k Bohu obracela již v konsekrační modlitbě. Nově vysvěcení kněží mají totiž zapotřebí modlitby 
a požehnání církve, aby mohli uchovat a rozvíjet to, co obdrželi.  
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Předvánoční svatá zpověď 
 

     Ještě dnes 19.12. máte možnost využít v naší farnosti předvánoční zpovídání 
v Týnci od 14:00 do 15:00 hod. 
 

Dále můžete ještě využít zpovídání 

• 19.12. od 16:00 do 17:15 hod. v Tvrdonicích 
• 20.12. od 16:00 do 17:45 hod. v Břeclavi 
• 21.12. od 16:00 do 17:45 hod. v Lanžhotě 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2021 
 

 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

PÁTEK 
Vigilie Slavnosti 
Narození Páně 

„půlnoční“ 
24.12. 22:00 --- --- 

SOBOTA 
Slavnost 

Narození Páně 
25.12. 9:15 10:45 7:45 

NEDĚLE 
Svátek Svaté rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 
26.12. 9:15 7:45 10:45 

PONDĚLÍ 
Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 
27.12. 18:00 --- --- 

ÚTERÝ 
Svátek sv. Mláďátek, 

mučedníků 
28.12. --- 18:00 --- 

STŘEDA Pátý den v oktávu  29.12. --- --- 18:00 

ČTVRTEK Šestý den v oktávu  30.12. --- --- --- 

PÁTEK 
Poděkování a prosba o 

Boží pomoc  
do nového roku 

31.12. 16:45 8:00 15:30 

SOBOTA 
Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie 
1.1.2022 9:15 8:00 10:30 

NEDĚLE 
2. neděle  

po Narození Páně 
2.1. 9:15 10:30 8:00 
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Tento rok jsme ve farnosti prožili 
 
Volba nové ekonomické rady – v neděli 20.12.2019 proběhla při nedělních 
bohoslužbách volba do nové ERF. Pro následující období 5 let (od 1.1.2021  
do 31.12.2025) jsme si zvolili za MNV pana Jana Tučka a paní Beatu Vájovou,  
za Hrušky paní starostku Jana Filipovičovou a za Týnec paní Blanku Ostratickou. 
Předávání dekretů proběhlo při nedělní mši svaté na faře. 

Život ve farnosti během pandemie – od konce roku 2019 postupně docházelo  
ke zpřísňování pravidel pro setkávání na bohoslužbách kvůli pandemii koronaviru. 
Mše svaté byly slouženy na faře. Přijížděl na ně i otec Robert z Tvrdonic.  
Bohoslužby bylo možné sledovat on-line na našich internetových stránkách. 
Během doby postní se přenášely i pobožnosti křížové cesty. Členové živého 
růžence se mohli on-line připojit k modlitbě ze svých domovů. Mší svatých na faře 
se mohl účastnit pouze omezený počet věřících, přednost měli ti, kteří měli na daný 
den intenci. Naši biskupové udělili dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách.  
Díky našim akolytům bylo možné podávání svatého přijímání o nedělích  
ve všech kostelích naší farnosti. O Velikonocích měli možnost navštívit 
bohoslužby ti, kteří se aktivně zapojují do života farnosti. Stále byl omezen počet 
účastníků bohoslužeb, proto byla nutná rezervace. Od května již nebyl omezen 
počet osob na bohoslužbách, musely se však dodržovat rozestupy. Z tohoto 
důvodu sloužil o. Marián celý květen v naší farnosti čtyři nedělní mše svaté.  
Od června byly opět slouženy mše svaté v běžném režimu. 

Pouť na svatý Hostýn – v sobotu 8.5.2021 jsme se společně vydali na pouť  
do baziliky na sv. Hostýn. Letos byl vypraven pouze jeden autobus, protože byl 
omezen počet účastníků bohoslužby na 100 věřících. Mši svatou sloužil otec 
Marián. Letos jsme se v bazilice nesetkali s farností Prušánky. Po mši svaté jsme 
se společně pomodlili křížovou cestu.  

