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Začal Svatý rok 
milosrdenství! 

 
 
 

„Neboť Bůh tak 
miloval svět, že dal 
svého jednorozeného 
Syna, aby žádný, kdo 

v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný.“ 

(Jan 3,16) 
 
 
 



Ať mě odnesou hned...  
Asi do svých 16 let jsem chodil za čerta. Bylo to v bývalých 

Sudetech a chodilo nás dobře přes deset. Jednou jsme vešli do 

domácnosti, která už od prvního pohledu patřila k těm, jak se 

dnes říká, sociálně slabším. Vše probíhalo podle běžného 

scénáře, jenom už si nepamatuji žádný detail. Pak nastala 

chvíle, kdy Mikuláš pohrozil asi šestileté holčičce, že pokud 

bude zlobit, odnesou ji čerti. Tehdy dítě vstalo, rozpačitě 

vykročilo k Mikulášovi a rázně prohlásilo: „Tak ať mě odnesou 

hned. Mně je to jedno. Tatínek bumbá a maminka mě bije.“ To 

nikdo nečekal. Nastalo nesnesitelné ticho. Ten největší čert, 

který všude dělal největší rámus, schoval pomalým pohybem 

řetěz za záda. Dodnes si téměř přesně vybavuji tikot hodin 

a zrychlený dech děvčátka. Mikuláš nespustil oči z rodičů 

a rodiče z dcery, která zase očima visela na Mikulášovi. Po 

chvíli promluvil otec: „Holka přehání, dyť to není žádná 

pravda.“ Než s pohrdavým úsměvem dořekl, někdo z mladších 

čertů hystericky vyštěkl: „Zavoláme Bezpečnost!“ a já jsem 

koutkem oka viděl, jak si syn místního řezníka nakročil tak, 

aby měl pod kontrolou prostor mezi rodiči a dítětem. „Nechte teho, čerti, ideme pryč,“ 

zavelel Mikuláš, kterého dělal dospělý syn jednoho z těch kulaků, co byli vysídleni 

z Moravy. Ale nikdo z nás čertů se nepohnul, ani ne z odhodlání, spíše jsme byli 

zaražení. Mikuláš se tedy zastavil a obrátil se zpět na rodiče: „Včil nám teda všem tady 

slíbíte, že už ju nikdy nebudete bít a přestanete s chlastáním.“ V tu chvíli jakoby se role 

obrátily. Holčička se otočila na bezradné rodiče, kteří určitě zažili ledacos, ale tohle ne. 

Otec zkoprněl a matka vyndala kapesník. „Co jsme vám udělali?“ vyhrkla směrem 

k nám a pak jako by se opravila: „Promiň,“ a dodala jméno holčičky. Nejmladší čert, 

který nesl dárečky, poněvadž anděla jsme nesehnali, s nimi bezděčně vykročil směrem 

k matce. Mikuláš ho zastavil a už výhružným hlasem pravil: „Za rok sa tu zastavíme 

znova. A běda, jestli nám to děcko řekne to samé!“  

Dnes přemýšlím, co asi dívka prožívala, když se nebála odporných čertů. Třeba jen 

zkoušela rodiče, jestli ji budou bránit před něčím zlým. Říká 

se, že nejvíce si umí ublížit ti, kteří k sobě mají nejblíž. 

Pokud láska - zvlášť v citlivém období dospívání - nepřichází 

odtud, odkud ji nejvíce čekáme, tedy od našich nejbližších, 

pak se nám celý svět „zhroutí“ mnohem rychleji a „natruc“ 

hledáme útočiště ve skutečném zlu. Dnes nás sice média 

a moderní životní styl tlačí k tomu, abychom se zejména 

v zaměstnání neustále tvářili pozitivně a neustále se usmívali, 

ale to je k ničemu, protože je to nepřirozené. Pak si to 

vynahrazujeme doma a svou nevrlostí a podrážděností na 

členy své rodiny. Domů nepřicházíme nosit pokoj, ale 

uvolnit se od práce a zanadávat si. Pak se lehko naši potomci 

domnívají, že více lásky najdou mimo rodinu.  

