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Úvodní slovo 
 
Aniž bych si to uvědomil, je zde konec dalšího kalendářního roku. A to je 

čas, kdy se opět můžeme pozastavit nad tím, co jsme prožili a společně 
bilancovat. 

 
Tento rok jsme v naší farnosti neorganizovali žádnou farní pouť. Ale 

nemusíte se bát, tato se připravuje na přelomu června a července 2014 tak, 
aby se jí mohli účastnit i ti, kdo mají povinnosti ve škole. 

 
I přesto si myslím, že ani letošní rok nebyl „chudý“ na mnohé 

nezapomenutelné akce, které jsme společně prožili. Zvlášť bych připomenul 
Pátý farní den v Dolních Loučkách, kterého se účastnilo přes 250 farníků 
z Dolních Louček, Olší i Žďárce, od kterých jsme následně dostali desítky 
děkovných dopisů, mailů. 

 
Radostí pro mne je i skutečnost, že již nebývám u oltáře sám, nebo 

s jedním případně dvěma ministranty. Že i v Olší u mše svaté je vždy větší 
počet ministrantů, kteří pomáhají svou službou u oltáře. 

 
Velmi krásnou vzpomínku mám i na letošní pouť na náš „malý Velehrad“, 

do kapličky svatých Cyrila a Metoděje, do Skryjí, ke které již podruhé 
putovalo několik farníků pěšky. I když jsem v tomto cyrilometodějském roce 
toužil jít spolu s ostatními spolubratry – kněžími – na Velehrad, nelituji toho, 
že jsem zůstal doma ve farnosti. Krása společné akce u kapličky Cyrila 
a Metoděje ve Skryjích mi nahradila i hluboký duchovní zážitek, který se 
nabízel na Velehradě. 

 
Nemůžu nevzpomenout další duchovní akci tohoto roka. Byla to pouť ke 

svaté Anně na Litavu, která se konala po mnoha desetiletích. A věřím, že se 
nám i skrze tuto pouť společně povedlo zase o trochu sblížit, že jsme opět dali 
malinký impuls k tomu, aby se lidem otevřela srdce, a to nejen věřícím ale i 
nevěřícím. 

 
Věřím, že si mnozí lidé žijící ve farnosti také všimli, že se farnost snaží 

organizovat množství dalších hodnotných akcí. Zde můžu uvést například 
několik poutí v dalších obcích (Bor, Moravecké Pavlovice, Kaly, ...), dále 
koncerty duchovní hudby, výlety pro ministranty, tábory pro děti nebo farní 
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dny, které vyžadují mnoho těch, kteří pomůžou. Proto patří veliké poděkování 
všem, kdo se uvedených akcí nejenom účastní, ale pomáhají i s jejich 
přípravou. 

 
Za všechno to i za všechno ostatní, čímž jsme byli v uplynulém roce 

obdařeni, děkuji dobrému Pánu Bohu a do následujícího roka vyprošuji nám 
všem mnoho milostí, zdraví i radosti, jako i dalšího elánuupro budování 
farního společenství a organizování dalších společných akcí. 

 
otec Marián 

 
 

Adventní věnec 
 
Na první neděli adventní se při mši svaté žehnají adventní věnce. Napadlo 

vás někdy, jak vůbec tato tradice vznikla? 
 
Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 170 let. První 

adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás zavedou 
do Hamburku minulého století, přesněji do Záchranného ústavu pro opuštěné 
děti. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém okraji města. Zde 
pracoval tehdy Johann Heinrich Wichern, mladý pedagog a později zakladatel 
Vnitřní misie, který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. 

 
V roce 1839 poprvé zavěsil tento kněz před Vánocemi od stropu dřevěný 

kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké – bílé 
a 19 malých – červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké 
pobožnosti, nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena 
jedna svíce. V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku 
jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk 
se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl 
však pouze čtyři svíce. 

 
Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu 

země, potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje tento zvyk 
v jižní – katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec 
až do Severní a Jižní Ameriky. 
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Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň 
i věčnost. Krátké dny v prosinci před drsnými nocemi jsou nejtmavějšími 
v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, 
zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí 
a dvorců, měly ukázat cestu těmto bytostem. A od těchto světel až 
k adventnímu věnci, který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká 
cesta. Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho 
starého zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak jako mnoho jiných zpět ke 
kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve byly 
v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak se 
věřilo, sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy 
měly přinášet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými 
stuhami, znamením slunce. 

