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Úvodní slovo 

       Milí farníci a všichni, kdo čtete náš zpravodaj! 

       V nedávné době jsme zažili konec starého 
liturgického roku a nezadržitelně se k nám blíží  
i konec kalendářního roku 2022. Mezi těmito 
„dvěma konci“ slavíme nejkrásnější svátky roku – 
Vánoce, které můžou být, pro změnu, jakýmsi 
novým začátkem. 

Na závěr roku bych chtěl v první řadě 
poděkovat Bohu, kterého blízkost jsme všichni 
mohli prožívat i v tomto roce. Dále bych chtěl 
poděkovat všem lidem, kteří nám i v tomto roce 
byli oporou. Těm, kteří s námi připravovali mnohé 
farní akce, těm, kteří si našli čas a dokázali jej 
obětovat pro připravení radosti pro druhé. Těm, 
kteří se těchto akcí účastnili. Těm, kteří přidali ruku ke společnému dílu  
při opravách našich kostelů a fary. Těm, kteří nás obdařili svým úsměvem 
nebo pěkným slovem. Těm, kteří nás i všechny farní akce tohoto roku 
doprovázeli svými modlitbami. Chtěl bych dnes poděkovat i těm, na které 
často myslím ve svých modlitbách: těm, kteří ne vždy mají pro nás milé slovo, 
kterých postoje nás často zabolí, těm, kteří mnohokrát naše snažení hodnotí 
jenom kritikou, těm, kterých uštěpačné slovo někdy až příliš hlasitě zní  
ve farnosti… neboť oni nás učí pokoře. Díky všem: těm z jedné strany spektra 
naší farnosti i těm druhým.  

Jak jsem již řekl v úvodu, Vánoce můžou být pro nás novým začátkem. 
Začátkem toho dobrého, co chceme společně budovat, začátkem nových 
vzájemných vztahů, začátkem nového dějství dobrodružství života s Bohem… 
Vykročme tedy s nadějí a pojďme s malým betlémským dítětem znovu začít. 

Můžeme tak učinit i tím, že znovu nalezneme čas. Čas, o kterém tak 
často tvrdíme, že nám chybí. A to i přes to, že nám jej náš Nebeský Otec 
každý den dává dostatek (1.440 minut – a každou z nich můžeme něčím 
naplnit!). Zkusme se tedy trochu zpomalit. Zkusme možná až zastavit. Nemusí 
to být na dlouho, stačí jenom na chvilinku. Podívejme se v té chvíli kolem sebe 
a uvidíme to, co jsme ve spěchu přehlíželi. A věřím tomu, že tam bude mnoho 
krásného. Restartujme v té chvíli svůj život a prožijme nový začátek. Když se 
nám pak povede na chvilku zpomalit i někoho dalšího, a tomu také dalšího,… 
tak nakonec zpomalíme celý svět. Bude se moci celý opět pokojně 
nadechnout a prožívat krásu, kterou jej Bůh obdaroval. A pak budou Vánoce…  

Do nového začátku vám přeji vše dobré. 
otec Marián  
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Liturgické okénko 

Liturgický rok II. část: Doba vánoční 

Vánoce jsou křesťanské svátky, během kterých si církev připomíná 

narození Ježíše Krista syna Božího. Vánoce navazují na dobu příprav, modliteb  

a očekávání, kterou nazýváme Advent. Samotné slavení Vánoc začíná na Štědrý 

den večer vánoční vigilií a doba vánoční trvá až do svátku Křtu Páně. 

Štědrý den 

Štědrý den, který připadá na 24. prosince, je posledním dnem přípravy  

na vánoční svátky. Ve středověku se někdy jednalo o poslední den roku, který 

začínal nejčastěji právě na Slavnost Narození Páně 25. prosince. 

Po staletí byl vnímán Štědrý večer spíše jako předvečer Narození Páně, 

podle židovského počítání počátku dne od západu slunce, a nikoliv od půlnoci. 

Proto narození Ježíše, který se narodil do židovského národa a víry, bylo slaveno 

na počátku dne narození, tedy po západu slunce 24. prosince. (Obdobně platí toto 

pravidlo i při nedělní mši svaté, kdy večerní mše svatá v sobotu je již z nedělní 

liturgie, a tedy s nedělní platností.) 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – Boží hod – první svátek vánoční 

Slavnost Narození Páně představuje pro křesťany nejdůležitější vánoční 

den, kdy oslavujeme narození Ježíše Krista. 

V kostelích se na připomínku příchodu Mesiáše stavějí betlémy. Tradiční 

jsou také vánoční hry, připravované většinou jako pásmo scén z příběhu  

o Ježíšově narození a koled. Památka narození Páně se slavila 25. prosince  

v Římě, součástí liturgie celé západní církve se stala od 7. století. Východní 

církev světila od 4. století slavnost Epifanie neboli „slavné zjevení se Božího 

Syna v těle“. Tento byzantský svátek Narození Páně připadal na 6. ledna. 

V  tyto dny věřící častěji navštěvovali kostely a přistupovali četněji  

ke svatému přijímání – slavili tedy „duchovní hody“. Odtud označení svátku 

Boží hod. Také na stole se objevovala hojnost různorodých pokrmů a každý  

se mohl najíst do sytosti. O narození Ježíše se píše zvláště ve dvou evangeliích – 

Matoušově a Lukášově. První vypráví o mudrcích a jejich darech, druhý o dítěti 

položeném do jeslí a o pastýřích, kteří se mu přišli na výzvu anděla poklonit. 

Evangelium svatého Jana potom přibližuje tuto událost obrazně ve svém 

chvalozpěvu na „Slovo“, které se stalo tělem. 

Věřící by měli na Boží hod v tichu, klidu a míru rozjímat o příchodu Mesiáše  

na svět. 
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Svátek sv. Štěpána – druhý svátek vánoční 

Druhý svátek vánoční připomíná památku svatého Štěpána, prvního 

křesťanského mučedníka, který podle legendy položil svůj život za víru v Krista. 