                Dodal náš specialista na příběhy P. Pavel Sobotka 



Vánoční bohoslužby ve farnostech FATYMu:  
 

  24.12.2015  25.12.2015  26.12.2015  31.12.2015  1.1.2016 

  Štědrý večer Boží Hod ván. Sv. Štěpán  Silvestr  Nový rok 

Hrádek  22.30  8.00  8.00        23.15 ador  8.00 

Dyjákovice 16.00  9.30  9.30         18.00  9.30 

Valtrovice ---   11.00 11.00     ---   11.00 

Jaroslavice 21.00  11.00 11:00   ---    11.00  

Slup   24.00  9.30  ---     ---   9.30 

Micmanice  ---   ---  9:30    ---   --- 

Strachotice 22.00  8.00  ---   16.30  8.00  

 

Přímětice  22.30  9.30  9.30       17.30+23.30 ador. 9.30 

Kuchařovice 16.00  8.00  8.00   15.30 ador. 8.00 

Mramotice ---   11.00    11.00  16.30 ador. 11.00 

Citonice  20.30  11.00 11.00  16.00  11.00  

Lukov  21.00  ---  ---   ---   --- 

Milíčovice  ---   ---  ---   16.00   --- 

Hor. Břečkov ---   ---  17.00  ---   17.00 

Lesná  ---   14:30 ---   ---   --- 

Prosiměřice 22.30  8.00   ---   23.00 ador. 8.00 

Bantice  ---   ---  9:30   ---   --- 

Vítonice  ---   ---  8:00   ---   --- 

Práče   24.00  9.30   ---   17.30  9.30 

Těšetice  16.00  ---  ---   ---   11.00 

 

O nedělích 27.12. a 3.1. bude pořad bohoslužeb, jak jste zvyklí. Při 

bohoslužbách v neděli 27.12. budou mít zase po roce manželé příležitost 

obnovit své manželské sliby. Pozvěte své partnery a přijďte sliby 

obnovit. Těšíme se na setkání!!! 

 

Kudy k betlémskému světlu? 
Ve Valtrovicích přivítáme betlémské světlo na Štědrý den u kostela ve 

14.30, v Křídlůvkách u kaple ve 14.50 a v Hrádku u kostela v 15.10 

(světlo zde zůstane v předsíni kostela). V Dyjákovicích si je můžete 

vyzvednout při mši svaté v 16.00.  

Ve Strachoticích v předsíni kostela bude betlémské světlo na Štědrý den 

od 9.00. V Jaroslavicích a ve Slupi bude od středy v obchodech pana 

Jugy. V Jaroslavicích bude také na Štědrý den svítit v bočním vchodu do 

kostela.  

V Příměticích přivítáme  betlémské světlo ve středu 23.12. v 19 hod na 

sídlišti u  kříže před budovou školy. Na Štědrý den od 9 hod bude světlo 

k dispozici v předsíni přímětického kostela.  

 



Kdo odpouští, tomu se odpustí 
Často slyšíme nářky na náš svět, lidi v něm a nejrůznější životní situace. Jako křesťané 

si při nich uvědomujeme, jak mnoho lidí a situací a stavů potřebuje uzdravení (spásu, 

záchranu), jak je potřebujeme také my sami, ubozí a hříšní. Proto vítáme s radostí Svatý 

rok milosrdenství, ve kterém každý, kdo si je vědom své slabosti a hříšnosti, může 

u Boha najít odpuštění. V nadcházejícím roce jsou všichni zváni k tomu, aby vykonali 

dobrou zpověď. Zvláště ti, kteří už u zpovědi dlouho nebyli. Je vhodné překonat strach 

a obavy a využít této nabídky odpuštění. 
Bůh nám nabízí své odpuštění. A co očekává od nás? Že také my nabídneme odpuštění 

lidem, kteří se nějak provinili proti nám. Rok milosrdenství nás zve k tomu, abychom 

odpustili staré spory a křivdy a smířili se se všemi. Odpuštění je síla, která křísí 

k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je třeba žít každý den i v maličkostech. Při 

odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný zaslouží. Odpuštění je nezasloužený 

dar, který obohacuje především toho, kdo odpouští.                                                o. Nik  

 

Některé příležitosti ke svaté zpovědi: 

 

Jaroslavice – Ne 20.12. 14.00-15.00 

Slup – Po 21.12. od 17.00  

Micmanice – Út 22.12. od 17.00  

Strachotice – St 23.12. od 17:00 

Hrádek – Ne 20.12. 15.15-16.15 

Dyjákovice – Ne 20.12. 16.30.-17.30 

Valtrovice – Čt 17.12. od 17.00  

Citonice – Pá 18.12. od 16.00 

Lukov - Ne 20.12. od 16:30  

 

