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„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim,  
neboť takovým patří Boží království.“ 

 
  



 Farní zpravodaj 

Úvodní slovo 
 

 

Milí farníci,  

     poslední dobou dostávám velmi často otázku: „Otče, 

chystáte se vyrazit někam o prázdninách?“ Před začátkem 

prázdnin a času dovolených je to určitě jedna z obvyklých 

otázek, s níž se často setkáváte možná i vy. Není se čemu 

divit. Po dlouhé době nutného a okolnostmi zapříčiněného 

setrvávání v blízkosti domova je cítit silná touha vydat se 

„někam pryč“, objevovat krásy přírody či jiných zemí, ale 

především na chvíli vytrhnout sebe a své blízké ze stereotypu, 

všednosti a nucené uzavřenosti. Zde se nabízí krásná 

analogie. Touha opustit na chvíli „všednost a zabydlenost  

v tom svém“ může být skvělou příležitostí přenést toto vše  

i do duchovní roviny našeho života.  

Právě čas, kdy opouštíme „stojaté vody“ života, může 

být využit třeba pro „rozvíření vod“ možná až příliš stojaté hladiny například 

naší modlitby. Nové zážitky, zkušenosti, nově objevená místa, krása přírody 

mohou být velmi podnětné pro obnovení svěžesti našeho dialogu s Bohem, aby se 

neuhnízdil pouze na nezbytný čas slavení nedělní liturgie během prázdnin. Když 

papež František ve svých promluvách hovořil o modlitbě, poukázal na to, jak se 

liturgická modlitba ustavičně vrací ke každodennímu životu a pozvedá jej. Všude, 

kam přicházíme, a ve všem, co nás potkává, pokračuje dialog s Bohem. Ten, kdo 

se modlí, je jako zamilovaný, který neustále nosí v srdci milovaného člověka,  

ať už je kdekoli. Tento dialog s Bohem totiž vše pozvedá. Každá radost z prožité 

chvíle se stává důvodem ke chvále, každé zhroucení našich plánů příležitostí  

k prosbě o pomoc. Papež přirovnává modlitbu k oknu s výhledem na tajemství, 

jelikož „osvěcuje několik kroků, které máme před sebou, a poté se otevírá 

veškeré realitě, která jí předchází, a překonává ji. Poznání Krista nás 

uschopňuje k důvěře ve skutečnost, že tam, kam naše oči a zrak naší mysli 

nedohlédnou, není nicota, nýbrž nekonečná milost. Někdo nás zde očekává.“  

     Až tedy budeme vyhlížet z okna čas našeho „vytržení ze všednosti“, kéž  

v dálce nevidíme tajemství nejistoty, ale v pozvednutí mysli k Bohu najdeme 

jistotu, že nás zde někdo očekává. A kéž se realita, s níž se nakonec potkáme, 

stane novou realitou setkání s Kristem. Ze srdce všem přeje a v modlitbách 

vyprošuje 

otec Marián 
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 „Svatojakubské“ hody 
 

nebo „Neoveské“ hody? 
 
Mnoho z nás věřících provázel smutek při oznámení, že se pravděpodobně 

nebudou hody v naší farnosti vázat ke svatému Jakubovi, ale až k poslední neděli 
v červenci. Neochota spolupracovat a vzájemně si naslouchat ze strany 
Slováckého krúžku pod vedením pana Květoslava Hřebačky způsobila to,  
že letošní termín hodů již nelze změnit - a to jak ze strany organizátora světských 
tradic, tak ze strany farnosti.  

Naši farnost mají v termínu, který je dán liturgickým kalendářem, tedy 
v neděli nejblíže svátku svatého Jakuba, tj. 24.7.2022, navštívit poutníci, aby 

předali dar naší farnosti pro obnovu našeho farního 
chrámu po tornádu. Pouť s názvem Od Jakuba k Jakubovi 
se koná již několikátým rokem. Poutníci z různých koutů 
republiky během ní navštěvují některé z mnoha kostelů 
naší vlasti, které jsou zasvěceny právě sv. Jakubovi. Celá 
pouť je rozplánovaná na několik dnů až týdnů, včetně 
ubytování cestou pro poutníky a i z toho důvodu již není 
možné celý termín posunout o týden později. Jsme si 
vědomi toho, že i organizátoři světských hodů již mají 
vše „objednáno“ a připravují hody na 31.7.-2.8.2022, 
tedy týden po svátku svatého Jakuba.  