 
Tradiční barva adventního věnce je červená a zelená. Červená upomíná na 

krev Kristovu prolitou za spásu světa, spolu se zelenou pak symbolizují život. 
Pro ozdobení se používají také jablíčka; od času ráje jsou plody života – 
kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží přízeň. 

 
Zdroj informací: www.pastorace.cz 

zpracoval: R. Mašek 
 
 
 

 



Farní zpravodaj 

 
Vánoce 2013 - 5 - 

Úkony duchovní správy farnosti v roce 2013 
 

Křty 

V roce 2013 byly pokřtěny 3 dětí: 
Magdaléna Bednářová 
Jan Maria Vianey Metoděj Bednář 
Anna Bednářová 
 

Oddavky 

V roce 2013 byl oddán jeden pár: 
Josef Holeček a Marie Holečková, roz. Novotná 
 

1. svaté přijímání 

V roce 2013 se v naší farnosti neudělovala svátost Eucharistie. 
 

Všem, kteří letos přijali uvedené svátosti, přejeme a vyprošujeme hojné 
Boží požehnání. 

 
 

Pohřby 

V roce 2013 byli pohřbeni 3 zesnulí: 
Oldřich Šťastný 
František Krušina 
Milada Pánková 
 

Odpočinutí věčné, dej jim Pane… 
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Co jsme prožili v naší farnosti 
 

leden 2013 Adopce na dálku – naše farnost se letos zapojila do tohoto 
projektu, díky kterému můžeme našimi finančními 
příspěvky zabezpečit základní vzdělání u námi 
adoptovaného dítěte. Naším adoptivním synem se stal 
Prashant Babu. V. z Indie. 
 

1.2.2013 Příprava na svátost biřmování – začátkem února byla na 
faře v Dolních Loučkách zahájena příprava před přijetím 
svátosti biřmování pro farníky z naší farnosti, z farnosti 
Žďárce a Dolní Loučky. Příprava probíhá 1x za 14 dní na 
faře ve farním sále. Bude trvat dva roky. 
 

11.2.-13.2. Výlet do Přímětic - o jarních prázdninách se uskutečnil pro 
děti výlet do farnosti Znojmo - Přímětice. Protože napadl 
sníh, děti mohly sáňkovat, koulovat se a stavět sněhuláky. 
Navštívili jsme bazén patřící k místní základní škole, 
prožili společnou mši svatou, na které jsme zpívali písničky 
v doprovodu kytary, nechyběly ani společné hry. 
 

21.4.2013 Pátý farní den ve farnosti Dolní Loučky – farní den začal 
ve farním kostele sv. Martina koncertem skupiny Žalozpěv. 
Po něm následovala krátká děkovná pobožnost. Na farní 
zahradě si pro nás farníci připravili kvíz, ve formě výjevů 
z Bible, které jsme měli pojmenovat. Za splnění kvízu jsme 
si mohli pochutnat na pečeném selátku. Hospodyňky jako 
každý rok připravily pro všechny lahodné občerstvení. Děti 
si pro nás nacvičily zábavnou pohádku s názvem „Něhurka 
a sedm trapaslíků“. Proběhl také turnaj ve volejbale, ze 
kterého si odnesli vítězný pohár farníci z naší farnosti. 
Proběhla i soutěž o nejlepší roládu. Tady putoval pohár 
opět do naší farnosti – na Litavu. Akce se zúčastnilo přes 
250 lidí. 
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28.4.2013 Poutní mše svatá ke sv. Jiří – sloužena slavnostní poutní 
mše svatá k patronovi naší farnosti, při které jsme  děkovali 
za ochranu a přímluvu sv. Jiří. 
 

26.6.2013 Zakončení školního roku – sloužena mše svatá v kostele 
sv. Martina v Dolních Loučkách na poděkování za pomoc 
v uplynulém školním roce. Po mši svaté byl pro děti 
připravený táborák na farní zahradě. 
 

5.7.2013 Poutní mše svatá ke sv. Cyrilu a Metodějovi ve Skryjích 
– sloužena poutní mše svatá k našim věrozvěstům, 
patronům kapličky v obci Skryje. Mši svatou jako 
každoročně doprovázeli hudebníci. I letos se vydalo na tuto 
mši svatou několik pěších poutníků z naší farnosti. Po 
30 letech se podařilo obnovit tradici zvonění instalací 
lineárního pohonu zvonu a opravit střechu kapličky. 
I nadále se bude v rekonstrukci pokračovat. Opět se mše 
svaté zúčastnil hojný počet věřících. 
 

