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Úvodní slovo 

Milí farníci, bratři a sestry! 
 

    Při psaní těchto řádků se ještě pořád dívám na náš kostel, 
který je bez střechy. A jsem z toho smutný. Dobrou zprávou 
však je, že se nám již povedlo získat většinu potřebných 
povolení a že práce již nyní probíhají. Momentálně se pracuje 
na vyzdívaní štítu, dozdění zbořené římsy již máme za sebou, 
a konečně může nastoupit firma na vlastní střechu kostela. 
Dále proběhlo výběrové řízení na restaurování všech vitráží 
na kostele, připravil se projekt na nové věžní hodiny a v řešení 
je i kompletně nová elektroinstalace včetně osvětlení, 
ozvučení a zabezpečení kostela. Nyní si plně uvědomuji 

smysl rčení: „Práce jako na kostele“. 😊 V souvislosti se vším, co nás nyní čeká, 
bych chtěl poprosit o ohleduplnost a zvýšenou opatrnost při vstupu do kostela, 
kterým se nám povedl domluvit stálý (neomezený) vstup se stavební firmou, 
abychom se mohli potkávat při slavení bohoslužeb. Budeme to muset pár 
měsíců vydržet, ale věřím, že to zvládneme a že nedojde k žádnému úrazu  
či zranění. Chtěl bych také poděkovat všem, kdo nám v našem úsilí - dát vše  
do pořádku - pomáhají. Ať jim to dobrý Bůh oplatí svým požehnáním! 
 Po době covidu-19 a následném tornádu v naší farnosti i dnes prožíváme 
velmi těžkou dobu. Naši bratři a sestry na Ukrajině žijí ve válce a potřebují naši 
pomoc. Děkuji jejich jménem za váš příspěvek do humanitární sbírky na pomoc 
pro ně, neboť v naší farnosti se vybralo úctyhodných 144.950,- Kč. Na můj 
návrh, po projednání s Ekonomickou radou farnosti, jsme poslali na pomoc 
Ukrajině ještě 1.000.000,- Kč, protože jsme si všichni vědomi toho, že i když 
naše farnost potřebuje ke své obnově ještě mnoho prostředků, lidé na Ukrajině 
je potřebují mnohem více. Děkuji také za vaše zapojení do sbírky 
zdravotnického materiálu, jenž jsme předali zástupcům Českého červeného 
kříže, kteří zajistí jeho distribuci do těch nejpotřebnějších míst. No a jako další 
pomoc jsme nabídli naši faru za přístřešek dvěma rodinám z Ukrajiny, které 
musely utéct před válkou ze své země. Děkuji vám za to, že jste svým přístupem 
ukázali, že je naše farnost živým organizmem, který vidí nejenom sebe, ale chce 
pomáhat i druhým. Je to v souladu s učením Ježíše Krista, který řekl: „Cokoliv 
jste udělali pro jednoho z těchto mých bratří, pro mne jste udělali.“ 
 Blíží se velikonoční svátky. Na jejich prahu bych nám všem chtěl popřát, 
abychom je prožili v pokoji, s nadějí a láskou v srdcích. Kéž vítězství Krista  
nad zlobou a temnotou světa nám všem jasně svítí ve všech temnotách, které 
na nás dorážejí. Ať On sám se stává pokojem, který si uchráníme ve svých 
srdcích. 

Krásné prožití zbytku doby postní a požehnané Velikonoce přeje  

otec Marián 
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Svatojakubské hody ve farnosti 
     Farnost Moravská Nová Ves je zasvěcena svatému Jakubovi staršímu, který  

je patronem našeho farního kostela. K němu se proto váže i tradice slavit v závěru 

července v naší farnosti „Svatojakubské“ hody. Již samotný název nám říká,  

že tyto hody jsou s „někým“ svázány. Když jsem při posledních hodech  

(po tornádu) hlásil všem hodovníkům v závěru slavnostní bohoslužby termín 

následujících hodů, vycházel jsem z toho, že to budou hody „Svatojakubské“.  

A jelikož je slavnost svatého Jakuba v pondělí 25.7. a hody se v naší farnosti slaví 

v neděli, pondělí i úterý, připadalo mi správné slavit hody 24., 25. a 26.7. Tak byl 

určen termín hodů pro rok 2022. Vůči tomuto datu neměl nikdo výhrady, na úřadu 

městyse mi bylo řečeno, že je jedno, zdali si někdo vezme tři dny dovolené v tomto 

termínu, nebo týden předem, nebo později.  