Mrzí nás, že se všichni, kteří se mají podílet  
na organizaci hodů, společně nesešli v jeden den, aby se domluvili na společném 
termínu. Myslím si, že farnost nikdy neměla problém se domlouvat s jakoukoliv 
organizací, vždyť jsme před týdnem připravili společně s městysem pěkný 
Obecní a farní den, a mám za to, že to byla příkladná spolupráce, povedená akce.  

Tak si položme každý z nás otázku, kde je vlastně problém? Pan Květoslav 
Hřebačka ze Slováckého krúžku dokonce kontaktoval Biskupství brněnské  
i děkanský úřad ve Velkých Bílovicích a to opakovaně. Pan děkan navrhl, že by 
bylo dobré udělat vzájemné setkání, kterého by se zúčastnil i on sám. Avšak pan 
Květoslav Hřebačka sdělil panu děkanovi, že o takovéto setkání pro vzájemnou 
domluvu nemá zájem. Takže se vlastně divím a sama sebe se ptám, s jakým 
záměrem se tato „iniciativa“ kontaktování otce biskupa nebo otce děkana vůbec 
rozbíhala, když byl návrh vzájemného setkání hned odmítnut?  

Ale podívejme se raději dopředu. Jsme schopni se ještě před letošními hody 
domluvit na termínu hodů na rok 2023? Je možné, aby se na úřadu městyse sešla 
farnost, zástupci městyse, Slováckého krúžku, mužáků i chasy? Nechápu, jaký 
mají vlastně organizace, které připravují světské hody, „problém“ s termínem? 
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Co je vlastně limituje? Je s tím, jestli jsou hody v ten či onen termín, pro ně 
vůbec nějaký problém? Nebo se tento problém jen uměle vytváří? Vstupenky se, 
podle mého názoru, prodají kterýkoliv víkend, 
dechovka se také objedná na jakýkoliv termín, 
návštěvníci se přijdou pobavit kdykoliv, a tak bych 
mohla pokračovat dál a dál. I vzhledem k dalším 
hodům na Podluží by bylo mnohem vhodnější mít 
hody 24.7., nedošlo by pak k tomu, že v jednu 
neděli, tj. 21.8. budou hody ve třech vesnicích  
ve vzájemné blízkosti: v Hruškách, Mikulčicích  
a Moravském Žižkově… 

V tomto roce bude slavnostní „hodová“ mše 
svatá sloužena v našem farním kostele svatého 
Jakuba v neděli 24.7.2022. V tuto neděli přivítáme 
i poutníky Od Jakuba k Jakubovi a snad se ještě 
povede, aby nás navštívil i slavnostní kazatel. 
V neděli 31.7. bude mše svatá z 18. neděle v liturgickém mezidobí. Tato sice již 
nebude ke svatému Jakubovi, ale stejně tak můžeme přijít prosit za naši obec, 
naši farnost, za to, abychom byli jednotní a dokázali budovat společné dílo. Tato 
vzájemnost a jednota mají pro nás křesťany velikou cenu! 