 

 
Poutní mše svatá ve Skryjích 
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27.7.2013 Pouť na Litavě – sloužena slavnostní poutní mše svatá ke 
sv. Anně po mnoha desetiletích. Této  slavnosti předcházela 
celá řada oprav zvenčí i uvnitř kapličky, obnovil se i kříž 
před kaplí. Mše svaté se zúčastnilo více než 120 věřících. 
Po mši svaté bylo pro všechny připravené bohaté 
občerstvení. 
 

 

 
Poutní mše svatá na Litavě 

 
10.8.2013 Pouť v Boru – sloužena poutní mše svatá k příležitosti 

Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 
 

18.8.-24.8. Farní tábor pro děti – tento rok se uskutečnil 5. farní tábor 
na faře v Dolních Loučkách. Děti stanovaly na farní 
zahradě. Program připravovalo celkem šest vedoucích. Děti 
hrály hry na faře, farním hřišti, podívaly se na kolech do 
Předklášteří, Žďárce a Újezda, kde se svezly na koni. 
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Navštívily Šiklův mlýn a koupaliště v Brně. Nechyběla 
samozřejmě společná modlitba a mše svatá, kterou děti 
obohatily svým zpěvem v doprovodu kytary a houslí. 
 

září 2013 Biblická setkání – od Velikonoc roku 2010 probíhala na 
faře v Dolních Loučkách pravidelně biblická setkání. 
Setkání byla přerušena letos po letních prázdninách, kdy 
jsme byli pozváni od Biskupství brněnského na biblický 
kurz probíhající na Petrově. 
 

září 2013 Patrorační asistentka – došlo ke změně pastorační 
asistentky pro naše farnosti. Mgr. Ing. Jaroslavu 
Libosvárskou vystřídala na 25% úvazek paní Marie 
Juráková z Horních Louček a na 25% úvazek Petra 
Švancarová z Dolních Louček. 
 

5.10.2013 Pouť Moravecké Pavlovice - sloužena poutní mše svatá 
k Panně Marii Růžencové. 
 

13.10.2013 Havelské hody – v našem farním kostele byla sloužena 
hodová mše svatá, které se účastnili i stárci v kyjovských 
krojích. Odpoledne byl připraven kulturní program pod 
májí. 
 

23.11.2013 Pouť Drahonín - sloužena poutní mše svatá k příležitosti 
Slavnosti Ježíše Krista Krále. 
 

8.12.2013 Mikulášská nadílka – naši farnost v neděli po mši svaté 
navštívil sv. Mikuláš Několik dětí sv. Mikuláši zazpívalo, 
předneslo básničku nebo se pomodlilo. Společně se 
sv. Mikulášem jsme se k Pánu Bohu pomodlili všichni 
v kostele. Všechny děti pak obdaroval přinesenými balíčky. 
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Pořad bohoslužeb o Vánočních svátcích 
 

 DOLNÍ 
LOUČKY 

ŽĎÁREC OLŠÍ 

ÚTERÝ Štědrý den 24.12. 23:00 21:30 20:00 

STŘEDA 
Slavnost Narození 

Páně 
25.12. 9:00 10:30 7:30 

ČTVRTEK 
Svátek sv. Štěpána, 

mučedníka 
26.12. 9:00 10:30 7:30 

PÁTEK 
Svátek sv. Jana, 

evangelisty 
27.12. 

15:00* 
Újezd 

- - 

SOBOTA 
Svátek sv. Mláďátek, 

mučedníků 
28.12. 

8:00 
Horní 

Loučky 
- - 

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny 29.12. 9:00 10:30 7:30 

PONDĚLÍ  30.12. - -  

15:30 17:00 8:30 
ÚTERÝ Sv. Silvestra 31.12. 

Mše svatá spojená s poděkováním za rok 

2013 

STŘEDA 
Bohorodičky  
Panny Marie 

1.1. 
2014 

9:00 10:30 7:30 

* Páteční mše svatá v Újezdě u Tišnova bude spojena s žehnáním vína, 
které si můžete přinést. Po mši svaté bude ochutnávka mešních vín. 