     Nebudu se teď věnovat nějakým posledním 15-20 letům, ale když se podíváme 

na dlouholetou tradici (kterou potvrzují i zápisy ve farní kronice, která zachycuje 

události již od roku 1680) je vidět, že hody v naší farnosti bývaly opravdu 

„Svatojakubské“, tedy pevně spojené se světcem, po kterém nesou jméno.  

     Bylo mi proto velmi líto, když jsme se v únoru 2022 dozvěděli, že někdo opět 

bez jakékoliv vzájemné domluvy s farností termín hodů posunul o týden později 

(31.7.-2.8.). Rozdělovat tímto způsobem farníky i občany (aby se tak slavily 

Svatojakubské hody 24.-26.7. a další asi „Neoveské“ nebo „Slováckokrúžkovské“ 

hody o týden později) by bylo dílem Zlého, kterému bychom neměli naslouchat. 

Heslo „Divide et impera!“ (Rozděluj a panuj!) je přece heslem ďáblovým! 

     Proto jsme iniciovali na faře setkání zástupců Slováckého krúžku pod vedením 

starosty krúžku K.H., zástupců krúžku a zástupců farnosti. Všichni účastníci však 

byli znechuceni jednáním, kdy starosta Slováckého krúžku používal tajně na faře 

odposlech (možná v souladu se čtyřicetiletou tradicí doby a metod minulých),  

i když bylo předem jasně domluveno, že na vzájemném setkání takové praktiky 

používat nebudeme. Z toho důvodu bohužel také nedošlo k žádné vzájemné 

dohodě, o kterou tato strana vlastně vůbec neměla zájem. A to je škoda! 

     Byli jsme ochotni (kvůli již domluveným věcem k hodům – např. kapela…) 

tento rok v pokoře sklonit hlavu a přijmout ne úplně moudré posunutí hodů o týden 

později, ale s podmínkou vzájemné domluvy na hodech 2023 a dalších. Je škoda, 

že ani tento náš ústupek nebyl akceptován. 

     A co způsobilo posunutí hodů v Moravské Nové Vsi o týden později v ostatních 

obcích Podluží? Díky tomuto rozhodnutí „jednoho člověka“ museli být posunuty 

i další hody, a tak došlo k tomu, že v neděli 24.7. nemáme hody nikde na Podluží, 

zato v neděli 21.8. se musí křížit hody v Hruškách, Moravském Žižkově  

i Mikulčicích a v Dolních Bojanovicích se zarážáním hory – to vše v jeden čas.  
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Je škoda takovéhoto přístupu, kdy se nechceme vzájemně domluvit, kdy nechceme 

vidět i druhého, ale jenom sebe a odmítáme jakýkoliv dialog.  

     Pro lepší rozhled ještě uvádím, že v Brněnské diecézi je 26 farností 

zasvěcených sv. Jakubovi. Většina z nich slaví v roce 2022 hody v neděli 24.7.  

a druhá (menší část) je nepřekládá na neděli a slaví je tak v pondělí 25.7. V jedné 

farnosti se však mají slavit až za týden, tedy 31.7. … 

     Na závěr si dovolím položit otázky, na které si musí odpovědět každý sám: Bylo 

opravdu potřebné opět změnit termín hodů v Moravské Nové Vsi tak, aby se hody 

odtrhly od sv. Jakuba? Bylo správné tak učinit bez jakékoliv domluvy s farností 

svatého Jakuba a ostatními? Bylo vhodné měnit staletou tradici potvrzenou 

písemnými zprávami v kronice a vyměnit ji a odvolávat se na nějakou anomálii 

v posledních několika letech? A nebylo vhodnější respektovat daný termín hodů 

tak, abychom nezpůsobili křížení hodů v dalších vesnicích, které na to doplatily? 

     Nebylo by vhodnější, kdybychom se dokázali setkat a vzájemně se domluvit  

na termínu předem? Zvážit hodnotu staleté tradice vůči několikaleté z poslední 

doby, přijmout to, že „Svatojakubské“ hody vycházejí právě od svatého Jakuba, 

kterého slavíme v celém světě 25.7.? Zamyslet se nad tím, že vlastně bez patrona 

(u nás svatého Jakuba) by zde ani nikde jinde hody vůbec nebyly? Nebylo by 

vhodnější se snažit o spojování farníků a občanů a ne o jejich rozdělování? Nebylo 

by správné a fair play myslet i na další obce Podluží, kterým se nyní hody kříží? 

