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Od nás místo slz a smutku  

přijmi oběť slov a skutků. 

 Jimi doplň to, co v žití  

drazí naši dlužili ti. 
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Úvodní slovo 
 

 
Milí farníci, bratři a sestry, 

 

      blíží se měsíc listopad, který je již odedávna pro křesťany spojen  
s „dušičkami“. Přicházíme na naše hřbitovy, abychom zavzpomínali, 
abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám 
mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povoláni žít ve stavu věčného 
světla. Žít tak, aby náš život vedl tam, kde už nebude tmy ani zármutku.  
      V tomto měsíci si my, křesťané, uvědomujeme vzájemné spojení  
s těmi, které již Pán Bůh povolal na věčnost. Ti z nich, kteří byli 
připraveni na přechod z tohoto světa do věčnosti a byli shledáni 
spravedlivými a čistými, se již dnes radují se všemi svatými ve věčné 
blaženosti. Ti, kteří ve svém životě ve své lidské slabosti chybovali, nyní 
prožívají „dobu“, kdy se musí očistit. A láska ke všem lidem nás nyní, 
více než v ostatních měsících roku, zve, abychom těmto našim bratrům  
a sestrám v očistci pomáhali. Svou modlitbou, účastí na mši svaté spojené 
se svatým přijímáním a návštěvou hřbitova jim v těchto dnech můžeme 
významně pomoci. Využijme tedy této možnosti, kterou nám církev nabízí, 
a prožijme tento čas tak, abychom pomohli co největšímu počtu těch, kteří 
si sami pomoci nemůžou. Vždyť my sami jsme si velice dobře vědomi, 
že jednou možná tuto pomoc našich bratří a sester budeme také 
potřebovat.  

 

K radostnému spojení se všemi, které Pán již povolal na věčnost,  
a to nejenom v těchto dnech, vám všem ze srdce žehnám.  

 

otec Marián 
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Liturgické okénko 

Liturgický rok – adventní doba 
      Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází  
z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod 
Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní 
liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří 
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry 
této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho 
druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. První 
začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. 
Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do 
té doby začínal Vánocemi. 

Advent – datum  

      Datum 1. adventní neděle připadá na neděli: 27.11.2022, 3.12.2023, 
1.12.2024, 30.11.2025. 
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní  
neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním 
vánoční svátkem). A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu,  
tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 
24.12. ("štědrý večer" je vigilie – předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy 
se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den.  
V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. 

Adventní věnec 

      Věnec je odnepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible 
mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem 
tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král  
a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje 
přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" 
(Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán 
věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný 
věnec života. (srv. Zj 2,10) 
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Adventní písně – roráty 

      Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", 
sestavené podle biblických textů, převážně prorockých. (Roráty – název pochází 
z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate coeli 
de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...). Připomínají 
očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění 
o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás spojují s vírou našich předků. 
Byla to víra hluboká, poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé 
generace. Dávají nám zakusit společenství církve, které je rozprostřeno přes celá 
století. 

Význam adventu 

      Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především 
svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání 
se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý 
příchod. 
 
      V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. 
Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on  
u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Kristus je 
ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my… 
 
      Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí 
naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu  
v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, 
kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám 
znemožňuje jít po jeho cestách... 
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Překvapující tajemství duší v očistci - V. část 
…pokračování z minulého roku 
 

Blízko pekla 
 

„Jednoho dne jsem byla ve vlaku a v mém kupé se nacházel muž, který stále 
mluvil proti církvi, proti kněžím i proti samotnému Bohu. Řekla jsem mu: „Vy 
nemáte právo tohle všechno říkat. To není dobré.“ Když jsem přijela na místo, při 
scházení z vlaku na schůdkách, jsem jednoduše řekla Bohu: „Pane, nezatrať tuto 
duši.“ Za několik roků později mě duše toho muže přišla navštívit. Řekl mi, že byl 
celkem blízko peklu a že se zachránil od pekelného ohně jedině díky mojí 
modlitbě, kterou jsem tehdy vyslovila.“ Působí silným dojmem, když vidíme,  
že jednoduché oduševnění srdce za někoho může zamezit zatracení duše. Do pekla 
se dostane člověk v důsledku pýchy, když tvrdohlavě a dobrovolně vyslovuje 
Bohu své ne. Naše modlitba může vyprovokovat skromnost u toho, který umírá  
a jediný, i ten nejmenší čin skromnosti, může způsobit vyhnutí se věčnému 
zatracení. 