 
Zpovídaní před Vánočními svátky 

 
Farnost Olší Pátek 20.12.2013 14:45 – 16:00 

Farnost Žďárec Sobota 21.12.2013 10:00 – 11:30 

Farnost Tišnov** Sobota 21.12.2013 15:00 – 17:30 

Farnost Dolní Loučky Neděle 22.12.2013 15:00 – 16:30 
** Farnost Tišnov zde uvádíme pro ty z vás, kterým termín společných 

předvánočních svatých zpovědí ve vaší farnosti nevyhovuje. 
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Bůh si ho vyvolil za pastýře… 
 
Uslyšel Boží volání, šel za Jeho hlasem. Stal se Božím služebníkem, 

odevzdal se Bohu celým svým srdcem. Před šesti lety byl poslán do farnosti 
Dolní Loučky a sousedních farností Olší u Tišnova a Žďárec hlásat Boží 
slovo, duchovně uzdravovat, ukazovat bloudícím a hledajícím cestu k Pánu 
Bohu… Člověk se srdcem plným dobroty, lásky, porozumění a pochopení pro 
každého z nás; člověk obětavý, pracovitý, vnímavý, všímavý, velký bojovník 
za pravdu. Ano, takový je náš duchovní správce otec Marián Kalina a právem 
mu patří náš obdiv a uznání. 

 
S velkým odhodláním se vydal na cestu, aniž tušil, že právě tato cesta zde 

nebude pro něho jednoduchá, že se na ní setká s nepochopením, neláskou, 
bolestmi, starostmi a těžkostmi. Ale otec Marián bojuje boj hodný 
následování. Odměnou za všechno, co koná, nechť je mu láska a porozumění 
těch, kteří mu byli svěřeni. 

 
Někteří lidé našeho pana faráře nazývají ekonomem, ale my, kteří ho 

známe, moc dobře víme, že je především výborným knězem. Otevírá 
a naplňuje naše srdce krásou Božího slova - bohatstvím v podobě vzácných 
perel. Stále více nás přibližuje ke světlu Boží lásky. Z každé mše svaté si 
odnášíme nezapomenutelné zážitky. Je nám velkým vzorem a příkladem ve 
víře i skutcích. Svou práci vykonává svědomitě a plní tak slib daný Bohu. 

 
A proto se nelze divit, že se zvýšil počet ministrantů sloužících u oltáře 

i lektorů, že do kostela ke slavení mší svatých přichází stále více věřících. 
A tak se nyní alespoň v krátkosti ohlédněme šest let zpátky za obětavou prací 
našeho pana faráře a začněme poutěmi v našich farnostech. V Olší u Tišnova 
(sv. Jiří), ve Žďárci (sv. Petr a Pavel), v Dolních Loučkách (sv. Martin) jsou 
poutní mše svaté slaveny s patronem farnosti i farního chrámu. Bohoslužby se 
tehdy účastní i mladí lidé v krojích. Za působení pana faráře se nově začaly 
sloužit poutní mše svaté na Litavě a v Boru. Dále pan farář dojíždí ke slavení 
poutních mší svatých do Moraveckých Pavlovic, Drahonína, Tišnovské Nové 
Vsi, Skryjí, Kalů, Horních Louček a Újezda u Tišnova. A právě v posledních 
dvou jmenovaných obcích zavedl pan farář pravidelné mše svaté každý měsíc. 

 
Každoročně na Zelený čtvrtek jezdí zástupci farností s otcem Mariánem 

do katedrály svatého Petra a Pavla v Brně, aby se zúčastnili Mše svaté svěcení 
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olejů s otcem biskupem. Každý rok o Slavnosti Nanebevstoupení Páně 
uděluje otec Marián ve všech farnostech svátost Pomazání nemocných 
věřícím od šedesáti let věku a těm, kteří se cítí být nemocní. S příchodem otce 
Mariána do našich farností můžeme znovu oslavovat a uctívat Krista 
o Slavnosti Těla a Krve Páně. Po mši svaté následuje eucharistický průvod 
kolem kostela za doprovodu družiček a zpěvu farníků, při němž pan farář 
požehná všem obcím patřícím do farnosti. Zvláštní pozornost věnuje otec 
Marián našim dětem. Jeho přáním je, aby děti seděly při mši svaté na 
lavičkách vpředu a byly Pánu Bohu co nejblíže. Vždy na začátku školního 
roku prosíme při mši svaté o dary Ducha svatého pro všechny děti, studenty 
a učitele. Po mši svaté je připravený táborák na farní zahradě, ve Žďárci 
u farního sálu. Na konci školního roku poděkujeme Bohu za uplynulý rok 
a jsme zváni opět k táboráku. Ve Žďárci byly několik let slouženy dětské mše 
svaté, na které přicházel hojný počet dětí. Velkým zážitkem je pro nás mše 
svatá a dušičková pobožnost spojená s průvodem na hřbitov za doprovodu 
kostelních zvonů a litanií ke všem svatým, která vrcholí u hlavního kříže. 