„Boží Tělo“ – ve čtvrtek 3.6.2021 se celá naše farnost setkala ve farním kostele 
sv. Jakuba, abychom společně slavili Slavnost Těla a Krve Páně. Díky ochotným 
farníkům se povedlo připravit čtyři oltáře. Slavnostní mše svaté se účastnili  
i krojovaní z Hrušek a Týnce. 

Kurz Akolyta – v polovině června skládalo závěrečné zkoušky kurzu Akolyta pět 
mužů z naší farnosti. Kurz pořádalo Biskupství brněnské. V neděli 20.6.2021 
předal absolventům o. biskup Pavel osvědčení v kostele sv. Jakuba v Brně. Ritus 
k církevnímu pověření osob, které jsou rozhodnutím biskupa pověřeny podávat 
svaté přijímání, proběhl v naší farnosti až v měsíci listopadu. 
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Živelná katastrofa – tornádo – čtvrtek 24.6.2021 se nesmazatelně zapsal  
do našich životů. Přes jižní Moravu se přehnalo ničivé tornádo. Již následující den 
přijelo do našich obcí mnoho dobrovolníků z ČR, Slovenska a dalších států, někteří 
se zapojili do prací na záchraně našeho farního kostela, fary i kostela v Hruškách. 
I mnoho farníků přišlo pomoct, a to i přes to, že někteří sami měly poškozené 
domy. Na faře jsme ubytovávali dobrovolníky, bylo zde pro všechny, kteří šli 
okolo, k dispozici občerstvení a toalety. Bylo možné si zde vyzvednout nářadí  
a cokoliv z humanitární pomoci. První nedělní mše svatá byla sloužena na farním 
dvoře.  Během prázdnin nám otec biskup poslal na duchovní výpomoc o. Tomáše 
Maradu a o. Ladislava Arvaie z Brna. V polovině srpna pak byla opět přenesena 
do svatostánku ve farním kostele Nejsvětější Svátost oltářní. Po tornádu byla totiž 
poničená okna. Do opravy vnějších rozbitých oken byl svatostánek prázdný. 

Návštěva pomocného biskupa – v neděli 4.7.2021 se nám podařilo připravit 
kostel k první mši svaté po tornádu. Mši svatou celebroval otec biskup Pavel 
Konzbul, který nás přijel navštívit a povzbudit v naší nelehké situaci.  
Při bohoslužbě jsme prosili o posilu a děkovali Bohu za všechny, kteří nám přijeli 
pomoci. 

Farní tábor – i přes složitou situaci nebyl zrušen farní tábor u sestřiček  
sv. Hedviky v Břežanech u Znojma. Díky ochotné mládeži a také nemalé pomoci 
od sester se mohl tábor uskutečnit. Tábor byl pro všechny děti zdarma. Sestřičky 
nám bezplatně zajistily stravování. Všichni jsme alespoň dočasně na táboře 
zapomněli na starosti spojené s tornádem…  

Návštěva TV Noe – v neděli 18.7. 2021 zavítala do naší farnosti TV Noe. Ze mše 
svaté byl vysílán přímý přenos. I prostřednictvím televizních obrazovek mohl  
otec Marián poděkovat všem dobrovolníkům a informovat o dění v naší farnosti. 

Hody v naší farnosti – na konci července byla sloužena slavnostní mše svatá  
u příležitosti Slavnosti sv. Jakuba, stejně tak u příležitosti Slavnosti  
sv. Bartoloměje v Hruškách a Stětí sv. Jana Křtitele v Týnci. 

Ekumenická bohoslužba pro Moravu – v pondělí 30.8.2021 byla v našem 
farním kostele sloužena Ekumenická bohoslužba. Mnozí z vás jste se této 
bohoslužby účastnili poprvé. Při bohoslužbě byli společně přítomni zástupci 
několika křesťanských církví.  

Pouť do Žarošic – na Zlatou sobotu se zrušila společná pouť do Žarošic.  
Přihlásilo se jen 16 farníků. 

Dar na opravu farního kostela – ve čtvrtek 9.9.2021 otec Marián přijal návštěvu 
z Lichtenštejnského knížectví, které nám finančně přispělo na opravu několika 
vitráží v našem farním kostele. 