Hor. Břečkov - So 19.12. od 16:30  

Těšetice – Po 21.12. od 17.00 

Práče – Út 22.12 od 17.30   

Prosiměřice - Ne 20.12. ve 13.30 

Vítonice – Út 22.12. od 17.00 a po mši 

Bantice – St 16.12. od 16.00 a po mši 

Přímětice - Ne  20.12. od 18.30 

Kuchařovice - Čt 17.12. od 16.30  

Mramotice - St 23.12. od 16.30  

 

Rádi také navštívíme i všechny staré a nemocné, kteří nemohou dojít do kostela. Jen je 

třeba nám o nich říci. 

Připomínáme také, že oddělení LDN a rehabilitace ve staré znojemské nemocnici 

navštěvuje každé úterý otec děkan Jindřich Bartoš (603290082).  

Dále také, že v nové nemocnici bývá sloužena každou sobotu mše svatá ve 14:30 

v 1. patře č. oddělení 130 vedle prodejny novin (ne v kinosále). Od 14.00 hod příležitost 

ke sv. zpovědi. Návštěvy na pokojích po mši sv. lze hlásit na tel.: 736 523 600 nebo 724 

756 037 nebo manželům Gregorovým 723 816 468. Mimořádné návštěvy je třeba 

domluvit na některé faře. 
 

Při křtech, mších, svatbách, 
zpovědích  i pohřbech setkání s Božím 

milosrdenstvím skrze Církev… 
…Vám přejí vaši kněží P. Jindřich,  
P. Pavel, P. Marek a jáhen Daniel. 
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13. března tohoto roku konal Svatý otec František kající bohoslužbu v bazilice sv. Petra 

ve Vatikánu a při promluvě vyhlásil mimořádné jubileum, které nazval Svatým rokem 

milosrdenství. Započne letos 8. prosince 2015, v den padesátého výročí ukončení 

Druhého vatikánského koncilu a potrvá až do slavnosti Krista krále roku 2016. V bule 

Misericordiae vultus (česky: Milosrdná tvář), kterou Svatý rok vyhlašuje, klade Svatý 

otec hlavní důraz na svátost smíření, která je nejdůležitějším řádným prostředkem 

Církve pro odpuštění hříchů a načerpání Božího milosrdenství. Vyjadřuje také své přání, 

aby každý křesťan během Roku milosrdenství objevil Boží milosrdenství a sám se stal 

cestou, po níž Boží milosrdenství přichází do našeho světa, ke všem lidem. 

 

Svatá brána otevřená… i ve Znojmě 
Jako symbol vstupu do Otcova milosrdenství otevře Svatý otec 8. prosince Svatou bránu 

v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu, aby každý, kdo tudy vstoupí, „mohl zakusit lásku 

Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději.“ Také v naší diecézi se připojíme 

k symbolice Svaté brány. Ti, kteří nebudou moci putovat do Říma, mohou putovat 

alespoň k jedné z pěti svatých bran, které se v naší diecézi otevřou: v Brně na Petrově, 

v Žarošicích, v Kostelním Vydří a v bazilice ve Žďáře nad Sázavou.  

Privilegovaným  městem bude také naše 

starobylé královské Znojmo, kde se Brána 

milosrdenství otevře v sobotu 19. prosince 

v 10.00 v kostele u sv. Kříže za přítomnosti 

kanovníka Mons. Václava Slouka z Brna. Při 

této pouti bude možnost vykonat svatou 

zpověď a získat plnomocné odpustky. Svatý 

otec František zvláště zmínil i příležitost 

získání odpuštění pro nemocné, či vězněné, 

kteří se slavnosti mohou zúčastnit jen 

vzdáleně. Důraz na Boží milosrdenství, svátost smíření a potřebu pokání přichází 

v době, kdy se z Evropy kající praxe vytrácí. Věnujme tedy Božímu milosrdenství 

pozornost, kterou zasluhuje. 