 
Po delší době se v loňském roce přistoupilo ve farnosti Dolní Loučky ke 

slavení rorátních mší svatých. Byly slouženy v době adventní každou středu 
před rozedněním, při světle svíček. V letošním roce se rorátní mše svaté 
začaly sloužit i ve farnosti Žďárec. 

 
Zpovědním dnem ve farnosti Dolní Loučky se stala středa, ve farnosti 

Žďárec čtvrtek, vždy 30 minut přede mší svatou. Pokud je to možné, otec 
Marián rád vyhoví po předchozí domluvě každému, kdo má zájem o duchovní 
rozhovor nebo svatou zpověď i mimo uvedené termíny. 

 
Před prvním pátkem v měsíci navštěvuje pan farář ve všech farnostech 

nemocné se svátostí Eucharistie. Mají možnost přistoupit i ke svaté zpovědi. 
Toto je rovněž nová služba, kterou pan farář zavedl ve farnostech. O prvním 
pátku v měsíci vede po mši svaté  adoraci s prosbami, zpěvy a litaniemi 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu před vystavenou Svátostí Oltářní a poté se 
závěrečným požehnáním. 

 
Otec Marián se podílí i na modlitbě živého růžence v dolnoloučské 

farnosti, do které je zapojeno 20 věřících - členů. Celý měsíc se každý člen 
modlí jeden desátek růžence. Tato modlitba vrcholí o první sobotě v měsíci, 
v den Neposkvrněného srdce Panny Marie, kdy se společně s panem farářem 
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pomodlíme svatý růženec a po něm si všichni členové vymění růžencová 
tajemství. 

 

Za působení otce Mariána v našich farnostech se zorganizovaly nádherné 
farní poutě k Panně Marii do Lurd, Medugorje a na Slovensko. V jeho 
přítomnosti jsme prožili mnoho krásných duchovních chvil a přivezli jsme si 
spoustu nezapomenutelných zážitků. Příští rok se připravuje farní pouť do 
Itálie. 

 

V nově zrekonstruované faře v Dolních Loučkách se dnes můžeme 
scházet při různých příležitostech a akcích. Koná se zde příprava na svátosti 
křtu a manželství. Již podruhé zde probíhá příprava k přijetí svátosti 
biřmování. Při slavení velikonoční vigilie v roce 2011 přijaly dvě 
katechumenky svátost křtu, eucharistie a biřmování. Jejich příprava probíhala 
na faře po dobu jednoho roku. V době adventní se ve farním sále začalo 
scházet i několik zpěváků, kteří nám chtějí zkrášlit svým zpěvem prožívání 
mše svaté o Vánocích. Svoje místo zde nacházejí i mladí lidé ze Slovenska, 
studující na vysokých školách v  Brně, aby tu prožívali duchovní obnovu 
a načerpali jak duchovně, tak i tělesně. Na faře se vyučuje i náboženství - 
starší ročníky, jinak mají děti ve farnostech výuku ve školách. Uskutečňovala 
se tu i setkání nad Biblí, po dokončení farního sálu ve Žďárci se žďárečtí 
farníci scházejí v nově vybudovaných prostorách. Biblická setkání vedl 
v obou farnostech pan farář. Biskupství brněnské však připravilo projekt 
s názvem "Vezmi a čti celou Bibli" a také biblický kurz na Biskupském 
gymnáziu v Brně. Z těchto důvodů v letošním roce biblická setkání v našich 
farnostech pan farář nevede.  Otec Marián si najde na svoje farníky čas 
i o nedělích. Ze všech poutí, kterých jsme se zúčastnili, nám promítal 
fotografie i s výkladem. A protože byl na pouti do Svaté země i odtud přivezl 
spoustu fotografií a rád se s námi podělil o své zážitky. Plni dojmů jsme byli 
při shlédnutí jeho primiční mše svaté. 

 

Velkým přínosem pro nás farníky je žehnání příbytků. Otec Marián je 
požehná jedenkrát za dva roky těm, kteří o to projeví 
zájem. Nezapomenutelné vzpomínky máme na farní dny, kdy prožíváme 
nádherná nedělní odpoledne v krásném společenství nejdříve ve farním 
kostele při modlitbě a potom na farní zahradě, kde nechybí dobrá zábava pro 
děti i pro dospělé, hudba, sport a samozřejmě výborné pečené selátko, točené 
pivo a různé jiné dobroty. Farníci ze Žďárce mají v posledních letech svoje 
farní dny u farního sálu. Dalším přínosem pro farnosti jsou výlety pro děti 
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a farní tábory. Děti se na tyto akce těší, protože poznávají nové kamarády, 
naučí se vzájemně si pomáhat, ale hlavně prožívat společné dny s Pánem 
Bohem. A kdo je hlavním organizátorem těchto akcí? Opět náš pan farář. 