     Vím, že tento rok s tím už asi nic neuděláme, dle našich informací starosta 

Slováckého krúžku sám rozhodl a už je pozvaná kapela nebo zařízeny i další věci. 

Ale máme alespoň na to, aby se tato situace neopakovala zase za rok? Vyzývám 

tedy zodpovědné, aby se zamysleli a zkusili alespoň trošku hledat cestu 

vzájemného dialogu. Myslíte, že bychom to mohli zvládnout? 

     Nevím, co Slovácký krúžek udělal v posledním roce pro zdejší občany, kromě 

přípravy hodů. A teď nemluvím o jednotlivých členech, častokrát občanech  

a farnících, kterých si velmi vážím. Myslím na spolek jako celek. Myslím, že mi 

dáte za pravdu, že Farnost Moravská Nová Ves i za poslední rok toho pro občany 

a farníky udělala dost. Od doby, kdy se naší obcí prohnalo tornádo nepřestává 

pomáhat všem, kdo to potřebují. Nedělí je na „farníky“ a „občany“. Dodnes vysílá 

dobrovolníky na pomoc těm nejpotřebnějším, rozdala již více než 11.000.000,- Kč 

na pomoc postiženým lidem, zajistila a rozdala přes 240 m3 dřeva (trámů, latí, 

desek), 13 rodinám po pohromě zajistila automobil a i dnes může na faru přijít 

kdokoliv, kdo pomoc potřebuje, a my se mu snažíme v nelehké situaci pomoct. 

Bylo by správné (tak jak to nyní ze strany Slováckého krúžku cítíme), aby tato 

organizace neměla žádný hlas? A aby se nemohla vyjádřit ani k věcem, které jsou 

těsně spjaté s vlastním posláním farnosti? Myslím si, že si to nezaslouží. 
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Velikonoce v liturgii 
 

Bílá sobota – po západu slunce (Velikonoční vigilie) 

     Dle pradávné tradice je tato liturgie očekáváním Pána a vigilie, která se v ní 

slaví, připomíná posvátnou noc, ve které Pán vstal z mrtvých, a je považována  

za „matku posvátných vigilií“. V ní totiž církev s bdělostí očekává vzkříšení Pána 

a slaví svátosti uvádějící do křesťanského života. Všechny obřady velikonoční 

vigilie se konají v noci (po západu slunce a končí před nedělním svítáním). 

 

     Právě tak, jako je Ježíšovo vzkříšení neuchopitelné – evangelia jen konstatují 

prázdný hrob a mluví o různých setkáních se Vzkříšeným, o samém faktu vzkříšení 

zprávu nepodávají – právě tak není Ježíšovo vzkříšení samo o sobě symbolicky 

vyjádřeno v liturgii. Liturgie se raduje nad tím, že Kristus vstal z mrtvých  

a že je světlem a životem. Jediným symbolem vzkříšeného Krista ve velikonoční 

liturgii, srovnatelným s křížem jako symbolem utrpení, je velikonoční svíce - 

paškál. V této liturgii je křesťan především zván k tomu, aby Kristovo vzkříšení 

prožil sám na sobě, vždyť kvůli tomu Ježíš podstoupil utrpení a smrt – abychom 

žili z Něho. O tom mluví čtení z listu sv. Pavla Římanům. Vyvrcholením naší 

účasti na Kristově vzkříšení je buď křest sám o sobě, nebo obnova křestního slibu 

u těch, kteří již byli pokřtěni. Eucharistie toto vše pak dovršuje, je obnovením nové 

smlouvy, stvrzené Kristovou krví a s námi jednotlivě uzavírané na křtu.  

 

     Liturgie Velikonoční vigilie má čtyři části: obřady světla, bohoslužbu slova, 

žehnání křestní vody spojené s obnovení křestních slibů a liturgii Eucharistie.  

     Obřady světla začínají mimo kostel, kde se shromáždí věřící u připraveného 

velikonočního ohně. Tam začínají obřady znamením kříže a požehnáním ohně.  

Po tomto požehnání je přinesen paškál, do kterého symbolicky vyryje celebrant 

kříž, písmena a číslice letopočtu, zasadí zrna do kříže (podle Kristových ran)  

a svící od ohně zapálí. Ta je pak nesena v průvodu k oltáři. Při průvodu kněz třikrát 

zvolá: „Světlo Kristovo“, na něž odpovídáme: „Sláva Tobě, Pane.“ Po třetím 

zvolání před oltářem již mají všichni přítomní zapálené svíce od paškálu  

a následuje velikonoční chvalozpěv.  