Sestra Emmanuela: „Marie, jak se může člověk dostat až do takového stádia, že 
úplně řekne Bohu ne v momentu smrti, i když ho může vidět?“ 
Marie Simma: „Jeden muž mi jednou řekl, že nechce jít do nebe, protože Bůh 
dopouští nespravedlnost. Odpověděla jsem mu, že ne Bůh, ale lidé. Řekl: Doufám, 
že se nepotkám s Bohem po mojí smrti nebo ho zabiji sekerou. Měl v sobě 
hlubokou nenávist vůči Bohu. Bůh nechává člověku svobodnou vůli, každý se 
může rozhodnout podle vlastního výběru. Bůh dává každému během celého života 
na zemi, i v hodině smrti, dostatek milostí, aby se obrátil, i když strávil celý život 
v temnotách. Když žádáme o odpuštění, samozřejmě bez vypočítavosti, můžeme 
být zachráněni.“ 
Sestra Emmanuela: „Ježíš říká, že je těžké, když jsi bohatý, dostat se  
do nebeského království. Viděla jste podobné případy?“ 
Marie Simma: „Když dělají dobročinná díla a dělají vše s láskou, tak i bohatí 
mohou přijít do nebe, tak jako chudí.“ 
Sestra Emmanuela: „V současnosti vás ještě stále navštěvují duše z očistce?“ 
Marie Simma: „Ano, dvakrát až třikrát do týdne.“ 
Sestra Emmanuela: „Co si myslíte o spiritismu? Například, když lidé vyvolávají 
duchy zemřelých, když způsobují otáčení stolů apod.?“ 
Marie Simma: „Není to dobré, je to vždy ďábelské, těmi stoly pohybuje démon.“ 
Sestra Emmanuela: „Jaký je rozdíl mezi tím, co prožíváte vy s dušemi  
a spiritismem s jeho praktikami?“ 
Marie Simma: „Nemáme vyvolávat duše zemřelých. Já neusiluji o jejich příchod. 
Při spiritismu lidé duše provokují a přivolávají je. Tento rozdíl je celkem jasný  
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a musíme to brát v úvahu s celou vážností. Když by měli lidé věřit alespoň jediné 
věci z toho, co jsme řekla, byla bych ráda, kdyby to bylo následující: ti,  
co vykonávají spiritismus (točící se stoly nebo jiné podobné praktiky) si myslí,  
že vyvolávají duše zemřelých. Ve skutečnosti, když dojde k odpovědi na jejich 
volání, je to vždy Satan a jeho andělé, kteří odpovídají. Ti, co vykonávají 
spiritismus, dělají tím cosi velmi nebezpečné (věštci, čarodějníci…) jak pro ně 
samotné, jako i pro ty, co je žádají o radu. Jsou ve lži až po krk. Je přísně zakázané 
vyvolávat duchy mrtvých (Dt 18, 9-15). Pokud jde o mě, já jsme je nikdy 
nevyvolávala, nevolám je a ani je nikdy vyvolávat nebudu. Jen sám Bůh umožňuje 
to, co se mně stává. Samozřejmě, že Satan může napodobovat všechno, co přichází 
od Boha, i to dělá. Může napodobovat hlasy mrtvých, může napodobovat jejich 
vzhled. Ať je to jakýkoliv projev, přichází vždy od Zlého. Satan může dokonce  
i uzdravit, ale jeho uzdravení nikdy dlouho netrvají.“ 
Sestra Emmanuela: „I vás osobně oklamala nepravá zjevení? Například, že ďábel 
se změnil na duši z očistce, aby s vámi mluvil?“ 
Marie Simma: „Ano, jednou za mnou přišla jedna duše a řekla mi: „Nepřijmi 
duši, která přijde po mně, protože od tebe bude žádat veliké utrpení a nebudeš 
moci udělat, co od tebe bude žádat!“ Byla jsem zmatená, protože jsem  
si vzpomněla, co mi říkal můj kněz, že mám přijmout každou duši s velkodušnou 
štědrostí. Byla to opravdu zkouška poslušnosti. Sama sebe jsem se ptala, zda to 
nebyl spíš démon jako duše z očistce. Proto jsem této duši řekla: „Jestli jsi démon, 
odejdi ode mě!“ V tom momentě zařval a odešel. Je jasné, že duše, která přišla  
za mnou, opravdu potřebovala moji pomoc.“ 
Sestra Emmanuela: „Když se zjeví ďábel, pomůže ho zahnat svěcená voda?“ 
Marie Simma: „Ano.“ 
Sestra Emmanuela: „Teď jste velmi známá, hlavně v Německu a v celé Evropě. 
Zpočátku jste byla v ústraní. Jak vás lidé ze dne na den začali uznávat a věřit,  
že vaše nadpřirozené zkušenosti jsou skutečně autentické?“ 
Marie Simma: „Stalo se to tak, že mě duše požádala, abych uvědomila její rodinu, 
že mají vrátit nespravedlivě získaný majetek. Lidé věděli, že to, co jsem jim řekla, 
bylo pravdivé.“ 