 

Milosrdný Bůh Izraele 
Už v náboženském životě lidu starozákonní doby, před příchodem 

Ježíšovým, byla přítomná jasná intuice toho, že Bůh Izraele jedná 

se svým lidem milosrdně a odpouští jim hříchy. V Žalmech 

nacházíme krásná zvolání, vyjadřující touhu po odpuštění: „Smiluj 

se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké 

slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne 

dokonale, očisť mě od mého hříchu! Zbav mě 

hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad 

sníh.“ (Zalm 51) Jiné žalmové modlitby vystihují zážitek 

odpuštění: „Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost 

jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své 
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nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.“ (Žalm 32) Nebo v žalmu 

103: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!  On ti 

odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,  vykupuje ze zkázy 

tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Jak vysoko nad zemí je 

nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je 

vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.  Jako se nad syny 

slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.“ 

 

Ježíš zve do Otcovy milosrdné náruče 
V Církvi se moc odpouštět hříchy odvíjí především od Kristova pověření: „Komu hříchy 

odpustíte, tomu budou odpuštěny.“ (Jan 20,23) Těmito slovy vzkříšený Kristus apoštoly 

uvedl do služby odpuštění, která se po staletí přelévá na biskupy a kněží. Tato slova jsou 

vyvrcholením dlouhé přípravy Starého zákona, ale zvláště přípravy učení samotného 

Ježíše z Nazareta, který hlásal Hospodinovo milostivé léto. Mezi nejdůležitější 

podobenství, která pojednávají o Božím milosrdenství, patří podobenství 

„o marnotratném synovi“, které možná lépe vystihuje název „o milosrdném otci“. 

V krátkosti si je připomeňme. Vypráví o otci, který měl dva syny. Mladší jednoho dne 

požádal o své dědictví a opustil otcovský dům. V cizině pak penízky rozmařilým 

životem rozházel. Klesl až na pozici pasáka vepřů. Hladový 

pak začal přemýšlet o tom, jak se měl v otcově domě a rozhodl 

se pro kajícný návrat. Vracel se s obavami, ale otec jej 

špinavého objal, přijal do domu, oblékl do nových šatů, dal mu 

prsten na ruku a uspořádal z radosti nad jeho návratem 

radostnou slavnost. V tom se z pole vrací druhý syn a ptá se, 

co se děje. Když mu sluhové řeknou, že se vrátil domů jeho 

mladší bratr, nechce vstoupit do domu, Otec musí vyjít ven a 

domlouvat mu. (viz Lukášovo ev. 15. kap.) 

 

Otec a dva hříšní synové 
Povaha nebeského Otce vyzývá k naději. Je smířlivý – chce, abychom čerpali z jeho 

milosrdenství. Hříchem nepřestáváme být jeho syny, ať už bychom spáchali cokoli. Otec 

vychází vstříc marnotratnému synovi, zdáli ho vyhlíží, téměř ho nenechá doříct 

připravené vyznání viny a vrací mu veškerou jeho důstojnost vyjádřenou v podobenství 

oděvem, obutím a prstenem. Tentýž otec vychází vstříc i druhému synovi a domlouvá 

mu pro jeho paličatost. Ani jednoho netrestá, protože je miluje otcovsky slepou láskou a 

chce je mít oba přítomné na své hostině. Jediným trestem je vyloučení z hostiny, které si 

mohou každý ze synů způsobit sami. Jeden tím, že by se z ciziny nechtěl vrátit, druhý 

tím, že by pohrdl společností navrátivšího se marnotratníka. Podobenství nás 

ubezpečuje, že na straně otce (čili Otce s velkým „O“) žádný problém není. Problémy si 

můžeme způsobit jen my sami. 

Povahy dvou synů jsou různé – jeden neposlušný, jeden poslušný. Ale oba jsou hříšníci. 

Rozdíl je v tom, že jeden si to uvědomuje a druhý ne. Na pozadí se rýsuje další postřeh  
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vyjádřený podobenstvím o dvou dlužnících, které Ježíš pronesl v domě farizeje Šimona, 

který Ježíše pozval k jídlu. Když se to dozví nejmenovaná hříšnice, přichází a Ježíšovy 

nohy smáčí slzami, otírá svými vlasy, líbá je a maže vzácným olejem. Farizeus je 

pohoršen a Ježíš, který vidí do jeho srdce, se jej ptá, který dlužník bude více milovat 

svého věřitele, když mu tento odpustí dluh. Když farizej správně odpoví, že ten, kterému 

bylo odpuštěno více, vysvětluje farizeovi, že více miluje ten, kterému se víc odpouští. 