      Po něm začíná druhá část obřadů – bohoslužba slova. Z prvních sedmi čtení  

ze Starého zákona vybere kněz minimálně dvě, které se budou číst (pokud to 

pastorační situace dovoluje, může se číst všech sedm čtení). Třetí čtení (o přechodu 

Rudým mořem) je povinné. Po každém ze čtení následuje žalm a po něm modlitba 

kněze. Po posledním starozákonním čtením zazní zpěv Gloria (Sláva na výsostech 
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Bohu). Při něm se opět rozezní varhany, zvony, rozsvítí se všechny světla v kostele 

a svíce na oltáři a přinese se socha Zmrtvýchvstalého Krista. Následuje modlitba 

kněze. Při všech modlitbách kněze stojíme. Po této modlitbě se čte novozákonní 

epištola a evangelium s příslušným zpěvem aleluja.  

      Po homilii (kázání) začíná třetí část obřadů – křestní bohoslužba. Společně 

zpíváme litanie ke všem svatým. Celebrant pak odchází ke křtitelnici, kde posvětí 

vodu (ponořením paškálu), která se bude 

používat ke křtu během celé velikonoční 

doby. Ministranti zapálí všem přítomným 

svíce a následuje obnova křestního slibu, 

kdy se veřejně zříkáme hříchu, obnovíme 

své odhodlání k životu s Kristem a vyznáme 

svou víru. Na znamení křtu jsme knězem 

pokropeni svěcenou vodou. Společně 

zpíváme zpěv „Viděl jsem pramen vody“ 

nebo jiný vhodný zpěv.  

      Po asperges (pokropení lidu) zazní 

společné přímluvy a po nich jsme, ve čtvrté 

části bohoslužby – bohoslužby oběti, zváni 

ke společnému stolu, na kterém se nám bude 

podávat Kristovo Tělo a Krev. Na závěr bohoslužby nám kněz udělí slavnostní 

požehnání, kdy propouští lid se slovy: „Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.“  

Lid odpovídá: „Bohu díky, aleluja, aleluja.“   

 

PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 

DATUM A DEN ČAS MÍSTO 

9.4.  SOBOTA 13:30 - 14:15 TÝNEC 

9.4.  SOBOTA 14:45 - 16:00 MOR. NOVÁ VES 

10.4.  NEDĚLE 14:30 - 15:15 HRUŠKY 

10.4.  NEDĚLE 16:00 – 17:00 TVRDONICE 

11.4.  PONDĚLÍ 15:30 – 18:00 BŘECLAV 

        12.4.  ÚTERÝ 16:00 – 17:30 LANŽHOT 
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POŘAD BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

KVĚTNÁ NEDĚLE 9:15 10:00 8:00 

PONDĚLÍ svatého týdne 18:00 (pro děti) - farní kostel 

STŘEDA svatého týdne 19:30 promítaná křížová cesta - farní kostel 

ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 - - 

VELKÝ PÁTEK 18:00 - - 

BÍLÁ SOBOTA 20:00 - - 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 9:15 7:45 10:45 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 9:00 8:00 7:00 

 

• Na Květnou neděli začíná mše svatá průvodem, 

který je připomínkou Ježíšova slavnostního příchodu 

do Jeruzaléma. Nezapomeňte si s sebou  

na mši svatou přinést kočičky, v úvodu mše svaté 

vám budou požehnány! 

• Ve svatém týdnu, ve středu večer v 19:30 hod. 

jste srdečně zváni do farního kostela na promítanou 

křížovou cestu před velikonočními svátky (poslední). 

• Na Bílou sobotu bude otevřen farní kostel od 12:00 do 16:30 hod., aby se věřící 

mohli přijít poklonit k Božímu hrobu. Prosím také, abyste si vzali na starost 

stráž u Božího hrobu po 30 minutách (papír na zapsání je vzadu v kostele). 

• Velikonoční vigilie na Bílou sobotu bude začínat na farní zahradě. Po úvodním 

komentáři se proto všichni přesuneme průvodem k faře. Po ukončení 

slavnostní mše svaté jste všichni zváni opět na farní zahradu ke společnému 

„velikonočnímu přípitku“. 
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Plánované akce 
 

 Místo Datum 

Diecézní setkání mládeže 

s otcem biskupem 
Katedrála v Brně sobota 9. 4. 