 
Webové stránky byly spuštěny rovněž za našeho pana faráře a mají pro 

naše farnosti obrovský význam. Najde se zde spousta zajímavostí a důležitých 
informací o farnostech, fotografie.... A zrovna tak ve farním zpravodaji, který 
vychází čtyřikrát ročně. 

 
Když se podíváme na výčet duchovních a pastoračních akcí, položme si 

otázku:  Je vůbec možné, aby někdo pochyboval o zodpovědné a svědomité 
práci našeho pana faráře? Vždyť svou práci vykonává s nesmírnou láskou, 
hlavně však srdcem. Již delší dobu jsme zde určitě neměli kněze, který by se 
nám tak věnoval. Proto poděkujme Pánu Bohu za dar jeho života, spojme se 
v modlitbě a vyprošujme otci Mariánovi hojnost Božího požehnání, Boží sílu 
a pomoc, která je pro něho tolik důležitá v jeho náročné práci a překonávání 
překážek, které jsou mu stavěny do cesty. Prosme, aby ho na jeho nelehké 
životní cestě provázela už jenom samá radost, aby ho Matka Boží a zároveň 
i Matka kněží ochraňovala a dovedla do věčné radosti. Snažme se vytvořit 
takové společenství věřících, které bude panu faráři velkou oporou - dobré 
stádce kolem svého pastýře. Ať stále cítí naše vroucí modlitby, úctu a lásku 
a jednou nás dovede na nebeskou pastvu. 

za farníky J. Jurná 
 

Poděkování panu faráři 
Milý pane faráři, otče Mariáne, 
na konci občanského roku Vám chceme poděkovat za Vaši lásku k nám, 

za vřelost a obětavost jak při předávání Božího slova a zpřítomňování 
Kristovy oběti při mších svatých v kostele, tak i při výuce náboženství ve 
škole a přípravě mladých na svátost biřmování. Děkujeme za péči o duchovní 
i hmotný rozkvět farnosti, za srdečný přístup k farníkům, za Vaši službu ve 
zpovědnici, za celou pastorační činnost. 

Vyjadřujeme Vám dnes svou vděčnost, ale dík patří především Pánu za to, 
že nám poslal jako duchovního vůdce právě Vás, kterého si vážíme, kterého 
máme rádi a kterému vyprošujeme Boží pomoc, ochranu, požehnání, dar 
věrnosti a trvalé radosti z kněžství. 

Otče Mariáne, kéž nás ještě dlouho vedete ke Kristu. 
za farníky J. Libosvárská 
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Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
 
V tomto čísle farního zpravodaje zakončíme seriál o příchodu sv. Cyrila 

a Metoděje na Velkou Moravu. V minulém čísle jsme jej přerušili v době, kdy 
po smrti sv. Cyrila se sv. Metoděj, již jako arcibiskup, vracel na Velkou 
Moravu. Na pokyn německých biskupů byl zajat a odvlečen do Bavorska 
i s svým doprovodem. 

 
Byl souzen jako vetřelec, který působí na území, na nějž si dělali výhradní 

právo němečtí biskupové. Metoděj se ale hájil, že kdyby šlo skutečně o takové 
právo, hned by se podřídil, ale rozhodování patří Apoštolskému římskému 
stolci, s jehož souhlasem přichází. Přesto byl odsouzen a vězněn v klášteře ve 
městě Ellvangen ve Švábsku po necelé tři roky. Na zákrok papeže Jana VIII. 
propuštěn a v roce 873 se vrátil na Velkou Moravu. 

 
Na Moravě se novým vládcem místo Rostislava stal Svatopluk. Přestože 

Metoděje uvítal, nechtěl žít podle jeho rad a dopouštěl se mravních poklesků, 
kvůli nimž ho Metoděj napomínal. Bylo to v době Metodějova velmi 
úspěšného misijního působení v mateřském jazyku Slovanů. Svatopluk 
jako odvetu za napomínání dovolil návrat německým duchovním a z Vichinga 
si udělal svého poradce. 

 
Domácích cyrilometodějských kněží bylo na Moravě téměř dvě stě, což 

už samo svědčí o úspěchu Metodějovy systematické a horlivé činnosti. Do 
tohoto období patří též pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho manželky 
Ludmily, a také  Metodějova cesta do Polska, čímž proniklo jeho dílo do Čech 
a Polska. 