Žádost o nápravu 

 „Pokud jde o tyto záležitosti, Marie mi povídala svědectví. Bylo by to velmi 
dlouhé, kdybych je zde všechna uváděla. Vícekrát přišly duše za Marií a říkali jí: 
„Běž k mojí rodině v té a v té dědině (o které nikdy neslyšela) a řekni mému otci, 
synovi, mému bratrovi, aby vrátili takový majetek; takovou sumu peněz,  
na takovém místě, co jsem získal takovým způsobem. Vysvobodím se z očistce, 
když tento majetek neprávem nabytý navrátím.“ Marie uvedla všechny upřesnění 
týkající se místa, předmětu, oblečení, lidé byli otřesení, když viděli, že pozná 
všechny detaily, přestože ani samotní členové rodiny nepoznali všechny tyto 
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podrobnosti. Rodina často ani nevěděla, že byl majetek nabytý neprávem. Od té 
doby začala být Marie velmi známou. 
Sestra Emmanuela: „Uznává církev toto velmi zvláštní charizma, které 
vykonáváte pro duše v očistci?“ 
Marie Simma: „Můj biskup mi řekl, že pokud nedošlo k teologické chybě, mám 
pokračovat. Souhlasí s tím. Kněz naší farnosti, který je i mým duchovním vůdcem, 
také s těmito věcmi souhlasí.“ 
Sestra Emmanuela: „Tolik jste toho udělala pro duše v očistci, že až vy jednou 
zemřete, budou vás jistě doprovázet tisíce duší až do nebe! Domnívám se,  
že nebudete muset projít přes očistec.“ 
Marie Simma: „Nemyslím si, že půjdu rovnou do nebe bez očistce, protože jsem 
měla víc světla a víc vědomostí než jiní, moje chyby jsou proto vážnější. Avšak  
i tak doufám, že duše mi pomůžou vstoupit do nebe!“ 
Sestra Emmanuela: „Jste ráda, že máme takové charizma, nebo je to pro vás 
přítěží, všechny ty nepřestávající žádosti ze strany duší?“ 
Marie Simma: „Nestěžuji si na těžkosti, protože vím, že jim můžu velmi pomoci! 
Pomáhám mnohým duším – to dělám ráda. Jsem šťastná, že to můžu dělat.“ 
Sestra Emmanuela: „Velmi vám děkuji za pěkné svědectví, co jste nám podala. 
Můžete nám v krátkosti říci něco o svém životě?“ 
Marie Simma: „Chtěla jsem jít do kláštera, když jsem byla mladá, ale matka mi 
říkala: počkej až budeš mít 20 roků. Nechtěla jsem se vdávat. Matka mi toho velmi 
mnoho povídala o duších v očistci a už i ve škole mi tyto duše pomáhaly. Řekla 
jsem si, že musím pro ně udělat všechno. Po skončení školy jsem chtěla jít  
do kláštera. Šla jsem k sestrám Božského Srdce, ale řekly mi, že mám slabé zdraví 
na to, abych u nich mohla zůstat. Jako dítě jsem doopravdy měla zápal plic a zánět 
pohrudnice. Moje představená potvrdila moje náboženské povolání, ale 
doporučila mi vstoupit do jiného – lehčího řádu a vyčkat ještě několik roků. Chtěla 
jít do kontemplativního řádu a to ihned. Po dalších dvou pokusech byl závěr stejný: 
moje zdraví bylo příliš křehké. Řekla jsem si tedy, že vstoupit do kláštera nebyla 
Boží vůle. Morálně jsem tím velmi trpěla a říkala jsem si, že mi Pán neukázal,  
co ode mě chce až do dne, kdy mi svěřil úlohu pro duše v očistci ve věku 25 roků. 
Nechal mě tehdy čekat 8 let. Doma nás bylo celkem osm dětí, já jsem pracovala 
na našem hospodářství od 15 let, potom jsem šla do Německa za služku k jednomu 
sedlákovi a později jsem pracovala tady doma na našem hospodářství. Od 25 let, 
když ke mně začaly přicházet duše a hodně jsem pro ně trpěla, se moje zdraví 
velmi zlepšilo.“ 

Vyprávění Marie Simmy tímto končí.  
 

zpracovala Švancarová P. 
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Rekonstrukce našeho farního kostela 
 
      Během nedělních ohlášek se vás snažím informovat o průběhu prací na obnově 
našeho farního kostela. V tomto článku bych vás chtěl seznámit se vším, co se nám 
již povedlo, a co nás ještě čeká. 