Petra Švancarová 
 

Liturgické okénko 
 

Liturgický rok  
Úvod 
     Liturgický rok je odvozen od slova liturgie. Liturgie je výkon kněžského 
úřadu Kristova, jímž se na jedné straně uskutečňuje spása člověka a na druhé 
straně oslava Boží vnějšími působivými znameními v bohoslužbě církve. Z této 
definice vyplývá, že v liturgickém roce půjde o úzký vztah ke Kristu, v němž 
jediném je cesta ke spáse, a o oslavu Boha mezi námi. Ve křtu jsme se stali členy 
církve i účastníky na Kristově kněžské moci, přijali jsme všeobecné kněžství,  
a to nás zavazuje k plnému životu s církví, s Kristem. 
     Liturgický rok je postupným rozvíjením Kristova vykupitelského díla, které je 
plně obsaženo v eucharistické bohoslužbě, která působí na věřící podle míry 
jejich ochoty a připravenosti dát se proměnit. Církev svůj život čerpá z tajemství 
Velikonoc, proto Velikonoce jsou vrcholem celého církevního roku a památkou 
zmrtvýchvstání Krista je každá neděle. Věřící mají potřebu ve společenství  
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a v účasti na eucharistii tuto památku oslavit, neboť z ní čerpají životní síly a ona 
je udržuje v jednotě jak s Kristem, tak mezi sebou. 
     Obsah liturgického roku, který začíná adventní přípravou na narození 
Spasitele, popisuje konstituce o liturgii těmito slovy: „V ročním okruhu rozvíjí 
pak tajemství Kristovo od jeho vtělení a narození až k nanebevstoupení,  
k letnicím a k očekávání příchodu Páně jako blaživé splnění naší naděje. Když 
tak oslaví jednotlivá tajemství vykoupení, otvírá věřícím bohatství mocných činů 
a zásluh svého Pána, takže jsou v každé době jistým způsobem zpřítomňovány, 
aby se s nimi věřící dostávali do styku.“ 
     I svátky svatých jsou vtaženy do mystéria Kristova, neboť to jsou živé 
příklady těch, kdo jej následovali a na nichž se uskutečnilo jeho velikonoční 
tajemství: s ním trpěli a s ním jsou oslaveni. Pro připomínku, neděle a význačné 
doby nesmějí být zatlačovány svátky svatých. A svatí mají být liturgicky slaveni 
především v místních církvích, ke kterým měli vztah. Celou církví mají být 
slaveny svátky jen těch svatých, kteří mají obecný význam. 
     Neděle je zdůrazněna jako den vzkříšení, týdenní oslava velikonoc, prvotní 
sváteční den a „základ a jádro liturgického roku“. Neděle pro své výsadní 
postavení ustupuje jen nejvýznamnějším slavnostem, svátkům Ježíše Krista.  
     Liturgický církevní rok je souhrn svátků a připomínek v ročních cyklech  
se opakujících. Určitá „nepravidelnost“ je dána pohyblivou dobou slavení 
Velikonoc. Z ní vyplývají i některé pohyblivé svátky. Do kategorie pohyblivých 
svátků jsou dále zařazeny svátky k jejichž slavení je neděle nejvhodnější. Jedná 
se o svátek Křtu Páně – v neděli po 6. lednu; svátek Krista Krále – o poslední 
neděli liturgického mezidobí, tedy o neděli předcházející adventní době;  
a o svátek Svaté Rodiny v neděli po narození Páně. Pokud na neděli před novým 
rokem nevyjde, je tento svátek slaven 30.12. Výklad k pohyblivým svátkům  
a pohyblivým významným dnům v knize následuje až za výkladem k svátkům 
jednotlivých světců, tj. jejich slavení, (životopisů a dalších souvislostí) dle dat  
v martyrologiu. Na internetu by mělo jít o aktuální propojení. 
     Doby liturgického roku jsou v tomto pořadí: adventní, vánoční, mezidobí I., 
postní, velikonoční a mezidobí II. 
 
 

Blahoslavenství turistů 
Blahoslavení ti, kteří se dokážou těšit z nádherné podívané i bez fotografování, 

neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce. 
Blahoslavení ti, kteří se nebojí únavy z namáhavého výstupu, neboť odměnou 

jim budou nejen svaly, ale i duchovní vytrvalost. 
Blahoslavení ti, kteří dokážou setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, 
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neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas. 
Blahoslavení ti, kteří se spokojí s menším dílem svačiny jen proto, aby se mohli 

rozdělit s druhými, neboť jejich tělo nebude sice plně nasyceno, ale nasytí se 
jejich duše. 

Blahoslavení ti, kteří ani v horkých letních dnech neztrácejí cit pro vkusné a 
důstojné oblečení, neboť jejich tělo bude vyzařovat krásu duše. 

Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, chovají podle svého svědomí, 
neboť ten, který vidí i ve skrytosti, je odmění. 