(„Dokonalý“ farizeus totiž Ježíše při příchodu do domu ani nepolíbil na pozdrav, ani mu 

nepodal vodu na omytí nohou, ani mu nepomazal hlavu olejem, což byly záležitosti 

obyčejné slušnosti při přijímání hostů do domu.) 

 

O velikosti lásky 
Ježíš poukazuje na skutečnost, že větší lásku projevuje ten, komu je více odpuštěno. 

Pokud je mu více odpuštěno, musel také více zhřešit – a od velkých hříšníků bychom 

zrovna větší lásku neočekávali. Přesto právě tito lidé někdy pravdivěji nahlédnou svou 

mravní zkaženost a jejich očistě nestojí v cestě pýcha falešného vědomí bezúhonnosti. 

Podobenství ani příběh z farizeova domu jistě nenabádají, aby člověk těžce hřešil a měl 

později proč litovat, spíše vyzvedá opomíjené a přehlížené. Jistě lze hlubokého vztahu 

s Bohem dojít i přímou cestou bez upadnutí do těžkého hříchu, ale je třeba se mít na 

pozoru před farizejským postojem, který vyjádřil Ježíš v dalším podobenství o farizeu 

a celníkovi. Zatímco farizeus se v modlitbě před Bohem vychloubá, jak je dokonalý, 

celník se pokorně bije v prsa a vyznává: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“ Celníkova 

modlitba je vyslyšena a Bůh jej ospravedlňuje. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude 

ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. (Luk 18,10-14) 

Podobného farizejství si zajisté snadno všímáme u lidí v našem okolí. O něco těžší je ale 

prohlédnout svou vlastní falešnou suverenitu, špatný úsudek a povýšenost. „Jak to, že 

vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?” říká Ježíš. 

(Mt 7,3) Pravá velikost tedy spočívá spíše v pokoře, než v povýšenosti. Pokora je 

nezbytným předpokladem pro přijetí Božího milosrdenství. Přesvědčení, že Boží 

milosrdenství nepotřebujeme je vždy nebezpečnou iluzí.  

 

Nezoufejte si – netroufejte si 
Míra Božího milosrdenství je nekonečná, protože nekonečný je sám Bůh. K pochopení 

tohoto tajemství připravují cestu mnohé žalmy, příběhy Starého zákona, ale především 

svědectví Božího Syna Ježíše Krista. Vždyť prvním kanonizovaným světcem se stal v 

Církvi lotr, který Pánu Ježíši umíral po pravici. Jediné, 

co k tomu potřeboval, bylo zvolání: „Ježíši, pamatuj 

na mě, až přijdeš do svého království.” I tento lotr, 

ačkoli si uvědomoval oprávněnost svého trestu, byl 

spasen, když Krista žádal o záchranu. Opačným 

případem je lotr po levici, který ve své zoufalé situaci 

nemá nic než slova rouhání. K prozíravému životnímu 

postoji vyzývá silný výrok svatého Augustina: 

„Nezoufejte si – jeden z lotrů byl spasen. Netroufejte 

si – jeden z lotrů byl ztracen.“                   jáhen Daniel 



Promiňte, že nyní opustíme téma milosrdenství a protože se stále setkáváme 

s nejrůznějšími nepochopeními ohledně církevního majetku, připojujeme mírně humorné 

zamyšlení P. Petra Bartoňka z Břežan.  

 

Církev a majeteček 
Zvláště na internetu často v dnešní době čteme výkřiky 

typu: „Církev získala majetek tím, že vraždila lidi!!“ 

Pojďme se této trollovací specialitě juknout na zoubek☺.  

(Troll – původně označení zlomyslného nebo zlého 

skřítka z germánských ság. Troll je v internetovém 

slangu obvykle anonymní účastník online diskusních fór, 

chatů nebo blogů, který zasílá záměrně provokativní, 

urážlivé nebo irelevantní příspěvky k citlivým tématům, jejichž hlavním smyslem je 

vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální, věcnou 

diskusi. Činnost trolla bývá v internetovém prostoru nazývána trollingem či trollováním. 

Cílem trolla je bavit se rozvracením diskuse. Pokud jej diskusní komunita bude 

ignorovat, přestane jej jeho činnost bavit.) 