Farní zpravodaj 

Vánoce 2021     - 11 - 

Poděkování za úrodu – v měsíci záři jsme v kostelích naší farnosti poděkovali 
Pánu Bohu za letošní úrodu. Děkujeme všem, kteří přinesli plodiny a květiny, které 
vypěstovaly na svých zahradách, tak i těm z vás, kteří jste díky nim mohli vyzdobit 
naše chrámy. 

Papež na Slovensku – ve středu 15.9.2021 jste se mnozí zúčastnili návštěvy 
papeže v Šaštíně. Součástí kříže se sochou ukřižovaného Krista na hlavním pódiu 
byly i trámy z našeho farního kostela poničeného tornádem. 

Převzetí daru - ve středu 13.10.2021 se o. Marián v doprovodu člen ERF Jana 
Tučka účastnil setkání s Řádem sv. Jiří, za účasti Jeho císařské a královské výsosti 
Karla Habsburgského, arcivévody Rakouského. Při tomto setkání předala jeho 
výsost naší farnosti svůj dar na opravu našeho farního kostela a na pomoc lidem. 

Adorace a modlitby za naši farnost – v pátek 12.11.2021 jsme po krátké adoraci 
mohli Bohu děkovat v modlitbě chval díky kapele Lamačské chvály ze Slovenska. 
Kostel zaplnilo i mnoho jejich přátel, modlitba byla vysílána on-line. Věříme,  
že mnozí z vás se díky tomuto druhu modlitby více přiblížili Bohu. 

Kříže z poničeného farního kostela – v pátek 5.11.2021 předal hejtman Jan 
Grolich starostům obcí zasažených tornádem kříže, které byly vyrobeny z krovu 
našeho poničeného farního kostela. Tyto kříže požehnal Svatý Otec František  
ve Vatikánu. Jeden z křížů byl předán Svatému Otci jako dar.  

Dobročinná dražba křížků – ze zničeného krovu našeho kostela se podařilo 
vyrobit i další kříže, které je možné získat v dobročinné dražbě, kterou zaštiťuje 
hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, a to za příspěvek, který bude použitý 
na obnovu našeho farního kostela. 

Předání dvou trámů – dva trámy z našeho kostela byly předány otci Vojtěchovi 
na poutní místo k Božímu milosrdenství do Slavkovic, kde by z nich měl 
vzniknout památný kříž, na připomínku katastrofy, která nás postihla. 

Návštěva sv. Mikuláše – v pondělí 6.12.2021 navštívil i naše děti ve farnosti svatý 
Mikuláš spolu s andělem a čertem. Děti si pro Mikuláše připravily písničku, 
básničku nebo ukázaly, jak se umí hezky modlit, ten je pak obdaroval 
připravenými balíčky. 

 

Betlémské světlo 
Jak je již dobrým zvykem v naší farnosti, na Štědrý den bude v našem farním 
kostele k dispozici Betlémské světlo, toto si budete moci odpálit a odnést domů, 
tak abyste si mohli zapálit svíci při sváteční štědrovečerní večeři. Čas, kdy bude 
Betlémské světlo k dispozici, bude upřesněn v nedělních ohláškách. 
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Pomoc po tornádu 
 

     Jelikož již nastal zimní čas a venkovním pracím počasí moc nepřeje,  
byla pozastavena finanční pomoc v naší farnosti, která byla vyplácena z peněz, 
které byly zaslány na farní účet s variabilním symbolem pomoci farníkům. Až to 
počasí na jaře dovolí a budou obnoveny práce na opravách poškozených domů 
našich farníků, bude opět zahájeno poskytování této pomoci, dle naspořených 
finančních darů na farním účtu. 
     V této souvislosti opět uvádíme číslo farního účtu a jednotlivých variabilních 
symbolů, nově přibyl variabilní symbol č. 1111, jelikož naše farnost se připojila 
k projektu diecézní charity, která připravuje výstavbu domu pro seniory, kteří 
přišli o domov kvůli tornádu a již nemají dostatek sil, aby si své obydlí opravili  
nebo postavili nové. 
 