Štěpán byl jáhen ustanovený apoštoly k Boží službě. Podle tradice byl kvůli 

údajnému rouhačství proti Bohu a Mojžíšovým zákonům kolem roku 

36 ukamenován před hradbami Jeruzaléma, a stal se tak prvním křesťanským 

mučedníkem. Tento den tradičně patřil svěcení osiva a koledování, které  

se zachovalo do současnosti a končí 6. ledna na Slavnost Zjevení Páně. 

Slavnost Zjevení Páně 

Slavnost Zjevení Páně křesťanům 

připomíná a zpřítomňuje zjevení slávy 

Krista Krále celému světu. 

Liturgie se při mši svaté zaměřuje 

především na příchod tří mudrců jako 

zástupců pohanských národů, pouze  

v antifonách k evangelijním kantikům  

se uchoval starší obsah této slavnosti, 

zahrnující také Ježíšův křest v Jordáně a proměnění vody ve víno v Káně 

Galilejské (kdy Ježíš zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili – Jan 2,11). 

Trojí událost bývá někdy vykládána jako trojí zjevení Kristovy slávy: pohanům 

(mudrci), židům (křest) a učedníkům (Kána). 

V liturgickém kalendáři katolické církve ani v Písmu svatém tři králové 

nefigurují. Nový zákon hovoří o mudrcích, kteří se přišli poklonit do Betléma 

právě narozenému Ježíši. Královské koruny i jména jim až o mnoho staletí 

později přisoudila umělecká tradice a lidová zbožnost. Šestý leden návštěvu 

trojice mudrců připomíná. 

Svátek Křtu Páně 

Připomíná událost, při níž byl Ježíš Kristus pokřtěn  

sv. Janem Křtitelem v řece Jordánu. Svátkem Křtu Páně 

končí Vánoční období a začíná liturgické mezidobí. Tento 

svátek je především zjevením Kristovy osoby. Právem 

východní liturgie řadí tento svátek ke zjevení mudrcům  

a k zázraku v Káně (Jan 2,1-11), kde je řečeno, že „Ježíš 

zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něho uvěřili“.  Křest 

Páně neslavíme kvůli „události křtu“, ale kvůli zjevení 

Kristovy osoby, zjevení započatém o Vánocích. 
           převzato z www.bcb.cz 
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Tento rok jsme ve farnosti prožili 
 

Koncert Musica Animae – v neděli 9.1. se v našem farním kostele uskutečnil 

vánoční koncert. Odměna pro účastníky byla sponzorována Městysem Moravská 

Nová Ves. Vstupné bylo dobrovolné a bylo věnováno na opravy našeho farního 

kostela. 

Výlet pro ministranty – v neděli 20.2. si ministranti užili odpoledne v kině  

v nákupním centru Olympia v Brně. 

Modlitby za mír a na pomoc Ukrajině – i naše farnost se snažila podpořit 

válkou zmítanou Ukrajinu. V kostelích jsme na všechny postižené válkou 

pamatovali ve svých modlitbách při mších svatých a také při adoracích. Sbírka 

v kostele na pomoc Ukrajině vynesla úctyhodných 144.950,- Kč. Z prostředků 

farnosti jsme poskytli také dar ve výši 1.000.000,- Kč. Přes Český červený kříž 

jsme se zapojili do sbírky zdravotnických potřeb do válečných oblastí a jedné 

rodině naše farnost zajistila ubytování na faře (na potřebnou dobu). 

Synoda 2021 - 2023 – na konci března proběhlo společné setkání všech skupin 

zapojených do synody s otcem Mariánem. Na tomto setkání se jednotlivé 

skupiny seznámily se závěry jejich společných setkání. Až po letních 

prázdninách se podařilo některé společné náměty uskutečnit – jedním z nich je 

farní kavárna a dalším katecheze pro děti ve farním kostele během nedělního 

kázání. Doufáme, že tyto akce přispějí ke společnému sblížení ve farnosti. 

Diecézní setkání mládeže – v sobotu před Květnou nedělí pořádalo Biskupství 

brněnské Diecézní setkání mládeže. Celá akce probíhala v brněnské katedrále  

a jejím okolí. Programu se účastnila i mládež z naší farnosti, mnozí i jako 

dobrovolníci při přípravách a samotné organizaci akce. 

Ministrantský den v Olomouci – v sobotu 30.4.2022 se uskutečnil program  

pro ministranty celé Brněnské diecéze v kněžském semináři v Olomouci. 

Společnou mši svatou v kostele sv. Mořice celebroval otec biskup Vojtěch. Další 

setkání se uskuteční opět za tři roky. 

Slavnost prvního svatého přijímání – svátost Eucharistie byla během 

slavnostních bohoslužeb udělena 18 dětem z naší farnosti. Byly to děti čtvrtých  

a pátých ročníků ZŠ. (Svaté přijímání bylo kvůli covidové pauze posunuto  

až pro 4. a 5. třídu ZŠ.) 

Pouť na sv. Hostýn – v sobotu 7.5. se konala tradiční pouť na Svatý Hostýn. 

Letošní rok zastoupil na pouti otce Mariána otec Ladislav Árvai z Brna, který 

společně s námi slavil v bazilice mši svatou. I přes nepříznivé počasí jsme  
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se přede mší svatou pomodlili křížovou cestu v areálu. Po mši svaté se počasí 

umoudřilo, proto jsme nespěchali rychle domů, ale strávili ještě nějaký čas 

v areálu poutního místa. 

Farní den v Týnci – v neděli 8.5. – na Neděli Dobrého pastýře – jsme se jako 

jedna farní rodina setkali v Týnci. Společné farní odpoledne jsme zahájili 

modlitbou k Panně Marii v poutním chrámu, poté jsme se přesunuli z kostela  

ke kulturnímu domu. Počasí nám moc nepřálo, a tak jsme využili vnitřních 

prostor „kulturáku“. Program byl opravdu bohatý. Děkujeme paní starostce i celé 

obci za pomoc při přípravách akce.  

Udělování svátosti pomazání nemocných – při bohoslužbě ve farním kostele  

i ve filiálních kostelích byla udělována svátost nemocným a seniorům naší 

farnosti. Svátost nemocných tento rok přijalo v naší farnosti celkem 146 farníků. 