Dokončené práce: 
• vyčištění a naladění varhan a výměna vzduchového motoru 
• instalace žaluzií na věži kostela (u zvonů) a nová okna na věži 
• zprovoznění nového ovládání věžních zvonů 
• výstavba lešení (nejdříve kolem věže, později kolem celého kostela) 
• oprava kopule a kříže na věž 
• dozdění oblouků nad věžními hodinami, dozdění římsy na levé straně lodi 
• kompletní výstavba nového štítu 
• demontáž vitráží, očištění a ošetření kovových konstrukcí 
• výroba krovu na věž kostela a instalace kopule s křížem 
• položení krytiny na věž 
• chemické vyčištění zdiva, penetrace, nanesení vrstvy štukové omítky, 

druhá vrstva penetrace a dva fasádní nátěry – kompletně na celé věži 
• instalace nového hodinového stroje a ciferníků, propojení se zvony 
• osekání starého soklu kolem kostela 

Probíhající práce: 
• výroba vnějších bi-termálních oken a okenních konstrukcí 
• restaurování původních vitráží 
• dokončování prací na výrobě krovu kostela (asi měsíc práce stály pro 

nepřízeň počasí – autojeřáb nemohl na místě pracovat) 
• úprava poškozeného zdiva soklu (podezdívky), vyspravení děr 
• chemické vyčištění zdiva lodi kostela a presbytáře, penetrace, nanesení 

vrstvy štukové omítky (světlé) a druhá vrstva penetrace 
• výmalba nového štítu kostela 
• klempířské práce na zakrytí všech částí historického zdiva (štít a věž) 

Čeká nás (věříme, že ještě do konce roku): 
• zakrytí kostela střešní krytinou 
• dokončení fasády kostela – vrchní nátěr 
• instalace nových bi-termálních oken na celém kostele 
• instalace části restaurovaných vitráží (asi čtyři v tomto roce) 
• kompletní nová elektroinstalace s ozvučením, osvětlením a poplašným 

zařízením (možná až začátkem roku 2023) 
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I když se může zdát, že jdou práce 
kupředu jen pomalu, jsme Pánu 
Bohu vděční za vše, co se nám již 
povedlo dokončit. Značnou část 
zpomalení způsobilo jednání 
s některými úřady, zvláště úřadem 
Památkové péče z Brna, ale také 
složitější příprava samotných 
projektů nebo výběrová řízení na 
realizující firmy. Chtěl bych vás 
ubezpečit, že není dne, kdybychom 
nic pro kostel neudělali! Také bych 
vás rád poprosil o společnou 
modlitbu za zdárné dokončení díla.  

 
 
           Pohled na stavění nového krovu, 
          interiér nově instalovaného krovu 
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    7. Farní tábor 
          (Měřín) 

 
 
                 
 
 

 
 

 
             
                    
 
                  Celostátní setkání mládeže Hradec Králové 
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SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED „DUŠIČKAMI“ 
 

 MORAVSKÁ  
NOVÁ VES 

TÝNEC HRUŠKY 

ÚTERÝ 25.10. - 17:15 – 18:00 - 

STŘEDA 26.10. - - 17:00 – 18:00 

PONDĚLÍ 31.10. 17:00 – 18:00 - - 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V DUŠIČKOVÉM TÝDNU 
 

 MORAVSKÁ 
NOVÁ VES 

TÝNEC HRUŠKY 

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

VZPOMÍNKA NA 
VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 
2.11. 18:00 19:00 17:00 

ČTVRTEK 3.11.  16:00 †  

PÁTEK 4.11. 18:00  16:00 † 

SOBOTA 5.11. 8:30 † 16:00 
POUTNÍ 

18:00 
S NEDĚLNÍ 
PLATNOSTÍ 

NEDĚLE 6.11. 9:30 8:00 - 
 

† mše svaté spojené s následnou pobožností za zemřelé na místním hřbitově 
 
Ve středu 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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           Zahájení nového  
             školního roku  
 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     Návštěva TV Noe                                                                                                  
           v Ostravě 
 
 
 
   
 

           Setkání dětí s otcem biskupem v Brně 
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Co jsme společně prožili 