 
Latinští kněží však slídili za touto činností s netajenou nenávistí. Za to, že 

se Metoděj nepodřizoval zákazu slovanské bohoslužby, předaného mu 
biskupem Pavlem, byl zřejmě z Vichingova popudu v roce 879 obžalován 
v Římě ze zakrývání řeckého bludu nesrozumitelným jazykem, že jeho učení 
je nesprávné a bohoslužby že koná v slovanském jazyce. 

 
Metoděj se dostavil znovu do Říma, prokázal tam svou pravověrnost 

v otázce "vycházení z Ducha sv.", byť i řeckou formulí "z Otce skrze Syna" 
a uvedl důvody slovanské celebrace. Jan VIII. pak rozhodl zřídit moravskou 
církevní provincii se slovanskou bohoslužbou a znovu potvrdil Metoděje jako 
platného arcibiskupa. Na Svatoplukovu žádost vysvětil však také Metodějova 
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odpůrce Vichinga na biskupa v Nitře. Tato obojakost papežského stolce byla 
pro cyrilometodějské dílo zlým znamením. 

 
Metoděj po návratu na Velkou Moravu dál šířil křesťanství i u Čechů 

a Poláků, měl však dost těžkostí. V posledních letech života také pokračoval 
v překladu Bible a bohoslužebných knih. Zemřel na Moravě 6.4.885. Byla za 
něj sloužena mše svatá hned ve třech jazycích (latinsky, řecky a slovansky). 
Pochován byl v hlavním moravském chrámu na levé straně ve zdi za oltářem 
Bohorodičky Marie a lid při pohřbu volal: "Všem byl vůdcem ke spáse!" 

 
Dosud se neví, kde tento mariánský chrám stál. V roce 1970 vyšel 

v slovenském archeologickém časopise článek o objevu kostry ve zdivu 
velkomoravského kostela v Uherském Hradišti - Sadech. Pohřbený musel být 
významnější jedinec, ale více se zatím tvrdit nedá. 

 
Žáci věrozvěstů po vyhnání z Moravy odešli působit do Bulharska 

a Chorvatska. Užívání slovanského jazyka v bohoslužbě zakázal papež 
Štěpán VI. za 11 let po Metodějově smrti. 

 
Cyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým vděčíme za 

křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo mezi civilizované národy. 
S liturgií v národním jazyce předešli dobu o 11 století. Po nich až 
II. vatikánský koncil v letech 1962 - 65 jim dal za pravdu, že při liturgii se 
sluší chválit Boha všemi místními jazyky. 

 
Na Moravě byli oba věrozvěsti již ve 14. stol. uctíváni jako patroni. 

Centrem úcty se stal cisterciácký kostel na Velehradě, vysvěcený r. 1228. 
K oficiálnímu svatořečení došlo v roce 1880. Jejich památka byla původně 
20.3., v roce 1863 byla pro České země a Slovensko změněna Piem IX. na 
slavnost 5.7., zatímco v martyrologiu je pro celou ostatní církev datum 
památky 14.2.. 

 
V roce 1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony všech 

slovanských národů a papež Jan Pavel II. je 31.12.1980 prohlásil za 
spolupatrony Evropy s odůvodněním, že vedle zásluh o kulturu bojovali za 
jednotu církve východní se západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení 
Evropy. 

Zdroj informací: www.catholica.cz, www.orthodoxia.cz 
zpracoval R. Mašek 
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Dluh farnosti Dolní Loučky za rekonstrukci fary 
 
Do roku 2013 vstoupila farnost Dolní Loučky s dluhem za 

rekonstrukci fary ve výši 145.000,- Kč. 
 
V letošním roce se nám společnými silami povedlo splatit celou částku. 
 
Na uhrazení dluhu přispěli: 

farnost Žďárec částkou 39.700,- Kč 
farnost Olší u Tišnova částkou 16.600,- Kč 
farnost Dolní Loučky částkou 98.700,- Kč 
  
Zbývající dluh farnosti za rek. fary: 0,- Kč 

 
Rok 2013 byl posledním, kdy se sbírky na tento účel konaly. Všem, kteří 

přispěli, patří veliké poděkování. 
 

 
Letecký pohled na kostel sv. Martina a faru v Dolních Loučkách 
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Co je nového 
 
Mše svatá v televizi Noe 

Před první adventní nedělí obdržely naše farnosti pozvání od televize Noe 
k účasti na mši svaté, která je vysílána přímým přenosem na televizi Noe. 
Termín pouti je neděle 25.5.2014. 