      

Co jsme společně prožili  
 
 
Ministrantský den v Olomouci 30.4.2022 
 

     V sobotu 30. 4. jsme spolu s panem farářem navštívili Ministrantský den  
v Olomouci. Když jsme přijeli na místo, přivítal nás rektor arcibiskupského 
kněžského semináře. Poté následovalo rozřazení do jednotlivých skupinek. Když 
nás bylo v naší skupině dostatek, následovalo seznamování s ostatními 
ministranty. Hráli jsme různé hry a potom jsme si povídali o tom, jak jsme se 
dostali k ministrantské službě. Ve skupince jsme se následně přešli  
do kostela sv. Mořice, kde byla v 10 hodin společná mše s otcem biskupem 
Vojtěchem. Po skončení mše svaté jsme se ve skupinách přesunuli zpátky  
do semináře, kde byl pro nás nachystaný oběd. Po opravdu dobrém obědě jsme 
mezi sebou soutěžili v různých disciplínách, jako například střílení ze 
vzduchovky, lezení po bednách nebo box. Na konci tohoto ministrantského dne 
byla adorace na poděkování, kterou vedl otec Roman Kubín. Moc jsme si tento 
den spolu s ministranty užili a těšíme se na další setkání za tři roky. 

Pavel Dvořáček 
 
Slavnost prvního svatého přijímání 
 

     Letošní rok se udělovala svátost Eucharistie dětem ve všech třech obcích. 
Byly to již děti čtvrtého a pátého ročníku ZŠ, protože kvůli covidu s nimi nebylo 
možné probrat v náboženství v předchozích letech všechno učivo, které 
potřebovaly znát před udělením svátosti. V Týnci přistoupily k prvnímu svatému 
přijímání čtyři děti, v Hruškách šest dětí a v Moravské Nové Vsi osm dětí. Všem 
dětem přejeme, aby se jejich první svaté přijímání zároveň nestalo posledním, ale 
aby i nadále budovaly svůj vztah s Bohem.  
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Ministrantský den v Olomouci 
 

     
 
 
 

První svaté přijímání ve farnosti 
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Pouť na sv. Hostýn 
 

 
 
 

Farní den v Týnci 
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Slavnost Těla a Krve Páně v Hruškách 
 
 

   
 

 
 
 

Zakončení školního roku 
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Obecní a farní den 
 

  
 
 

   
 

Inaugurace nového brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula 
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Diecézní setkání mládeže 9.4.2022 
 

     V sobotu 9. 4. se skupinka mladých z naší farnosti rozhodla jet na setkání  
s otcem biskupem do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Letošní téma setkání 
bylo: ,,Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16). Dopoledne po 
přihlášení nás čekalo zahájení programu v katedrále, kde nás přivítal i otec 
biskup Vojtěch. Následně jsme byli rozděleni do skupinek, podle toho, co jsme si 
vybrali za téma přednášky nebo workshopu. Nabídka přednášek byla opravdu 
velká jako například: S humorem jde všechno líp (od našeho pomocného biskupa 
Pavla), Češi v Texasu (od Jana Kříže) nebo třeba Seminář bez obalu, kde 
odpovídali bohoslovci na naše otázky. Po skončení tohoto programu jsme měli 
chvíli čas, kdy jsme si mohli vyzvednout bagetu, která nikdy nezklame :-). Tento 
čas jsme také mohli využít ke svaté zpovědi, kterou řada z nás také nevynechala. 
V odpoledním programu jsme měli množnost jít na chvály, poté následovala 
různá svědectví víry a na konec byla i katecheze otce biskupa Vojtěcha. Diecézní 
setkání jsme zakončili společnou mší svatou. Někteří jeli letos úplně poprvé  
a odjížděli domů plní zážitků. Tak příští rok s námi můžeš jet i ty! 