Biřmování – po řádné a díky „covidové“ přestávce i několikaleté přípravě, 

přijalo v neděli 5.6. v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně šest dospělých křesťanů 

z rukou otce biskupa Vojtěcha svátost biřmování. 

Boží Tělo v Hruškách – ve čtvrtek 16.6. byla sloužena společná mše svatá 

v kostele v Hruškách u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně. Díky ochotným 

farníkům byly připraveny čtyři oltáře: dva připravili farníci z Hrušek  

a po jednom farníci z Týnce a Moravské Nové Vsi. Průvodu se účastnili  

i krojovaní, Bratři arimatejští a doprovázela jej dechovka.  

Zakončení školního roku – v pondělí 20.6. uzavřely děti školní rok děkovnou 

mší svatou ve farním kostele. Po mši svaté jsme se všichni setkali na farní 

zahradě u táboráku.  

Aqualand Moravia – ve čtvrtek 23.6. si mládež společně s dětmi z farnosti užila 

odpoledne v Aqualandu Moravia, na který jsme byli pozváni vedením Aquaparku 

vzhledem k živelné katastrofě, která nás loni postihla. 

Obecní a farní den – v sobotu 25.6. připravila farnost ve spolupráci s Městysem 

Moravská Nová Ves společné setkání „rok a den po tornádu“. Program probíhal 

jak před úřadem městyse, tak v prostorách kostela a fary. Děkujeme městysu  

za příjemnou spolupráci. S přípravou této vydařené akce nám pomáhala  

i Diecézní Charita Brno.  

Kefasfest – několik mladých lidí z naší farnosti se účastnilo programu  

na křesťanském festivalu pro mládež v areálu Rosa Coeli v Dolních Kounicích. 

Biskupská inaugurace – mnozí z nás putovali ve středu 29.6. do brněnské 

katedrály na inauguraci Mons. Pavla Konzbula novým diecézním biskupem. 

Skrze ruce kardinála Dominika Duky, primase českého, převzal Mons. Pavel 
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Konzbul vedení brněnské diecéze a stal se tak 14. diecézním biskupem.  

Při slavnostní bohoslužbě jsme poděkovali i emeritnímu biskupovi Vojtěchovi  

za jeho dlouholetou péči o naši diecézi (32 let).  

Adorační den farnosti – v tento den jsme před Nejsvětější 

Svátostí Oltářní prosili o požehnání pro naši farnost, naše 

rodiny i děti. V modlitbách jsme byli spojeni  

i s Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci, kde se 

bohoslovci také modlili za naši farnost (věřím, že i my za ně).  

Pouť Mikulčice – v úterý 5.7. byla sloužena mše svatá  

na Slovanském hradišti Mikulčice k uctění památky věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje. Na mši svatou přijelo i několik biskupů. Hlavním kazatelem 

byl Mons. Vojtěch Cikrle, emeritní biskup brněnský. Kromě návštěvníků  

se bohoslužby účastnily i desítky krojovaných.  

Farní tábor – díky dostatečnému počtu organizátorů se mohl začátkem července 

uskutečnit farní tábor pro děti z naší farnosti. Zázemí jsme našli na faře v Měříně 

u otce Josefa Havelky. Nejenom on, ale i místní farníci nás vřele přijali. Věříme, 

že se dětem tábor líbil a doufáme, že se bude moci uskutečnit i v následujících 

letech. 

CSM Hradec Králové – k letošnímu celostátnímu setkání mládeže pozvala 

nejenom naše mladé Královehradecká diecéze. Někteří se zapojili do organizace 

akce i v rámci přípravného týdne. Ostatní mladí z naší farnosti se zúčastnili 

připraveného programu. Dva dny strávil s mládeží i otec Marián, který se zapojil 

do programu setkání (zvláště pomocí při zpovědní službě). Předposlední den 

setkání – sobota, byla tradičně věnována rodinám s dětmi. 

Pouť rodin v Předklášteří – v rámci diecéze byly naše rodiny s dětmi pozvány 

na pouť rodin, která se letošní prázdniny uskutečnila v sobotu 27.8. v klášteře 

Porta coeli v Předklášteří.  Pro děti i dospělé byl připraven doprovodný program. 

Na závěr setkání sloužil mši svatou otec biskup Pavel. 

Pouť Žarošice – v sobotu 10.9. se uskutečnila hlavní pouť v Žarošicích. Letošní 

rok se nám nepodařilo za celou naši farnost naplnit ani jeden autobus. Mnozí 

farníci se proto na pouť vydali samostatně. Byli bychom rádi, kdyby se nám 

povedlo obnovit tuto tradici společné pouti do Žarošic, na kterou v minulosti 

z naší farnosti putovávali věřící dvěma autobusy.  

Zahájení školního roku – v pondělí 19.9. jsme při dětské mši svaté Pána Boha 

prosili o pomoc, požehnání a ochranu do nového školního roku. Protože nám 

počasí na táborák nepřálo, všichni jsme se přesunuli do farního sálu, kde na děti 

čekala pizza. Děkujeme za přípravu pizzy a rodičům za pomoc s organizací. 
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Poděkování za úrodu – při nedělních bohoslužbách jsme Pánu Bohu poděkovali 

za úrodu, kterou nás v letošním roce Pán Bůh obdařil. Děkujeme všem  

za krásnou výzdobu kostelů i krojovaným, kteří se účastnili bohoslužeb. 

Návštěva TV Noe – otec Marián byl pozván do TV-Noe, aby 

v živém přenosu sloužil mši svatou v kapli Telepace. Spolu 

s otcem Mariánem se do Ostravy vydalo deset poutníků, kteří 

měli možnost prohlédnout si prostory naší křesťanské televize 

a seznámit se s jejím fungováním. 

Národní setkání Hnutí modlitby matek – setkání se uskutečnilo na konci září 

v Brně. Duchovní program probíhal během pátku a soboty. Setkání se zúčastnily 

tři maminky z naší farnosti. 