7. Farní tábor 
      V létě jsme prožili již 7. farní tábor. Letos jsme jeli na farní tábor několika 
auty v první polovině července na faru do Měřína, kterou spravuje o. Havelka.  
Po příjezdu a vynošení věcí z aut, jsme si zahráli poznávací hry, abychom se lépe 
navzájem poznali a zapamatovali si jména, kdo se jak jmenuje. Děti byly 
rozděleny do tří družstev, kdy každé družstvo mělo svou barvu. Každý jsme dostali 
tričko barvy svého týmu, abychom se snadno poznali a věděli ke komu patříme. 
Děti měly možnost soutěžit a sbírat body svému týmu po celý tábor. Body,  
ale nezískávaly pouze za hry, ale také za službu a pomoc v kuchyni, službu  
u oltáře, modlitby před jídlem, pořádek na pokojích a podobné bohulibé činnosti. 
Pro děti jsme měli připravený bohatý program. Nejrůznější hry, slavení mše svaté, 
táborák, aj… V neděli odpoledne jsme si udělali výlet do zábavního parku 
Robinson v Jihlavě. V úterý ráno po snídani, jsme se vydali znovu do Jihlavy. 
Tentokrát jsme zavítali do ZOO a poté jsme se přemístili do aquaparku. Ve čtvrtek 
proběhlo vyhodnocení bodů, které děti nasbíraly, a nejen vítězové si odnesli 
hodnotné odměny, které jsme dostali od sponzorů. Po cestě domů nás pan farář 
pozval na jídlo do McDonaldu. Věříme, že si děti tábor užily a odvezly si hezké 
vzpomínky. 

Lukáš Mráz 

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové 
     O těchto prázdninách od 9.8. do14.8. se konalo v Hradci Králové Celostátní 
setkání mládeže s motem: Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.  
(Sk 26,16). Z naší farnosti se tohoto setkání zúčastnilo celkem 11 teenagerů. Cílem 
těchto setkání je poznat další mladé věřící lidi a také zažít skvělé společenství 
společně s Bohem. A všechny tyto cíle byly splněny na výbornou.  
     Každý den jsme zde zahájili a končili modlitbou. Denně jsme také slavili mši 
svatou. Velikým překvapením pro mne byly každodenní diskuzní skupinky -  
zde jsme byli náhodně rozděleni do menších skupinek a mohli jsme hrát hry, lépe 
se poznat a také spolu konzultovat slova otců biskupů, či katechetů,  
co se nám snažili v ten daný den sdělit. Byl zde i bohatý doprovodný program, 
který tvořily rozmanité přednášky, dílny a jednou dokonce i tzv. svědectví 
skutkem, což byly akce po celém městě, např. rozdávání letáčků, pomáhání 
s úklidem, pomoc Charitě a mnoho dalších. Na Velkém náměstí si pro nás 
v pátek/sobotu navečer slovenská skupina GODZONE připravila koncert.  
     Během celé doby byly připraveny různé scénky, většinou zaměřené 
na sv. Pavla, které byly moderovány velice vtipně a stále jsou k dispozici  
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na YouTube. Chtěl bych ještě všechny mladé povzbudit, abyste se odhodlali jet na 
celosvětové setkání do Lisabonu příští rok, či na další duchovní akce. 
     A nakonec bych chtěl také poděkovat i všem organizátorům, v jejichž řadách 
byli i někteří naši farníci. Protože zorganizovat akci pro více jak 5000 lidí určitě 
není procházka růžovým sadem. 

Petr Štach 

Hodové mše svaté 
     V letošním létě jsme oslavili hody k patronům našich kostelů ve farnosti,  
a to ke sv. Jakubovi, sv. Bartoloměji a sv. Janu Křtiteli.  Jsme rádi, že jste si našli 
čas přijít na bohoslužby a děkujeme zvláště krojovaným, kteří se zúčastnili 
liturgického slavení. Nejvíce krojovaných přišlo letos do kostela v Hruškách, 
dvanáct kluků se obléklo k hodové mši svaté i v Týnci a bohužel v Moravské Nové 
Vsi se slavnostní hodové mše svaté ke svatému Jakubovi z krojované chasy  
účastnili pouze dva kluci, z děvčat žádná. Věříme a doufáme, že příští rok se 
hodové mše svaté k úctě svatého Jakuba (patrona naši farnosti, který má svůj 
svátek 25.7.) v neděli 23.7.2023, jich bude účastnit více. 

Pouť do Žarošic 
     V měsíci září se nám nepodařilo naplnit autobus, abychom se mohli společně 
jako jedna farní rodina vypravit na poutní místo Panny Marie do Žarošič.  
Moc nás to mrzí. Mnozí z vás si určitě pamatují, že jsme před lety naplnili i dva 
autobusy. Věříme, že se mnohým povedlo na tuto pouť dopravit svým autem.  