Anežka Dvořáčková 
 
Pouť na Svatý Hostýn 7.5.2022 
 

     Na svátek Panny Marie, prostřednice všech milostí, se v naší farnosti i tento 
rok konala tradiční pouť na Svatý Hostýn. Protože letos tento svátek připadl  
na neděli, konala se pouť v sobotu 7. 5. Autobus, který vyzvedl poutníky 
v Týnci, Hruškách a Moravské Nové Vsi, vyjel v brzkých ranních hodinách. 
Kvůli nepříznivému počasí a rozbahněným cestám poutníci vyjeli autobusem až 
k bazilice a v přilehlé restauraci uvítali něco na posílení a hlavně teplý čaj. I přes 
neustávající déšť jsme se přede mší svatou pomodlili křížovou cestu. Po ní 
následovala slavností mše svatá, kterou celebroval otec Ladislav Árvai, protože 
náš pan farář, otec Marián Kalina, s námi nemohl jet z důvodu nemoci. Po mši 
svaté se obloha vyjasnila a poutníci si přáli na Hostýně zůstat o něco déle. Každý 
tento čas využil dle svého uvážení. Někteří si zašli na dobrý oběd, 
nakoupili dárky pro své blízké nebo si zašli na procházku do přilehlého parku. 
Jiní využili čas ke ztišení, modlitbě a svaté zpovědi. Po požehnání se poutníci 
vypravili na zpáteční cestu. Domů jsme doputovali kolem čtvrté hodiny s díky 
Panně Marii za ochranu a udělené milosti. 

Magdaléna Čerešnová 

Farní den v Týnci 8.5.2022 
 

     Po dvouleté odmlce způsobené proticovidovými opatřeními se 8. května, tedy 
čtvrtou neděli velikonoční, uskutečnil v pořadí již šestý Farní den. Tentokrát se 
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farníci sešli opět v Týnci, protože je to jediná obec naší farnosti, která nebyla 
postižena řáděním loňského tornáda. Po mariánské pobožnosti, která začala  
ve 14.00 hodin v kostele, jsme se všichni přesunuli na prostranství před 
kulturním domem. Tak jako před dvěma lety i letos nám počasí nepřálo, začalo 
pršet a všichni účastníci se přesouvali do vnitřních prostor kulturního domu. 
Venku, pod zastřešenou pergolou, zůstával pouze Martin Kvasnovský, který od 
rána griloval výborné masíčko, za což mu všichni děkujeme. Hospodyňky opět 
přichystaly sladké i slané pohoštění na stoly a vinaři přinesli ochutnat vzorky 
vinného moku. V letošním roce probíhala soutěž salátů a také jsme zjišťovali, jak 
dobře známe svou farnost. K poslechu nám hrála cimbálová muzika Jatelinka  
a Lusk. Mládež si pro nás připravila krásné taneční předtančení. A pro naše 
nejmenší byl opět zajištěn skákací hrad, tentokrát byl ale opravdu obrovský! Děti 
se zabavily při výtvarných a tvořivých dílničkách, také dostaly cukrovou vatu  
a měly možnost projet se na koni. Místní hasiči nám dali nahlédnout  
do hasičského auta. I přes nepřízeň počasí byli všichni zúčastnění rádi, že se po 
tak dlouhé době zase mohli setkat a užít si společně příjemné odpoledne.  

Blanka Ostratická 
 
Udělování svátosti biřmování 5.6.2022 
 

     V neděli 5.6.2022, na svátek Letnic, se v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla 
konalo biřmování více než 80 „dospělých“ křesťanů. Otec biskup Vojtěch 
pomazal posvátným olejem – křižmem, také šest věřících z naší farnosti. 
Slavnost měla nezapomenutelnou atmosféru. Na tvářích biřmovanců i kmotrů 
byla vidět radost, dojetí i bázeň. Naše příprava byla zahájena již na podzim roku 
2018. Při pravidelných setkáních, která byla přerušena špatnou 
epidemiologickou situací, jsme probrali základy křesťanské víry – Krédo, Písmo 
svaté, Desatero i liturgii. Děkuji otci Marianovi za čas, který nám věnoval  
a přivedl nás k tomuto milníku na cestě k rozvíjení samostatné křesťanské 
existence. Biřmování nám zaručuje, že patříme k Bohu a že jsme vybaveni 
k tomu, abychom konali Boží věci, a to i navzdory naší křehkosti, nedokonalosti 
a váhavosti. Kéž bychom byli příkladem, aby i další našli odvahu k tomuto 
kroku. 