Setkání prvokomunikantů na Petrově – ve čtvrtek 6.10. přijalo pozvání otce 

biskupa Pavla i 12 dětí z naší farnosti, které letos přistoupily k prvnímu svatému 

přijímání. Na Petrově byl pro ně připraven bohatý program. Duchovní setkání 

bylo zakončeno společnou mší svatou v katedrále, pak následoval společný oběd 

v McDonaldu. 

Biřmování mládeže – v neděli 30.10. prožilo 10 mladých lidí z naší farnosti 

společnou slavnost, při které z rukou otce biskupa Pavla přijali svátost 

křesťanské dospělosti. Po slavnostní bohoslužbě byli biřmovanci i s kmotry 

pozváni na společný oběd na faru s otcem biskupem a kněžími. 

Kněžská rekolekce – kněží našeho děkanátu se každý měsíc setkávají vždy 

v jedné z farností děkanátu. V listopadu se uskutečnilo setkání kněží v naší 

farnosti. Rekolekce byla zahájena mší svatou ve farním kostele. Po ní se kněží 

přesunuli na faru, kde následně proběhla pracovní schůzka zakončená společným 

obědem. 

Svatocecilské setkání – naše farnost připravila pro 

varhaníky a vedoucí zpěváky společné přátelské setkání  

u příležitosti svátku sv. Cecílie (patronky varhaníků  

a zpěváků). V sobotu 12.11. se poprvé akce pořádala  

pro celý děkanát. Naše pozvání přijal P. Marcel Javora  

a Mgr. Jaroslav Štěpánek. Setkání se zúčastnili i varhaníci 

a zpěváci z Prušánek, Mikulčic, Lanžhota a Tvrdonic.  

Pouť spolupracovníků na Slovensko – otec Marián chtěl poděkovat všem, kteří 

jakýmkoliv způsobem pomáhají v naší farnosti, proto se uskutečnila ve čtvrtek 

17.11. pouť na Slovensko do katedrály sv. Martina a na poutní místo Marianka. 

Týden modliteb za mládež – v pátek 18.11. jsme se ve farním kostele  

při adoraci spojili v modlitbě obětované za mladé lidi s mládeží naší farnosti.  
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Synodální setkání v Brně – v sobotu 19.11. se v Brně uskutečnilo synodální 

setkání na úrovni diecéze. V úvodní části setkání promluvil k přítomným otec 

biskup Pavel, hlavní přednášku měl P. Jiří Kaňa, děkan z Velkého Meziříčí.  

Adventní dílna – v sobotu 10.12. 

se na faře konala adventní výtvarná 

dílnička, na kterou přišlo asi  

13 dětí s rodiči. Děti si vyzkoušely 

malbu na plátěné tašky, vyrobily si 

ze skleniček zasněžené lucerny  

a ze šišek a odřezků dřeva vznikly 

vánoční ozdoby, kterými se letos 

ozdobí vánoční strom ve farním 

kostele. Na zahřátí dostaly děti 

výborný svařený džus.  

Návštěva Mikuláše – v pondělí 5.12. navštívil děti sv. Mikuláš spolu s anděly  

na dětské mši svaté. Děti byly moc šikovné, protože si některé připravily  

pro sv. Mikuláše básničky a ukázaly, jak se umí modlit. Svatý Mikuláš pak 

rozdal dětem balíčky. Děkujeme zvláště rodičům za přípravu balíčků a také všem 

ostatním za pomoc při akci. 

Žehnání sochy sv. Josefa – v neděli 4.12. požehnal otec Marián opravenou 

sochu sv. Josefa na ulici Dolní v Moravské Nové Vsi. Socha byla poškozena  

po tornádu v červnu 2021. Po žehnání sochy následoval program na návsi. 

Korunovační pouť v Týnci – 

v neděli 11.12. přijal naše pozvání 

P. Pavel Stuška, rektor Arcibis-

kupského kněžského semináře  

v Olomouci. U příležitosti výročí 

korunovace obrazu Panny Marie 

Pomocné v Týnci vedl slavnostní 

mši svatou, kterou doprovázel 

sbor z Mor. Nové Vsi. Po mši 

svaté přijal naše pozvání na spo-

lečné posezení a diskusi na faře. 

Na závěr výčtu všech uskutečněných akcí v letošním roce upřímně 

děkujeme všem, kteří jste se podíleli na jejich přípravách a přiložili ruku  

ke společnému dílu, i těm, kterým to třeba nevyšlo, děkujeme za to,  

že se akcí zúčastnili a dokázali tak ocenit snahu těch, kteří pečují o to,  

aby naše farnost byla živým společenstvím křesťanů.  
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                 MLADŠÍ BIŘMOVANCI 2022 

           S OTCEM BISKUPEM PAVLEM 

 

 

 

    SCHOLA MLÁEŽE DOPROVÁZEJÍCÍ  

            SLAVNOST BIŘMOVÁNÍ 

         S DIRIGENTKOU MONIKOU 

 

 

 

 

 

 

 
  POUŤ SPOLUPRACOVNÍKŮ VE FARNOSTI 

    DO KATEDRÁLY SVATÉHO MARTINA 

                       V BRATISLAVĚ 

 

   VLEVO: foto z teras bratislavského hradu 

   DOLE: z interiéru Dómu sv. Martina během   

                slavnostní bohoslužby 
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Předvánoční svatá zpověď 
 

Můžete ještě využít zpovídání  

• 18.12. od 16:00 do 17:00 hod. v Tvrdonicích 

• 19.12. od 16:00 do 18:00 hod. v Břeclavi 

• 20.12. od 16:00 do 18:00 hod. v Lanžhotě 

• 23.12. od 16:30 do 17:15 hod. v Břeclavi - Poštorné 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2022 

 

* mše svatá spojená s obnovením manželských slibů 

 M. N. VES TÝNEC HRUŠKY 

SOBOTA 

Vigilie Slavnosti 

Narození Páně 

„půlnoční“ 

24.12. 22:00 --- --- 

NEDĚLE 
Slavnost 

Narození Páně 
25.12. 9:30 8:00 11:00 

PONDĚLÍ 
Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 
26.12. 9:00 8:00 10:00 

ÚTERÝ 
Svátek sv. Jana, 

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

STŘEDA 
Svátek sv. Mláďátek, 

mučedníků 
28.12. --- --- 18:00 

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

PÁTEK 
Svátek Svaté rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

 