Poděkování za úrodu 
     Během měsíce září jsme při nedělních bohoslužbách poděkovali Pánu Bohu  
za úrodu, kterou nás letošní rok obdařil. Děkujeme všem, kteří vyzdobili naše 
kostely, i těm, kteří se zapojili do přinášení obětních darů.  

Zahájení školního roku 
     V pondělí 19.9.2022 se měly děti možnost po prázdninách opět sejít na první 
dětské mši svaté v našem farním kostele. Po mši svaté byla pro děti připravena  
na faře pizza. Děkujeme rodičům za pomoc na faře. Dětské mše svaté bývají každé 
pondělí v 18:00, a to pro všechny děti z celé naší farnosti. Během mše svaté  
se zpívají písně doprovázené kytarou a klávesami, proto prosíme, pokud je to 
alespoň trochu možné, aby děti přicházely na nácvik písní již v 17:45. Účast na 
mších svatých je zároveň součástí přípravy před přijetím prvního svatého 
přijímání.  
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Mše svatá v TV Noe 
     V úterý 20.9.2022 sloužil o. Marián mši svatou v kapli Telepace. Ve 12:00  
byl vysílán živý přenos v TV Noe. Spolu s otcem Mariánem se do Ostravy vydalo 
10 poutníků z naší farnosti. Součástí návštěvy v TV Noe byla i komentovaná 
prohlídka prostor naší křesťanské televize. 

Národní setkání Hnutí modlitby matek (MM) 

Motto: „Moudrost matčina srdce“ 
„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez 

výhrad a bez výčitek, a bude mu dána“ (Jk 1,5) 
     Ve dnech 23. – 24. 9. se více než 400 maminek sešlo v Brně na národním 
setkání, z naší skupinky jsme se zúčastnily 3 (a jedno mimi�). Páteční program 
proběhl v kostele Svaté rodiny a byl zahájen mší svatou, následovala přednáška  
s. Michaely Zych: „Moudrá matka má čisté srdce“, v níž jsme mohly najít podněty 
pro následující modlitbu před vystavenou Nejsvětější Svátostí, kdy jsme litovaly 
svých hříchů a prosily za odpuštění. 
     Sobotní program probíhal v kulturním centru Semilasso a v kostele Nejsvětější 
Trojice v Králově Poli. Program byl naplněn dalšími dvěma přednáškami  
s. M. Zych, “Moudrá matka naslouchá Božímu slovu“ a „Moudrá matka chválí 
Boha“. Mši svatou celebroval duchovní otec MM P. Mariusz Serpniak.  
Při následující adoraci jsme se modlily za ty, kdo ubližují nám a našim dětem. 
Odpoledne jsme vyslechly svědectví, povzbuzení od národní koordinátorky hnutí 
MM na Slovensku. Byl prostor i pro svátost smíření a samozřejmě pro sdílení. 
Celý program hudbou a zpěvem (modlitbou) doplňovala zpěvačka a kytaristka 
skupiny EFOD Jana Vlčková, kterou na závěrečné chvály posílili další členové 
skupiny.  
     Pro mě byla sobotní mše a po ní výstav Nejsvětější Svátosti nejsilnější. Síla 
společné modlitby za naše rodiny bylo to, co mě obohatilo a naplnilo 
povzbuzením, že žena-matka musí čerpat milosti od Boha. Nesmí ale zapomínat 
občerstvit sebe. K tomu ten čas u kávy, buchet a sdílení byl krásný. Také sluníčko, 
které ten den hřálo, nám dalo sílu a radost. 

Pavla Křížová a Michaela Vasková 

Setkání dětí (po prvním svatém přijímání) s otcem biskupem v Brně 
     Na čtvrtek 6.10. pozval otec biskup Pavel všechny děti, které letos přistoupily 
k prvnímu svatému přijímání, do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Bohatý 
program, který byl pro ně připraven, byl zahájený nácvikem písní a slavnostní mší 
svatou. Následně děti procházely jednotlivá stanoviště v okolí katedrály,  



16 
 

na kterých je čekali světci s úkoly např. u sv. Ludmily pekly hostie, u sv. Petra 
skládaly zeď nebo u Panny Marie luštily kvíz. Děti také potěšil výhled z věže a 
návštěva u otce biskupa, který jim neváhal zapůjčit i svou biskupskou mitru a 
berlu. Na závěr otec Marián, k velké radosti všech dětí, pozval celou naši skupinu 
na oběd. Z naší farnosti se setkání účastnilo 12 dětí. 