Zelený čtvrtek –  

Mše svatá svěcení olejů 
Katedrála v Brně  čtvrtek 14. 4. 

Ministrantský den AKS Olomouc sobota 30.4. 

Farní pouť na sv. Hostýn Hostýn sobota 7.5. 

Farní den Týnec neděle 8.5. 

Udělování svátosti pomazání 

nemocných 

Hrušky 

Týnec 

Moravská Nová Ves 

středa 25.5. 

čtvrtek 26.5. 

čtvrtek 26.5. 

Slavnost 1. sv. přijímání 

Týnec 

Hrušky  

Moravská Nová Ves 

neděle 24.4. 

neděle 1.5. 

neděle 12.6. 

Slavnost Těla a Krve Páně –  

Eucharistický průvod 

Týnec 

 

čtvrtek 16.6. 

 

Poděkování Pánu Bohu 

rok po tornádu 
Moravská Nová Ves sobota 25.6. 

Poděkování za školní 

rok 2021/2022 

kostel / farní zahrada  

Moravská Nová Ves 
pondělí 27.6. 

Adorační den farnosti + den 

vzájemných modliteb AKS  
Moravská Nová Ves středa 29. 6. 

Farní tábor Měřín 7.7. – 14.7. 

 

O všech plánovaných akcích budete v ohláškách vždy včas informováni. 



Farní zpravodaj 

Velikonoce 2022     - 9 - 

Synoda 2021 – 2023 

     Začátkem října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený 

do tří fází (diecézní, kontinentální a univerzální). Ten spočívá v konzultacích  

a rozlišování a vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023. V naší 

farnosti se do tohoto procesu ochotně zapojilo celkem 26 farníků. Po diskuzích 

v jednotlivých skupinách došlo i na společné setkání všech skupin společně  

s o. Mariánem. Na tomto setkání, které proběhlo v neděli 20.3., se jednotlivé 

skupiny seznámily se závěry jejich společných setkání, ze kterých vzešly různé 

náměty, díky kterým bychom mohli přispět ke sblížení farníků ve farnosti  

nebo začlenění „nově příchozích“ do našeho společenství.  

     O průběhu synodální cesty ve farnostech brněnské diecéze aktuálně informuje 

biskup Pavel Konzbul: „Na Popeleční středu 2. března 2022 byla v naší diecézi 

ukončena farní etapa synodální cesty. K tomuto datu jsme obdrželi 503 výstupů  

z farních skupin a na některé opozdilce 

ještě s nadějí čekáme. Synodní skupiny 

byly tvořeny především lidmi  

v produktivním věku a dominantní bylo 

téma „Na společné cestě“ a téma 

„Naslouchat“. Povzbudivá je skutečnost, 

že při setkáváních převažovala atmosféra 

vzájemné důvěry a více než dvě třetiny 

skupin chtějí ve vzájemném kontaktu 

pokračovat. Z předběžné analýzy také 

vyplývá, že nejsilnější je touha po církvi 

a farnosti jako živém společenství.“ Nyní 

se budou získané výstupy zpracovávat. 

     „Diecézní fáze synody bude zakončena při liturgii v sobotu 7. května 2022  

v 15.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, po ní bude také představena 

syntéza diecézní fáze synody. Všem, kdo se zapojili modlitbou a osobní účastí, 

děkujeme,“ uvádí biskup Pavel Konzbul. 

 

Bližší informace o Synodě naleznete na stránkách www.synoda.cz nebo cirkev.cz 

 

     O dalším průběhu Synody vás budeme i nadále informovat prostřednictvím 

ohlášek nebo farního zpravodaje. 

 

http://www.synoda.cz/
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Diecézní setkání mládeže     9.4.2022 

      Po dvouleté přestávce kvůli nařízeným omezením v souvislosti s Covidem-19, 

je na sobotu před Květnou nedělí pořádáno Diecézní setkání mládeže. Akce  

je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12-25 let. Všichni mladí, starší 

15 let, se mohou zúčastnit jako dobrovolníci. Celá akce bude probíhat v Brně  

v katedrále Petra a Pavla a okolí. Program je tvořen katechezemi, přednáškami, 

workshopy, duchovním programem, zážitky ve společenství, obědem apod. 

Ministrantský den v Olomouci     30.4.2022 

      Celodenní setkání se uskuteční v sobotu 30. dubna 2022. Začátek je v 9:00 hod. 

a plánované ukončení okolo 16:00 hod. Ministranti se mohou těšit na bohatý 

program. Nebude chybět mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. 