Nejprve musíme sestoupit do hlubokého středověku, 

kdy se začal formovat zárodek české státnosti. Jím 

bylo rodové vlastnictví (knížectví) Přemyslovců 

a okolních rodů. Už tehdy byla v zásadě Česká kotlina 

„rozparcelována.“ Největším bohatstvím totiž ve 

středověku totiž byla půda a územní vlastnění. To bylo 

v rukou panovníka a jeho družiny, ze které se časem 

vyvinula šlechta. Vlastnictví, které měli původně 

„svobodní“ sedláci, bylo už v raném středověku omezeno mnoha kontrolními právními 

ustanoveními ze strany panovníka a šlechty, a postupně toto vlastnictví téměř zaniklo. 

Místo něj se začalo rozvíjet vlastnictví nositelů práv královských (a později 

i poddanských) měst – měšťanů. 

Tak kohopak tehdy Církev vraždila, aby se dostala k majetku? I kdyby nějaký 

biskup nebo farář chtěl zamordovat nějaké ty sedláčky, aby se zmocnil jejich majetečku, 

musel by pak krochnout i šlechtice, protože oni měli příjem z těchto majetečků a musel 

by pak krochnout i panovníka, protože on měl příjem z majetečku šlechticů … Kolik 

takto krochnutých panovníků a šlechticů známe třeba v našich českých dějinách? Hm, 

náhledem do přehledu panovníků vyjde číslo: 0.☺ 

Tak kde ti trollové berou takové kydy?  V pozadí jejich myšlenkových pochodů bude 

zřejmě letmá znalost knihy nebo filmu Kladivo na čarodějnice. Tam zlý soudce posílá na 

smrt lidičky (nakonec i šumperského děkana) a zabavuje jejich majeteček. Ok. Ale 

pozor! Ten soudce – Jindřich František Boblig z Edelstadtu - byl císařským, tedy státním 

soudcem, ne církevním! A šlo mu skutečně o majeteček obviněných – o který se dělil s 

místními šlechtici. Kde je v tom Církev?  Bohužel k tomu, kromě upáleného pana 

děkana, mlčela.  Ale obohacovali se úředníci a šlechtici, ne Církev! 

Mimochodem – v tehdejší době Církev získávala majetek de facto jen darováním od 

panovníka nebo šlechticů, velmi často v podobě donační dotace – zaplacení výstavby 

kostela, kaple nebo kláštera nebo zřízení tzv. mešního stipendia – pravidelné peněžní 



nebo naturální dávky, kterou dostával kněz, kdy za dotyčného nebo na jeho úmysl 

(intenci) odsloužil dohodnutý počet mší svatých a vykonal dohodnutý počet modliteb. 

Dnešní majetek Církev, ten, o kterém je řeč v rámci restitucí, získala Církev také dary – 

ale až po zániku nevolnictví (nevolníkovi de facto nic nepatřilo a nic tedy nemohl ani 

darovat). Takže až v průběhu 19. století začali lidé ve větší míře dávat Církvi odkazy, 

dary (nemovitosti, budovy, případně nějaké to políčko nebo peněžní dar, za který se 

něco takového koupilo). Opravdu chce někdo tvrdit, že to bylo skrze vraždy, násilí atd.?! 

Vždyť už panoval právní režim, v mnohém mnohem detailnější, než je dnešní. Jak to, že 

nejsou soudní akta o takovýchto případech? Odpověď je snadná – protože se nic 

takového ze strany Církve nedělo a dít nemohlo.  

Co tedy s těmi trolly? Pokojně se za ně modlit! Protože trolla může obrátit jen Boží 

milost, na lidské vysvětlení je příliš zaslepen. Což ale neznamená, že bychom k jejich 

trollování měli mlčet. Jak to říkal kdysi druhý muž nacismu: „stokrát opakovaná lež se 

stane pravdou“. Nestane, ale lidé ji tak uvěří. Takže nemlčet, ale trolly pomáhat druhým 

vidět jako – trolly (druhotný význam toho slova je totiž hlupák, pitomec ☺). 

 

Zveme na vánoční koncerty: 
 V neděli 27.12. v 18 hodin bude v Těšeticích koncert cimbálové 

muziky Antonína Stehlíka. Vstupné dobrovolné.  

 V sobotu  9.1. v 16.30 v kostele v Hrádku a poté také v 19.00 v kostele 

v Práčích zazní v podání sboru  Illegal chorus z Brna Rybova vánoční 

mše.  