Pokud chcete zaslat finanční pomoc naší farnosti, můžete tak učinit zasláním  
své částky na farní bankovní účet - č. ú. 1381673309/0800  
  

IBAN: CZ84 0800 0000 0013 8167 3309 vedeno u České spořitelny. 
BIC (swift): GIBACZPX 
  

• Pokud chcete, aby Váš dar byl použitý na opravu poškozených kostelů  
či fary, uveďte variabilní symbol 2222. 

• Pokud svým darem chcete podpořit poškozené lidi ve farnosti uveďte 
variabilní symbol 777 (všechny tyto prostředky budou předány  
ve finančních balíčcích rodinám a lidem, kteří byli zasaženi tornádem). 

• Pokud jste se rozhodli podpořit výstavbu domu pro seniory ve spolupráci  
s Charitou, je potřeba uvést variabilní symbol 1111. 

 Děkujeme za Vaši štědrost! 
 

 

     V uplynulých týdnech měl pan farář spoustu pracovních schůzek ohledně 
postupu prací na opravě našeho farního kostela, fary a kostela v Hruškách. Mimo 
jiné navštívil olomouckou arcidiecézi, kde se povedla domluvit příprava dřeva  
na krov farního kostela (téměř 70 m3). Po Novém roce bychom měli mít nařezané 
dřevo u kostela a mohli bychom začít se stavěním krovu. 
     Také byl na svátek sv. Martina, hlavního patrona Bratislavské arcidiecéze, 
hostem otce arcibiskupa Stanislava Zvolenského. V tento den se v celé arcidiecézi 
konala finanční sbírka na výstavbu domu pro seniory z naší oblasti, kteří přišli  
o svá bydliště. Všechny dary na pomoc budou předány Diecézní charitě v Brně. 
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Úkony duchovní správy farnosti v roce 2021 
 
Svátost křtu  

Mor. Nová Ves: Hugo Salajka Denis Salajka 

Hrušky: David Dudáš  Martina Mrláková  
Petr Výmola Markéta Mrláková  
Kryštof Málek 

Týnec: Daniel Polák Ema Michalicová  
Benjamin Jan Křtitel Vasko 

 
Církevní sňatky 

Hrušky: Radek Kohút a Aneta Blažejová 
   
První svaté přijímání 

Během lockdownu kvůli pandemii covid-19 se děti v loňském roce nemohly 
připravit k 1. sv. přijímání. V tomto roce, kdy 1. svaté přijímání u nás bude,  
se k němu připravuje 17 dětí (žáci 4. a 5. ročníků ZŠ). 
 
Všem, kteří přijali některou ze svátostí, vyprošujeme hojné Boží požehnání! 
 
Církevní pohřeb 

Mor. Nová Ves: Božena Konrádová Anna Hřebačková Vladimír Vybíhal 
Oľga Vašková  Jiří Kolčava  Oldřich Konrád  
Anna Sečkářová  Stanislav Miklica Milada Paulíková 
Antonín Maděřič Helena Glosová  Jaroslav Salajka 
Libuše Hřebačková Josefa Janulíková 

Hrušky: Anežka Benešová Jaroslava Jančálková  Jan Hrabě   
Anna Jakubíčková Josef Brůček 

Týnec: Vladislav Zoubek Anna Fňukalová  Marie Vájová 
Jaroslav Fňukal  Anna Kopuletá  Miroslav Dubecký 
Ludmila Láníčková Vladimír Výleta  Božena Pálková 

Odpočinutí věčné, dej jim, Pane… 
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Pozvání na připravované akce 
Jelikož se stále mění epidemiologická situace v ČR, jsou vyhlašována nová 
opatření a jsou různě omezovány hromadné akce, nelze dopředu domlouvat a zvát 
na jednotlivé akce. Na konec ledna 2022 je ve farnosti připravován 
6. Farní ples, který by se měl uskutečnit v Kulturním domě v Týnci, v případě jeho 
zrušení budete informováni v ohláškách. 

Synoda 2023 
     „Církev potřebuje reformu či uzdravení a oživení. Co chybí našim farnostem, 
aby byly rostoucím společenstvím, které vydává přesvědčivé svědectví o Kristu?  
Co chybí našim rodinám, aby byly živou církví v malém? Co musíme dělat, 
abychom uměli předávat víru dalším generacím, aby nám nechyběli kněží, 
abychom přispěli k rozvoji křesťanské kultury?“ ptá se ve své promluvě olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner.  