30.12. 18:00 * --- --- 

SOBOTA 
Poděkování a prosba  

o Boží pomoc  

do nového roku 

31.12. 16:00 --- --- 

NEDĚLE 
Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie 
1.1.2023 9:30 8:00 11:00 

PÁTEK Slavnost Zjevení Páně 6.1.2023 18:00 17:00 19:00 
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SVATOCECILSKÉ SETKÁNÍ VARHANÍKŮ A ZPĚVÁKŮ 

                NA FAŘE V MORAVSKÉ NOVÉ VSI 

 

 

 

 

KOSTEL SV. JAKUBA BĚHEM REKONSTRUKCE: 

NAHOŘE: vidíme již část nové krytiny na novém 

krovu, v oknech ještě chybí skleněné výplně, fasáda má 

již nový nátěr 

VPRAVO: průčelí chrámu s novým štítem, 

dokončenou věží i věžními hodinami se speciálním 

ciferníkem (přes den vidíme černý ciferník a zlaté 

ručičky a v noci je ciferník bílý a ručičky černé) 
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Biřmování 
V neděli 30.10. se v naší farnosti konala slavnost biřmování. Otec biskup 

Pavel v našem farním kostele udělil svátost biřmování deseti mladým lidem. Naši 

biřmovanci si vybrali za patrony sv. Josefa, sv. Jana Bosca, sv. Martina,  

sv. Štěpána, sv. Anastázii, sv. Pavla, sv. Vavřince, sv. Matku Terezu a sv. Marii 

Magdalskou. Mše svatá byla slavností, a to i díky zpěvákům a schole, kteří měli 

vše velice pěkně nacvičené. Nakonec bylo pro otce biskupa, biřmovance i jejich 

kmotry nachystáno pohoštění na faře. 

Ale nyní pěkně od začátku... Tomuto velkolepému a slavnostně prožitému 

dnu předcházely i přípravy. Celá příprava biřmovanců začala ještě před nemocí 

Covid-19, tudíž byla na určitou dobu přerušena. Následně jsme mohli pokračovat 

s hodinami katecheze na faře. Zpříjemnili jsme si přípravu také prodlouženým 

víkendem na faře v Měříně, kde jsme se dozvídali nové vědomosti, ale sblížili 

jsme se navzájem i jako kolektiv. Po řádném pochopení, co je a co požadujeme 

od svátosti biřmování, jsme k ní také přistoupili. Tímto za všechny biřmovance 

děkuji všem, kdo se na přípravě jakkoliv podíleli, a to včetně těch, kteří se za nás 

modlili. Také otci biskupovi za udělení této svátosti a nesmíme zapomenout  

na našeho otce Mariána. Mockrát děkujeme za vše, co jste nás naučil a co jste  

pro nás udělal – včetně pohoštění 😊. 

Petr Štach 

Děkanátní Svatocecilské setkání   
V sobotu 12. listopadu se ve farnosti Moravská Nová Ves opět uskutečnilo 

varhanické setkání. Vedle domácích varhanic se zúčastnili též varhaníci  

z Lanžhota, Prušánek a Mikulčic.   
Po dopolední mši svaté celebrované otcem Bohumilem z Mikulčic  

se účastníci shromáždili na kůru, kde jim první speciální host akce, Mgr. Jaroslav 

Štěpánek, varhaník a učitel z Tišnova, předal několik cenných rad  

a doporučení. Poté se program přesunul na faru. Zde měli účastníci možnost  

si vyslechnout zajímavou přednášku druhého speciálního hosta, otce Marcela 

Javory, faráře v Brně-Komíně a hlavního vyučujícího liturgického zpěvu  

při Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Týkala se tématu 

varhanické spirituality. Tato značně promyšlená, zajímavá a poučná promluva 

byla jistě velice přínosná a v mém případě též vskutku hlubokou duchovní 

obnovou. Po výborném obědě zbyl čas na vzájemnou komunikaci či výměnu 

zkušeností, případně dodatečné dotazy na otce Marcela. Pro mě osobně to byla 

výborná akce ve všech směrech a již nyní se těším na další rok, kdy snad, dá-li 

Pán Bůh, budeme moci tuto skvělou akci zopakovat. Velké díky všem 

organizátorům a pomocníkům!                                                      

Filip Beneš, varhaník z Lanžhota   
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Pouť spolupracovníků ve farnosti 

Zpráva o pustošení tornáda na jižní Moravě v červnu 2021 se řadila  

na první místa ve všech médiích, a to nejen v naší republice. Vlna solidarity  

a pomoci ze Slovenska byla také velká. Bratislavská diecéze vypsala sbírku  

na pomoc postižené oblasti. Kromě finančního daru obdržel otec Marián pozvání 

i pro farníky k návštěvě Katedrály sv. Martina v Bratislavě. Rádi jsme pozvání 

přijali a dne 17. listopadu 2022 jsme se autobusem na pouť vydali. V klidu jsme 

si katedrálu před začátkem mše sv. prohlédli. Milovníci gotiky obdivovali čistý 

sloh. Všichni jsme žasli nad skvostem baroka – jezdeckou sochou sv. Martina. 

Kázání otce Mariána bylo právě o životě sv. Martina. Každý zná legendu o tom, 

jak se ještě jako mladý voják rozdělil o svůj plášť s nuzným ubožákem. Málokdo 

věděl, že se narodil v Panonii (dnes Maďarko, město Szombathely). Sv. Martin  

je však zapsán v historii jako misionář a hlavně jako jeden z největších biskupů 

všech dob. 

Po mši svaté se ujal výkladu o katedrále otec biskup Mons. Jozef Haľko.  

Z jeho slov bylo zřejmé, že zná každý detail dómu. Poděkovali jsme mu 

potleskem. Po obědě jsme měli možnost projít se uličkami staré Bratislavy. 

Pěkný výhled nabídly terasy Bratislavského hradu. 