Mše svatá, vysílaná přes televizi Noe, se natáčí v kostele svatého Václava 
v Ostravě na Kostelním náměstí v sousedství Biskupství ostravsko - 
opavského a sídla televize Noe. Mše svatá začíná v 10:30. 

Po skončení mše svaté je přímo v kostele beseda s P. Leošem Ryškou, 
SDB, ředitelem televize Noe (v jeho nepřítomnosti s Ing. Petrem Kudelou, 
zástupcem ředitele). Ve 12:00 následuje modlitba se Svatým otcem z Náměstí 
sv. Petra ve Vatikánu přes velkoplošnou obrazovku ve foyer televize. Akce je 
zakončena prohlídkou studií televize Noe. 

Na pouť je možné se přihlásit do neděle 22.12.2013 a zaplatit zálohu 
100 Kč na autobus. Ve chvíli, kdy farní zpravodaj připravujeme, je přihlášeno 
79 poutníků. Jednou z důležitých podmínek pro uskutečnění akce je účast 
minimálně 100 farníků. 

 

 
Kostel sv. Václava v Ostravě 
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Murphyho zákony: Křesťanská rodina v kostele 
Murphyho zákon o dětech v kostele: 
V kostele děti vykřikují a hlučí vždy do nastalého ticha, nikoli do 

hřmění varhan. 
 

Dodatek psychoanalytika Mgr. Pitválka: 
Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, 

jenomže jsou naučeni svůj destruktivní pud potlačovat. 
 

Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech: 
V nejposvátnější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden 

z následujících nežádoucích zvuků: 
a) rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním 

předmětem; 
b) srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo dudlík; 
c) dunivé kopání dětských nožek do lavice; 
d) skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X.Y., 

způsobené vaším čiperným dítkem; 
e) pád dítěte pod lavici a následující ohlušující řev; 
f) „trouby jerišské“ aneb hloubkové čištění ucpaných nosních dutin 

něčí ratolesti; 
g) nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, 

že nový mikrofon skvěle zabírá i z několika metrů; 
h) zvolání benjamínka vzorové křesťanské rodiny během významné 

pomlky při kázání: „Proč ten pán tolik křičí?!“, případně do ticha po 
sv. přijímání: „Mami, kdy už bude konec?“ 

 

Bileámův pesimistický dodatek: 
Následky si ponesou rodiče sami! Jen málokterý duchovní správce je 

duchovně tak na výši, že bude ochoten a schopen rozpoznat v hlásku 
neviňátka ne-li rovnou hlas Boží, tak alespoň vůli lidu. 

 
Závěr anonymního aktivního laika: 
Křesťanská výchova se bez trochy kraválu prostě neobejde. 

Z knihy Murphyho zákony o církvi, Tomáš Marný z Bludovic 
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Hmotné hospodaření farnosti 
 

A)  PŘÍJMY: 
 

Nedělní sbírky:           66.750,- Kč 
Čtvrtletní sbírky na dluh za rekonstrukci fary v D. Loučkách:                16.600,- Kč 
Sbírky do „fondu rezerv“:        18.250,- Kč 
Sbírky k odeslání (Charita, misie, bohoslovci, Tv Noe,...):                 15.250,- Kč 
Ostatní příjmy:                                    157,- Kč 
Příspěvek obecní, krajský, státní:                            0,- Kč 
 

CELKEM PŘÍJMY:     117.007,- Kč 
 

B) VÝDAJE: 
 

Režijní náklady: (topení, elektřina, kancelář,...)                   46.057,- Kč 
Odeslané sbírky na dluh za faru v D. Loučkách:     16.600,- Kč 
Bohoslužebné:              6.951,- Kč 
Odeslané sbírky (Charita, misie, bohoslovci, Tv Noe,...):     15.250,- Kč 
Odeslaný desátek pro biskupství:          7.874,- Kč 
Daň:                  52,- Kč 
Ostatní výdaje:           4.728,- Kč 
 

CELKEM VÝDAJE:                 97.512,- Kč 
 

C) ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY FARNOSTI: 
 

CELKEM ZÁVAZKY:                0,- Kč 

CELKEM POHLEDÁVKY:               0,- Kč 
 

D) REZERVNÍ FOND FARNOSTI: 
 

CELKEM V REZERVNÍM FONDU:     18.250,- Kč 

 

 

Počáteční stav k 01.01.2013:  (pokladna + účet)        31.033,- Kč 

Konečný stav k 19.12.2013:   (pokladna + účet + rez. fond)   50.528,- Kč 