     Výzva papeže Františka směřuje podle otce arcibiskupa ke všem lidem, protože 
všichni jsou za církev zodpovědní. Zároveň se na hledání odpovědí mají podílet 
společně, a postavit se tak současné nemoci individualismu.  

     „Žijeme a myslíme příliš sami, proto nedáváme dostatečnou 
příležitost Duchu Sv., aby z nás budoval živé společenství církve. 
Společná odpověď nevznikne prosazením názoru, který překřičí 
druhé, ani demokratickým hlasováním, kde se prosadí většina. 
Jde především o společné naslouchání Duchu Sv.,“ dodává. 

     I naše farnost se chce zapojit a odpovědět tak na výzvu Svatého Otce i našich 
biskupů k hledání cest pro církev ve 21. století. Proto proběhly u nás dvě setkání, 
a to v pátek 17.12. a v sobotu 18.12., kde se farníci rozdělili do několika skupinek, 
které budou pracovat samostatně. V případě, že by se ještě někdo chtěl zapojit, 
může kontaktovat vedoucí kterékoliv skupinky a přidat se. Kontakty naleznete  
na našich internetových stránkách v oddělení s názvem SYNODA 2023. 

Adopce na dálku v roce 2021  
     Děkujeme za vaše dary, kterými jste i tento rok podpořili projekt Adopce  
na dálku v naší farnosti. V tomto těžkém a náročném roce se ve všech třech obcích 
naší farnosti vybralo dostatek prostředků, které jsme v prosinci odeslali skrze 
charitu do Indie. Přesné vyúčtování bude uveřejněno k 31.12.2021 v informacích  
o hospodaření farnosti. 

     Přispět můžete i nadále do pokladničky u vchodu do kostela. 
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Donátorství 
     V tomto těžkém roce nás vyzval k donátorství náš otec biskup Vojtěch. Na jeho 
prosbu odpovědělo i několik desítek našich farníků, kteří se v tomto roce přihlásili 
ke své farnosti formou donátorství. V roce 2021 tak stoupl počet donátorů naší 
farnosti na 108 (asi 34% z účastníků bohoslužeb). V MNV je 53 donátorů, 
v Hruškách 42 a v Týnci 13. Donátoři přispěli i v této těžké době celkovou částkou 
úctyhodných 209.750,- Kč. Jsme moc rádi, že i v naší farnosti se tak rozrostla 
„velká rodina malých dárců“, což je hlavní myšlenka donátorského fondu PULS. 
 

I tito lidé nám pomohli… 
 

 

 

 

 

 

 

Zahájení dobročinné aukce křížů z krovu farního kostela MNV 

Kříž je možné získat za dobrovolný příspěvek na DONIO.CZ, 

který bude použitý na opravu zničeného farního kostela v MNV 

(zleva: otec Marián, zástupci Kyndryl, hejtman JMK Jan Grolich) 

 

otec Marián při vzájemném předání darů  

s Jeho výsostí Karlem Habsbursko-Lotrinským v Brně 

Návštěva z Lichtenštejnského knížectví při předání daru  

na restaurování zničených vitráží farního kostela sv. Jakuba 

(zleva: pan kostelník Růžička, starosta MNV Marek Košut,  

otec Marián, ministryně zahr. věcí Dominique Hasler, princezna 

Maria Pia Kothbauer a honorární konzul Daniel Herman) 

 

Společné foto po slavení mše svaté v Katedrále  

sv. Martina, patrona Bratislavské arcidiecéze, která 

věnovala celou svatomartinskou sbírku na výstavbu 

domu pro seniory postižené tornádem na Moravě 

(zleva: otec biskup Jozef Haľko, otec arcibiskup 

Stanislav Zvolenský, otec Marián) 
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Pro děti 
Smajlíkové bludiště skrývá tajenku, co máš udělat v době adventní. Cestu ukazují 
jen radostní smajlíci. Spoj je a poté zapiš do tajenky písmenka, která jsou mezi 
nimi: 
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