Plán této poutě zahrnoval také návštěvu nejstaršího poutního místa  

na Slovensku – Marianky. Stojí tu mariánská bazilika, poutní dům  

a v Mariánském údolí jsou dvě křížové cesty a zázračný pramen. Je to místo 

obdařené duchovní silou, klidem a nádhernou přírodou. 

Co napsat na závěr? Hlavně poděkování Bratislavské diecézi jak za finanční 

dar, tak i za pozvání k návštěvě, bylo od srdce a upřímné. Velký dík patří otci 

Mariánovi. Děkujeme za příležitost prožít nevšední duchovní den. 

Milada Maděřičová 

Synodální setkání v Brně  

      V sobotu 19. listopadu 2022 se v prostorách Biskupského gymnázia v Brně 

konalo diecézní synodální setkání, kterého se účastnilo přes 120 moderátorů 

farních skupin z brněnské diecéze, i dalších osob aktivně zapojených  

do synodální cesty. 

O průběhu setkání informuje Mgr. Magdalena Volková: 

„Cílem setkání bylo navázat na první diecézní fázi synody, reflektovat výstupy  

z diecézní i národní úrovně a pobavit se o tom, jak obsah výstupů konstruktivně 

uchopit, inspirovat se nápady z dobré praxe a navzájem se povzbudit v dalším 

společném hledání. V úvodní části nás otec biskup Pavel provedl celým 

procesem, shrnul jednotlivé výstupy a nastínil vizi a směřování života v naší 
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diecézi. Zmínil plán na vytvoření diecézní pastorační rady, stanov pro farní 

pastorační rady a ideu supervizní podpory pro farnosti. Následovala velmi 

otevřená, plodná a kultivovaná diskuze, ve které bylo znát, že lidem velmi leží  

na srdci život i podoba církve a že chtějí být součástí objevování cesty  

do budoucnosti. 

Hlavní přednášku přednesl otec Jiří Kaňa, který hovořil o synodální praxi 

církve v době apoštolů i v pozdějších podobách západní a východní církve.  

V další části programu bylo možné zažít synodalitu v praxi. Účastníci byli 

rozděleni do deseti skupin a každý měl prostor se krátce vyjádřit k předem 

připraveným otázkám zaměřeným na to, jak prakticky uchopit synodalitu  

ve farnosti a v diecézi. Jednotlivé výstupy pak byly prezentovány v další části 

programu na společném fóru. 

Nejčastějším motivem sdělení bylo vyjádření potřeby dalšího setkávání se 

jak na farní, tak na diecézní úrovni. Účastníci hovořili o potížích ve vzájemném 

naslouchání a porozumění a o přání se těmto dovednostem učit. Byla cítit palčivá 

potřeba podpory a vzdělávání v oblasti duchovního růstu, v komunikaci,  

v praktických dovednostech v oblasti naslouchání, dialogu, zvládání konfliktů. 

Setkání ve skupinkách ukázala, že farnosti nechápou proces jako skončený,  

ale jako vyzvu k dalším praktickým krokům, které se již postupně realizují. 

Výstupy byly zaznamenány a bude se s nimi dále pracovat, aby se přetavily  

do konkrétních kroků. Program zakončil diecézní synodální koordinátor otec Petr 

Šikula povzbuzením k další společné cestě, kterou společně hledáme, a vlastně 

ještě netušíme, kam nás zavede. Otec biskup dal všem účastníkům požehnání  

a vyslal je zpět do jejich farností s ujištěním, že na této cestě všechny provází.“ 

převzato z www.biskupstvi.cz 
 

Úkony duchovní správy farnosti v roce 2022 

Svátost křtu  

MNV:    Jáchym Šagát 

Hrušky:   Timea Vojtěcha Fatěnová  

Týnec:    Ondřej Jůva 

Sofie Gasnárková 

Ester Sofia Maršálková   
 

Církevní sňatek 

MNV:  Tomáš Král a Renata Králová 

  Petr Křivánek a Leona Helešicová 
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Hrušky:  Jozef Holeček a Věra Holečková (roz. Nešporová) 

  Petr Vrzal a Petra Čekalová 

Týnec:  Jan Mráz a Michaela Tučková 

   

První svaté přijímání 

MNV: Petr Póša   Karla Kvasnovská   Ema Duchoslavová 

Vít Silný   Tomáš Póša   Kristýna Konečná

 Patrik Mitvalský Anna Marie Tymlová  

Hrušky:  Jana Klimešová  Amálie Barbořáková  David Nešpor 

Jakub Kuja  Anna Štachová   Pavel Zimmermann 

Týnec:  Monika Martušková Marcela Martušková   Přemysl Prokop 

Dominik Rác   
 

Biřmování 

Dospělí biřmovanci:  Marie Poláčková   Marie Čerešnová  

Milada Čerešnová  Jana Petrželková 

Bohuslav Čapka 

Mládež:    Anežka Dvořáčková  Jan Poláček  

František Tichý   Ondřej Tichý  

 Kristýna Vyhňáková  Tereza Hůrská  

Pavel Filipovič   David Nešpor  

Petr Štach    Markéta Martušková  

Všem, kteří přijali některou ze svátostí, vyprošujeme hojné Boží požehnání! 
 

Církevní pohřeb 

MNV:  Jana Kosíková   Miroslava Petrjánošová  Matěj Šilhavý  

Pavel Matoušek  Bohumila Hřebačková  Anna Košutová 

Milada Filipovičová  František Kotásek   Ladislava Parmová 

Milada Popelková 

Hrušky:  Josef Létal   Vojtěch Trecha    František Tréšek 

Marie Uhlířová   Josef Titl     Věra Holečková 

Jan Kalužík 

Týnec:  Milan Melichar   Jan Mazuch    Marie Michlová 

Stanislav Helešic  Marie Kučerová 

Odpočinutí věčné, dej jim, Pane…  
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Pozvání na připravované akce 

Betlémské světlo 
Na Štědrý den bude v našem farním kostele k dispozici betlémské světlo, 

které si budete moci odnést domů, abyste si mohli zapálit svíci při sváteční 

štědrovečerní večeři. Kostel bude otevřen od 15:00 do 15:30 hod. 