Marie Poláčková 
 
Slavnost Těla a Krve Páně v Hruškách 16.6.2022 
 

     Ve čtvrtek 16.6.2022 jsme slavili společnou mši svatou u příležitosti slavnosti 
„Božího Těla“. Farníci z Hrušek připravovali v obci dva oltáře a farníci  
z Moravské Nové Vsi a z Týnce po jednom oltáři. Letos doprovázela průvod  
i dechovka, mše svaté i průvodu se zúčastnili krojovaní, kteří nesli nad Svátostí 
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oltářní baldachýn, a Bratři arimatejští nesli korouhve. Počasí nám však nepřálo, 
nebo jsme se mnozí hodně modlili za déšť �, a proto už jsme celí promoklí ani  
u třetího oltáře nezastavili a mířili přímo do kostela, kde otec Marián požehnal 
na zbylé světové strany, zazpívali jsme Te Deum a potom nám bylo uděleno 
závěrečné požehnání. Děkujeme všem, kteří slavnost připravovali. 

Jaroslava Hanzalíková 
 
Zakončení školního roku 20.6.2022 
 

     Během celého školního roku se děti scházely každé pondělí na mši svaté ve 
farním kostele. V pondělí 20.6.2022 jsme tyto společné dětské mše zakončili 
děkovnou bohoslužbou, při které jsme děkovali Pánu Bohu za pomoc  
a povzbuzení v uplynulém školním roce a zároveň jej prosili o ochranu během 
letních prázdnin. Počasí nám v tento den přálo, a tak jsme se mohli po mši svaté 
setkat na farní zahradě u táboráku. Děkujeme všem, kteří akci připravili. 
 
Aqualand Moravia pro děti a mládež 23.6.2022 
 

     Ve čtvrtek 23.6.2022 jsme se vydali s dětmi na celodenní výlet do Aqualandu. 
Po roční pomoci při pracích po tornádu jsme jako farnost chtěli poděkovat 
mládeži a dětem z našich farních rodin udělat pěkný den. Děkujeme vedení 
Aqualandu za vstřícnost a ochotu udělat dětem radost. Všem se výlet moc líbil. 
 
Obecní a farní den 25.6.2022 (setkání rok a den po tornádu) 
 

     Na sobotu 25.6.2022 naše farnost společně s Úřadem Městyse Moravská 
Nová Ves připravovala Obecní a farní den. Tento den jsme chtěli poděkovat 
Bohu za to, co se nám po tornádu povedlo obnovit, ale zároveň se setkat s těmi, 
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali. Děkujeme městysu za příjemnou 
spolupráci a věříme, že stejně jako my mají z této akce spoustu pozitivních 
ohlasů. Akce mohla proběhnout nejenom za pomoci úřadu městyse, ale i díky 
ochotným farníkům, kteří vyčistili věž, posekali trávu kolem kostela a na farní 
zahradě, nachystali promítání a výstavu fotografií, připravili pohoštění a oběd 
pro hosty na faře, dohlíželi na bezpečnost při prohlídkách věže a zajistili provoz 
farního stánku. Všem upřímně děkujeme. A jaký byl na faře program?  
Ve 12 hodin přivítal otec Marián ve farním sále pozvané hosty, kteří poobědvali 
s otcem biskupem Pavlem. Ve 14 hodin byla ve farním kostele sloužena děkovná 
bohoslužba, které předsedal o. biskup. Na závěr bohoslužby promluvil ke všem 
přítomným nejen otec Marián, ale i ředitel Diecézní charity Brno Oldřich 
Haičman. Z jejich úst zazněla především slova díků…. Po mši svaté se ve farním 
sále promítaly fotografie před tornádem, po tornádu a ze současnosti. U fary bylo 
možné navštívit farní stánek, kde se prodávaly kříže vyrobené z trámů našeho 
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farního kostela a bylo možné se zde i občerstvit. Charita pak měla další tři stánky 
u kostela, kde se věnovala dětem, měřila krevní tlak a prezentovala svou činnost, 
při které nepřestává lidem v zasažených oblastech pomáhat. V kostele se mohli 
návštěvníci podívat na věž kostela a z ní pak na celou obec z ptačí perspektivy. 
V kostele měl otec Marián komentované prohlídky o historii našeho farního 
kostela až po současnost, zvláště pak mluvil o tom, jak probíhají opravy  
po tornádu. Po obou stranách lodi kostela pak bylo možné nahlédnou díky 
fotografiím do života farnosti a jak Charita pomáhá. Ještě jednou díky za pomoc 
při přípravách a organizaci! 
 