Účastníci budou mít možnost osobně poznat (nejen) bohoslovce brněnské diecéze, 

jejich život a prostory olomouckého kněžského semináře. Samozřejmostí  

je společný oběd a bohatý odpolední program ve skupinkách. Přihlášky  

jsou k dispozici v sakristii. Přihlašování se ukončuje v neděli 17.4.2022. 

Pouť na Svatý Hostýn     7.5.2022 

      V sobotu 7.5.2022 se společně vydáme na farní pouť do Baziliky Nanebevzetí 

Panny Marie na Svatý Hostýn. V sakristii máte možnost se závazně přihlásit  

do Velikonoční neděle 17.4.2022. Při přihlášení je třeba uhradit zálohu  

200,- Kč. Mše svatá bude sloužena v 11:30 hod., před ní se společně pomodlíme 

pobožnost křížové cesty. Pouti se tento rok budou účastnit i farníci z Prušánek, 

kteří doplní naše autobusy. 

6. Farní den     8.5.2022 

     Na neděli Dobrého Pastýře 8.5.2022 se uskuteční společný farní den, který se 

naposledy konal v roce 2019 v Týnci. Tento rok opět strávíme společné nedělní 

odpoledne v obci Týnec. Přípravná setkání organizátorů již začala. Nyní 

pracujeme na programu. Rádi přijmeme každého, kdo by nám chtěl pomoct 

s přípravou. 

6. Farní tábor     7.-14.7.2022 
     Zveme všechny naše děti od 9 let na farní tábor, který se letos uskuteční na faře 

v Měříně. Tábor proběhne v termínu 7.7. až 14.7.2022. Přihlášky jsou 

k dispozici v sakristiích. O program tábora se bude starat naše mládež, která se již 

na děti moc těší! Přihlášky je nutné odevzdat do neděle 8.5.2022. 
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Noc kostelů     10.6.2022 

     Letošní rok se můžeme jako farnost zapojit do „Noci kostelů“. Den, kdy máme 

možnost představit náš kostel jako kulturní památku a ukázat křesťanství široké 

veřejnosti. Vzhledem k tomu, že náš kostel minulý rok zasáhlo tornádo, mohli 

bychom čekat zvýšený zájem o jeho navštívení. Celá akce však závisí na tom, kolik 

ochotných farníků se najde, kteří budou ochotni tuto akci zorganizovat.  Pokud 

byste měli zájem se zapojit, můžete přijít na faru, kde by se domluvilo společné 

setkání všech organizátorů. Noc kostelů se bude konat 10.6.2022 a přihlásit  

se je potřebné do 25.4.2022. 

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové     9.-14.8.2022 

      CSM - Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže  

a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.  Doprovází ho kulturně 

duchovní program a sjede se na něj mnoho mladých křesťanů. Letošním mottem 

je "Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl". Program bude velmi pestrý  

a bohatý, takže si v něm každý může najít něco zajímavého: témata přednášek, 

kvalitní přednášející, koncerty, slavení eucharistie, poutavé katecheze. V závěru 

setkání – v sobotu 13. srpna, bude program doplněn i programem pro celé rodiny 

s dětmi. Letošní CSM se bude konat od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové.  

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik dní  

ve společenství svých vrstevníků. Mladší 18 let musí mít svými rodiči či zákonným 

zástupcem vyplněnou „Kartu mladších“. Tu je potřeba pečlivě vyplnit v přihlášce. 

Kartou mladších zákonný zástupce potvrzuje, že dítě bude během setkání  

pod dohledem doprovázející osoby, která bude v tomto dokumentu uvedena. 

Ubytování je zajištěno na školských zařízeních (odděleně děvčata a chlapci), 

stravování v jídelnách. Bližší informace a možnost přihlášení najdete  

na www.celostatnisetkanimladeze.cz 

 

Adopce na dálku v roce 2022  

     Děkujeme za vaše dary, kterými podporujete projekt Adopce na dálku v naší 

farnosti na podporu indických dětí. Od začátku letošního roku se zatím na adopci 

v jednotlivých obcích vybralo:  Moravská Nová Ves  9.150,- Kč 

Hrušky   7.050,- Kč 

Týnec   2.150,- Kč.  

Přispívat na tento projekt můžete i nadále do pokladničky u vchodu do kostela. 

 

http://www.celostatnisetkanimladeze.cz/
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Pro děti 
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