Vánoční koncert 
Srdečně zveme na vánoční koncert, který se uskuteční ve spolupráci 

z Městysem Moravská Nová Ves, a to v neděli 8.1. v 15 hod. ve farním kostele  

sv. Jakuba. Účinkující: sólo zpěv Michal Tetur a Tbone Quartet. Bližší informace 

naleznete na připravovaném plakátu. 

Obnovení manželských slibů 
 Srdečně zveme všechny manžele, kteří mají uzavřené manželství před 

Bohem, na mši svatou v pátek 30.12.2022 do farního kostela, kde budou moci 

předstoupit před oltář a znovu si připomenout slib,kterým se vzájemně odevzdali. 

Jinak prožívají tyto okamžiky mladé páry, které si uvědomují, jak jeden 

druhého potřebují při plnění běžných denních povinností, tedy výchovy dětí, péči 

o domov a starost o práci. Jiný pohled má střední generace, kdy z rodinného 

hnízda postupně odchází jedno dítko za druhým, aby si budovali svoji 

budoucnost, a rodiče zůstávají sami v domě, který budovali pro velkou rodinu. 

Bez vzájemné podpory se toto období těžce zvládá. 

Obnova manželského slibu u manželských párů, které strávily spolu více 

jak třicet let, přináší také svá specifika. Uvědomují si chvíle, které přijdou  

a budou doprovázeny slabostmi a nemocemi. Jejich děti mají svou rodinu, i když 

své rodiče milují a snaží se ze všech sil o ně pečovat, přesto jsou si tito manželé 

vědomi potřeby vzájemné pomoci a spoluodpovědnosti na společné cestě 

životem. Ví, že jeden bez druhého to nesvede… 

Když přijdou okamžiky, kdy máme pocit, že to nezvládáme, je dobré  

si tento slib připomenout, neboť od „onoho okamžiku“, kdy jsme řekli své ANO, 

již nejme dva, ale jeden celý člověk, a je někdy velmi těžké dostát svému slibu. 

Neboť nikdo není dokonalý a je třeba jak odpouštět, tak odpuštění přijímat. 

Moudrost našich předků nás učí, že manželství je svátost, a tak je třeba s ním  

i zacházet - jako s věcí, která je nám drahá, nelze ji nikde koupit, a proto za své 

manželství musíme prosit, pečovat a modlit se, aby bylo tím nejkrásnějším 

společenstvím, které si můžeme vybavit. Při mši svaté tedy budeme prosit Svatou 

rodinu o požehnání pro naše rodiny, aby se staly pevnou skálou pro všechny, 

kteří se dostávají do různých proudů v tomto rozbouřeném světě. 
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Poděkování za uplynulý rok 2022 
Při mši svaté v sobotu 31.12.2022 poděkujeme Pánu Bohu za milosti přijaté 

v uplynulém roce a vyprosíme si požehnání do nového roku. Na závěr 

bohoslužby bude vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní ke krátké adoraci. Po mši 

svaté jste všichni srdečně zváni na malý přípitek na faru. Budete moci ochutnat 

první víno z našeho obnoveného farního vinohradu, o který se naši farníci 

dokázali letos postarat. Těšíme se na společné setkání! 

6. farní ples v Hruškách   

Po dlouholeté pauze nám bylo umožněno se opět setkávat a bavit se. A tak 

jsme se rozhodli uspořádat již 6. farní ples, který se bude konat 28.1.2023 

v tělocvičně v Hruškách. K tanci a poslechu bude hrát kapela Velvet Brno. 

V rámci programu bude světelná show Fuegnis, soutěž, bohatý raut, tombola  

a možnost vytvořit si společnou vzpomínku ve fotokoutku. Máte se na co  

těšit 😊. Tímto bych vás tedy za organizátory velmi ráda pozvala na společnou 

zábavu, posezení i tanec. Tak neváhejte a přijďte se s námi pobavit. Lístky jsou 

již v předprodeji. Prosíme i o společnou modlitbu za tuto akci, aby se vše s Boží 

pomocí vydařilo.            Petra Hanzalíková 

Adopce na dálku v roce 2022  
Děkujeme za vaše dary, kterými jste i během tohoto roku podporovali 

projekt tento projekt. V MNV jste přispěli částkou 22.800,-Kč, v Hruškách 

20.900,-Kč a v Týnci 11.600,-Kč. V MNV a v Hruškách již máme potřebnou 

částku vybranou, v Týnci nám ještě chybí 1.400,-Kč. Vybrané finanční 

prostředky budeme ještě do konce roku odesílat prostřednictvím Charity  

do Indie. Přesné vyúčtování bude uveřejněno ke konci roku. Přispět můžete  

i nadále do pokladniček u vchodů do kostelů. 

Vinaři pro Lékaře bez hranic  
Posíláme pomoc dál... Vinaři z tornádové oblasti se spojili, aby jejich 

vybraná raritní vína pomohla šířit zdravotní péči do všech koutů světa 

prostřednictvím Lékařů bez hranic. Máte rádi víno? Nebo víno darujte jako 

dárek? Prosím kupte si láhev vína či víc a podpořte Lékaře bez hranic. 

PODPOŘÍTE LÉKAŘE BEZ HRANIC A VÍNO BERTE JAKO BONUS. Vína 

jsou výjimečná pro výjimečné příležitosti s přáteli. Nakoupíte online  

na: https://aukro.cz/uzivatel/franta_vino/nabidky. Domluvit se můžete také na e-

mailu: franta.vino@seznam.cz, popř. mobil: 777 983 591. Více informací na FB 

„Vinaři pro Lékaře bez hranic“ Za Vaši podporu předem děkujeme!  

Lékaři bez hranic & František Trojan 

mailto:franta.vino@seznam.cz


Farní zpravodaj 

Vánoce 2022     - 19 - 

Opravy po tornádu 
Do oprav farního kostela sv. Jakuba v MNV, filiální kaple sv. Bartoloměje 

v Hruškách a fary v MNV jsme zatím vložili 16,32 miliónů korun. 

Největší část z uvedené částky byla investována do oprav farního kostela. 