Kefasfest 24.6. – 26.6.2022 
      

     Někteří z mládeže naší farnosti se účastnili křesťanského festivalu pro mládež 
v areálu Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Akce byla s bohatým programem 
plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplnily 
výstavy, filmy, divadlo a přednášky na aktuální témata. 
 
Inaugurace nového biskupa Mons. Pavla Konzbula 
 

     Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové 
kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby 
přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla 
Konzbula. Po přečtení papežské jmenovací listiny a převzetí biskupské berly  
z rukou primase českého kardinála Dominika Duky se biskup Pavel Konzbul ujal 
vedení brněnské diecéze. Ve své první homilii ve funkci diecézního biskupa 
připomněl diecézní patrony sv. Petra a Pavla: „Ti dva jsou tak rozdílní, že jeden 
nemůže být odlišnější. A oba je dnes společně slavíme. Podle mého soudu církev 
vždy dělala dobře, že jmenovala svatého Petra a Pavla společně. Protože oba 
typy musejí kráčet ruku v ruce: ten, kdo zachovává a uchovává, i ten, kdo tlačí 
dopředu… (…) Pokud naše diecéze bude mít odolnou víru jako sv. Pavel, 
dokáže být dobře vodivá pro Boží odpuštění jako sv. Petr, a to vše s apoštolskou 
lehkostí, pak dříve či později začneme v životě pociťovat Kristova slova, která 
jsou napsána na průčelí naší katedrály: „Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno 
netíží.“ V závěru bohoslužby předal emeritní biskup Vojtěch Cikrle štafetový 
kolík, a to nejen obrazně, svému nástupci Pavlu Konzbulovi se slovy: „Třináctá 
etapa v historii brněnské diecéze skončila. Otče biskupe Pavle, na začátku  
14. etapy Ti předávám štafetový kolík a přeji, abys slovy Tvého patrona, 
apoštola Pavla: Dobrý boj bojoval, běh dokončil, víru zachoval…“ Prosíme  
o modlitbu za našeho nového otce biskupa Pavla, ale nezapomeňme  
ani na o. biskupa Vojtěcha, který o naši diecézi dlouhá léta pečoval a pamatoval 
na nás vždy ve svých modlitbách. 
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Modlitba za našeho otce biskupa 
 

Bože, nejvyšší pastýři věřících, ty ve své církvi rozděluješ a svěřuješ různé služby 

a s láskou nám vládneš, tys povolal svého služebníka Pavla, aby stál v čele tvého 

lidu; dávej mu moudrost a sílu, ať plní v církvi poslání, které Kristus svěřil svým 

apoštolům, a svědomitě koná jeho učitelskou, kněžskou a pastýřskou službu. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Přehled toho, na co se můžeme těšit 
 

5.7. Cyrilometodějská pouť Mikulčice 

7. – 14.7. Farní tábor Měřín 

24.7. Slavnost sv. Jakuba  Moravská Nová Ves 

9. – 14.8. Celostátní setkání mládeže Hradec Králové 

21.8. Slavnost sv. Bartoloměje Hrušky 

27.8. Diecézní pouť rodin Předklášteří 

28.8. Slavnost Stětí sv. Jana Křtitele Týnec 

10.9. Zlatá sobota Žarošice 

19.9. Zahájení nového šk. roku farní kostel MNV, zahrada 

 
Adopce na dálku 
 

V projektu Adopce na dálku jste do 12. června 2022 přispěli částkou:  
 

 Vybráno Roční příspěvek Zbývá vybrat 

MNV 12.350,- 19.500,- 7.150,- 

HRUŠKY 10.800,- 19.500,- 8.700,- 

TÝNEC 3.150,- 13.000,- 9.850,-  

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

do kostela označené nápisem: „Adopce na dálku“. 
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