Magdaléna Čerešnová 
       

Srdečně vás zveme… 

Pouť pro spolupracovníky ve farnosti 
     Ve čtvrtek 17. listopadu se uskuteční pouť pro ty, kteří se nějakým způsobem 
zapojují ve farnosti. Zveme všechny členy ERF, akolyty, kostelníky, varhaníky, 
zpěváky ze sborů a ty kteří pečují o naše kostely a faru (uklízí, starají  
se o výzdobu). Pouť bude pro všechny zúčastněné poděkováním za jejich službu  
ve farnosti. Navštívíme společně katedrálu sv. Martina v Bratislavě, kde nás 
osobně přivítá bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, popovídáme  
si u společného oběda a zastavíme se na poutním místě Marianka. Možnost 
přihlášení je do neděle 30.10.2022 v sakristiích. Přijměte pozvání otce Mariána  
ke společné pouti! 

Farní kavárna 
     Během setkávání farníků v rámci „Synody“ zazněla mimo jiné i myšlenka 
otevření farní kavárny. Měla by se stát místem, kde se farníci mohou setkávat, 
popovídat si mezi sebou a dát si u toho třeba dobrou kávu. Tato aktivita je určena 
jak pro věřící z M.N.Vsi, tak i z Hrušek nebo Týnce.  
     Starat se o vás budou vždy dvě rodiny, samotná příprava není složitá a obsluhu 
zvládne po zaškolení každý. Přivítáme proto dobrovolníky, aby se mohl vytvořit 
seznam služeb. Několik ochotných farníků si už vyzkoušelo pozici „baristy“  
a podle ohlasů byli úspěšní.  
     Rádi bychom vás tedy pozvali do farní kavárny, která je otevřena na faře 
každých 14 dní v neděli po mši svaté ve farním kostele v Moravské Nové Vsi.  

Jindřiška Fojtíková 

Katecheze pro děti (farní kostel) 
     Od 11. září se při nedělní mši svaté v Moravské Nové Vsi během kázání  
p. faráře scházíme s předškolními dětmi, prvňáčky (případně i druháčky) v 
sakristii. Na základě materiálů z webu kanan.cz navazujeme na evangelium a děti 
si k tématu dané neděle udělají pracovní list, nebo vybarví omalovánku či komiks. 
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Nesmělé děti mohou přijít v doprovodu rodiče nebo staršího sourozence. Zveme i 
další děti: přidejte se k nám už příští neděli 6. listopadu, kdy si budeme povídat o 
tom, čím můžeme potěšit rodiče, sourozence nebo babičku.                          

Marie Salajková a Pavla Křížová 

Slavnost udělování svátosti biřmování 
     V neděli 30.10.2022 
přijme ve farním kostele 
z rukou otce biskupa Pavla 
Konzbula svátost křes-
ťanské dospělosti celkem  
10 mladých lidí z naší 
farnosti. Slavnostní mše 
svatá začne v 10:00 hod. ve 
farním kostele sv. Jakuba. 
V neděli to bude jediná mše 
svatá sloužená v naší 
farnosti. Je dobré, když 
podobné příležitosti, jako je 
setkání s otcem biskupem, prožívá celé farní společenství. Pro ty, komu by daný 
čas a den nevyhovoval, bude možnost být na mši svaté s nedělní platností v sobotu 
v 18:00 hod. v Hruškách. 

Ministrantská setkání 
     Zveme všechny ministranty, mladší i starší,  
na ministrantská setkání na faře. V sobotu 24.9.2022  
se uskutečnilo první setkání v novém školním roce. Scházíme 
se pravidelně 1x za měsíc, nejčastěji třetí sobotu. Pro ty, kteří 
se chystáte na setkání poprvé – začínáme mší svatou v 8:00 
ve farním kostele. Po mši svaté se společně u oltáře 
pomodlíme modlitbu za farnost a pak se přesuneme  
do farního sálu. Pokud maminky připraví snídani, společně 
se nasnídáme a po snídani se vám věnují akolyté a starší 
ministranti, kteří připravují program, během kterého se něco 
nového naučíte o službě u oltáře nebo si zopakujete,  
co už byste měli znát. Společně si pak zahrajeme i nějaké hry 
a zasoutěžíme si. Těšíme se na každého z vás! 
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Svatocecilské setkání varhaníků a zpěváků 
     V sobotu 12.11.2022 se v naší farnosti uskuteční setkání varhaníků a vedoucích 
zpěváků z celého našeho děkanátu. Setkání začne mší svatou ve farním kostele  
sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi. Naše pozvání přijal P. Marcel Javora, hlavní 
vyučující liturgického zpěvu při Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci 
a pan Mgr. Jaroslav Štěpánek, působící jako varhaník v tišnovském děkanátu.  
Doufáme, že si na tomto setkání budeme moci popovídat o svých zkušenostech 
s touto naší službou v jednotlivých farnostech, možná najdeme i někoho,  
kdo by byl ochotný se nabídnout jako případný zástup ve farnosti. Pobavíme se  
o tom, jaké notové materiály využíváme a nabídneme i jiné alternativy. Věříme, 
že nejenom přednášky hostů, ale i naše vzájemné setkání bude pro všechny 
přínosem nejen po praktické stránce, ale i po 
stránce duchovní.  