Investice zatím přesáhly 11,86 mil. Kč. A co se nám tedy podařilo? V kostele 

zatím fungujeme s provizorně opravenou elektroinstalací, díky tomu můžeme 

částečně svítit a topit (nyní je vypracován projekt nový, který čeká na schválení 

od Úřadu památkové péče). Firma Teslice, po dokončení štítu nad vstupem  

do kostela a vypracování projektu, zhotovila nový krov jak nad celým kostelem, 

tak na věži. Střešní krytina se již na krov pokládá. Zbývá dokončit nejsložitější 

část, a to nad presbytářem. S tím jsou spojené i klempířské práce, které  

se postupně dělají. Máme již namontovaná nová hliníková okna. Vnitřní část 

oken – vitráže, jsou stále v restaurátorské dílně a pracuje se na jejich opravě. 

Fasáda kostela je z větší části hotová na jejím dokončení se bude pracovat na jaře 

(z důvodu nevhodných klimatických podmínek). Věž kostela je již kompletně 

dokončená – na její vrchol byl umístěn opravený kříž, vyměnily se dubové 

žaluzie na zvonici, opravily se zvony, instalovali nové věžní hodiny. Fasáda je již 

dokončená, proto bylo možné odstranit lešení. Tyto práce financujeme výhradně 

vlastním rozpočtem, ze sbírek, darů farníků, darů mnoha lidí a organizací z ČR  

i zahraničí a z pojistného plnění. 

Další část prostředků byla investována na opravu fary. Fara je místem 

k bydlení, proto věříme, že budeme mít nárok i na příspěvek od státu z programu 

„Živel“. Na faře máme již práce ukončeny. Zde jsme investovali cca 3,00 mil. 

Kč, z toho 2,78 mil. Kč nám uradila pojišťovna. Na faře se podařilo opravit krov 

a zakrýt střechu krytinou, vyměnila se poškozená okna, opravila se vyzkratovaná 

elektroinstalace a udělal nový hromosvod a klempířské práce. Opravil se nebo 

vyměnil poškozený nábytek i elektrické spotřebiče. Fara se zateplila a udělala se 

nová fasáda. Opravilo se poškozené schodiště se zábradlím. Po dokončení fasády 

se ještě instaluje stříška nad vchod fary. Chybí ještě osadit plotová pole, branky  

a brány, dodělat fasádu u vchodu na faru a část elektroinstalace. 

Kaple v Hruškách je zapsán na listu vlastnictví obce Hrušky, takže farnost 

není jejím vlastníkem, proto nemůže zasahovat do oprav tohoto objektu. Farnost 

se i tak snaží pomáhat, aby se opravy podařilo dokončit, proto přispěla obci 

částkou 1 mil. Kč z pojistného plnění, na své náklady nechala opravit, vyčistit  

a naladit varhany. Obec na kapli vyměnila střešní krytinu za bobrovku a opravila 

poškozená vitrážová okna. Stále chybí dokončit věž kaple. Věříme, že Obec 

Hrušky již práce připravuje, a že v brzké době budou moci být práce započaty. 

Veliké poděkování Pánu Bohu, tisícům různých dárců ze všech koutů 

ČR i ze zahraničí, dobrovolníkům a brigádníkům, kteří zde odpracovali 
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otec Marián 

nespočet hodin a všem, kteří na nás dodnes myslí ve svých modlitbách,  

i mnoha dalším Bohu známým lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili 

do pomoci… Když se ohlédnu za uplynulými 18 měsíci, tak vidím veliký 

Boží zázrak, který je pro mě svědectvím, že nás Bůh nikdy neopustil,  

ale vždy při nás stál. A jsem mu za to vděčný. Bohu díky! 
 

A co jsme opravili na našem farním kostele svépomocí?  

Díky ochotě šikovných lidí toho nebylo málo 😊!  

Vedle kostela byla do země zabudována retenční nádrž na zachycení dešťové 

vody z kostelní střechy. Ta se bude používat na závlahu okolního trávníku. S pomocí 

pana Emila Urbánka jsme opravili dřevěný kříž, který je nyní uložen na sběrném dvoře 

městyse. Jakmile budou ukončeny práce na střeše kostela, kříž se znovu postaví  

a požehná. Pan Urbánek se také podílel na rekonstrukci betléma. Opravy poškozených 

a odřených figurek se ujal pan Vladimír Nešpor. Oba pánové veškeré práce provedli  

na své náklady a bez nároku na odměnu, za což jim velmi děkujeme!                  

Otče Mariáne, 

prožili jsme další společný rok a jsme velmi vděčni, že máme v naší 

farnosti kněze – VÁS. Kněžská služba je skutečně velmi náročná, často si ani 

neuvědomujeme, co všechno musíte jako kněz zdolávat. Od tornáda, které se 

navždy zapsalo do našich životů, je Vaše služba o mnoho náročnější. Mrzí nás, 

že se někdy možná cítíte spíše jako „stavbyvedoucí“ než jako služebník Boží. 

Stále probíhající opravy po tornádu jsou pro vás jistě velmi složité a zdlouhavé 

a někdy Vám možná i brání v tom, naplno se věnovat Vaší kněžské službě. 

Vážíme si Vás jako kněze i jako člověka a prosíme, abyste nás dokázal  

i dál vést jako dobrý pastýř i s našimi chybami a nedostatky. Někdy se stydíme 

za ty, kteří Vás zbytečně kritizují, aniž by podali ruku k dílu a na místo projevů 

vděčnosti okolo sebe šíří jen pomluvy.  

Chceme Vám poděkovat za Vaši kněžskou službu, všechnu Vaši pomoc  

a trpělivost a za Vaše nasazení pro to, aby tu i pro další generace mohl stát  

ve středu naší obce farní kostel a pro budoucího kněze (dá-li Pán Bůh)  

a pro nás - farníky, mohla sloužit fara, jako místo ke společnému setkávání.   

Modlíme se za Vás a prosíme, aby dobrý Bůh, i v tom novém roce, vedl 

každý Váš krok, aby Vám žehnal, pomáhal a s Pannou Marii Vás ochraňoval. 

Vyprošujeme Vám i pevné zdraví a mnoho fyzických a psychických sil  

do dalších let.  Ze srdce děkujeme!    
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