 
Hra na varhany je v dnešní době 

odrazem dvou stran mincí. Na jednu 
stranu se jedná o velice váženou 

dovednost, na straně druhé je to činnost 
nedoceněná. 

 
 
 

Důležité informace 

Změna nedělních bohoslužeb 
     Od 1.11. dojde v naší farnosti ke změně nedělních bohoslužeb. Ve farnosti bude 
bývat jedna mše svatá v sobotu večer s nedělní platností a dvě mše svaté budou 
v neděli. Důvodů pro změnu je hned několik. Pro ty, kteří pracují i o víkendu, bude 
možnost jít na mši svatou již v sobotu večer, bude to možnost i pro ty, kteří budou 
na neděli odjíždět pryč a nebudou mít možnost jít jinde na mši svatou. Mnozí z vás 
také nevědí, že pan farář slouží ještě v neděli večer mši svatou pro komunitu 
slovenských studentů v Brně u sv. Jakuba (které se účastní cca 350 převážně 
mladých věřících). Má tedy i čtyři mše svaté v neděli, což by v jeden den (ani 
v neděli) být nemělo. Zároveň si musíme uvědomit, že kostel v Týnci i v Hruškách 
je pouze filiální kostel, tzn. „vedlejší kostel v rámci farnosti“, kdy centrem farnosti 
zůstává kostel farní. Uvidíme, jak nám Pán Bůh požehná do budoucna, kolik 
duchovních povolání si vymodlíme a kolik jich i z naší farnosti vzejde, aby i 
v delším horizontu mohly být mše svaté ve filiálních kostelích v Hruškách a Týnci. 
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Příprava před 1. svatým přijímáním 
     V naší farnosti probíhá příprava dětí k přijetí svátosti Eucharistie dva roky. Děti 
se tedy přihlašují již ve 2. třídě a na konci 3. třídy přistoupí k přijetí svátosti. 
Příprava má dvě části: duchovní a intelektuální. Součástí duchovní přípravy  
je účast na nedělních bohoslužbách a na dětských mší svatých v pondělí ve farním 
kostele. Svaté přijímání se latinsky nazývá Communio = společenství, sdílení. Při 
mších svatých (zvláště při těch, které jsou připravené pro děti) má tedy dítě 
možnost prožívat svou víru ve společenství farní rodiny, církve a zažívat již  
před udělením svátosti Eucharistie vzájemné společenství. Součástí intelektuální 
přípravy je výuka náboženství ve škole ve 2. a 3. ročníku a během 3. třídy i několik 
setkání na faře, kterých se účastní děti společně s rodiči. Je dobré a žádoucí,  
aby přípravu k přijetí Eucharistie mohly děti prožívat společně se svými rodiči, 
kteří jsou vzorem pro ně! 

Výuka náboženství 
     Vzhledem k tomu, že se neosvědčilo přihlašování dětí v měsíci září do výuky 
náboženství (do poloviny září byly přihlášeny tři děti), budou na následující školní 
rok přihlášky do náboženství k dispozici již v měsíci květnu a odevzdávat  
se budou v červnu, abychom na začátku nového školního roku věděli počty 
dětí jednotlivých ročníků. Rodiče budou včas informováni během nedělních 
ohlášek a na internetových stránkách farnosti. 

Adopce na dálku 
V projektu Adopce na dálku jste do 20. října 2022 přispěli částkou:  

 Vybráno Roční příspěvek Chybí 

MNV (3 děti) 19.400,- 19.500,- 100,- 
HRUŠKY (3 děti) 18.150,- 19.500,- 1.350,- 

TÝNEC (2 děti) 8.400,- 13.000,- 4.600,-  

      

Kdo bude mít zájem více se dozvědět o našich dětech, najde 
v kostelích nástěnku s dopisy od dětí, jejich nejnovější 
fotografie a poslední vysvědčení ze školy. 

 
 

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 
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