 

Další aktuální oznamy: 

 V neděli 27.12. v 17 hodin proběhne v kostele sv. Jiljí v Jaroslavicích žehnání vína. 

Hudebně nás opět doprovodí cimbálová muzika Ponava z Brna. 

 V sobotu 23.1. chystáme autobusovou pouť na Svatý 

Hostýn. Hlásit se je možno u kněží přímětického farního 

týmu. Podrobnosti o odjezdu budou sděleny týden předem 

podle počtu přihlášených. Těšíme se, že tam potkáme sníh… 

 Přímětická farnost si vás dovoluje pozvat na 13. Farní ples, 

který se uskuteční v pátek 5. února 2016 od 19:30 v novém 

obecním Kulturním domě v Kuchařovicích (ulice 8. května, 

u kaple). Hraje skupina Víkend Hostěradice. Vstupné 100 

Kč. Rezervace lístků v průběhu ledna na emailu 

ples@farnostprimetice.cz nebo telefonním čísle 724 994 191 

(odpoledne a večer). Bližší informace na plakátcích a na 

www.farnostprimetice.cz/ples. 

 O jarních prázdninách se chystáme opět s mládeží na hory (info u kněží 

přímětického FATYMu).  

 Každou sobotu ve 14:30 bývá v nové nemocnici v 1. patře č. oddělení 130 vedle 

prodejny novin (ne v kinosále) sloužena mše svatá. Od 14.00 hod příležitost ke sv. 

zpovědi. Návštěvy na pokojích po mši sv. lze hlásit na tel.: 736 523 600 nebo 724 

756 037 nebo manželům Gregorovým 723 816 468. 

mailto:ples@farnostprimetice.cz
http://www.farnostprimetice.cz/ples


 Zhruba každých 14 dní v pátek v 18 hodin se scházejí děti a mládež na faře v Hrádku, 

aby spolu prožili společně mši sv. a „spolčo“. Program končíme společnou 

modlitbou, abychom se ve 21 hodin vrátili zase domů. Děti mají možnost se pobavit, 

ale hlavně také i něco dobrého pro život dozvědět. Také možnost poznat nové 

kamarády. Scházejí se děti z Jaroslavic, Strachotic, Hrádku, Dyjákovic, Božic, 

Břežan. Bližší info u kněží: P. Jindřich Čoupek , 731 402 652, P. Pavel Sobotka 

731 402 650, P. Petr Bartoněk 605 156 564) 

 

Organizace Tříkrálové sbírky: 
 Tříkrálovou sbírku ve Strachoticích, Micmanicích, 

Slupi a Oleksovičkách zahájíme společným 

požehnáním koledníkům v sobotu 2.1. v 9 hodin 

v kostele ve Strachoticích. Potom se koledníci 

rozejdou do jednotlivých vesnic. 

 V Jaroslavicích bude Tříkrálová sbírka v pátek 8.1. – 

sraz koledníků je ve 13.30 na na OÚ.  

 Společné požehnání pro koledníky z Hrádku, 

Dyjákovic, Valtrovic, Křídlůvek a Velkého Karlova bude v sobotu 9.1. v 9 hodin 

v kostele v Hrádku. Potom se koledníci rozejdou do jednotlivých vesnic. 

 Připomínáme, že přímý přenos ze Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně 

vysílá ČT 1 v neděli 10.1. v 18 hodin. Účinkují Pavel Šporcl, Pavel Helán, 

sourozenci Ulrychovi a další.   

Předem zveme ochotné koledníky i jejich průvodce a děkujeme za pomoc. 

 

Vánoční koledování v kostelích 
☺ Jaroslavický chrámový sbor pod vedením MUDr. Dušana Kudlíka 

nás bude provázet při půlnoční mši v Jaroslavicích na Štědrý den 

ve 21 hod. Zazpívá také v sobotu 26.12. v 11 hod na mši ve 

Valtrovicích a potom ještě v neděli 3.1. v 8 hodin na mši 

v Hrádku.  

☺ Schola z Dyjákovic zazpívá v Dyjákovicích při mši na Štědrý den 

v 16 hodin. Uslyšíme je také v sobotu 26.12. v 11 hodin 

v Jaroslavicích, v neděli 3.1. v 8 hodin ve Strachoticích a v neděli 

10.1. v 9:30 ve Slupi.  

Zazpívají také v úterý 29.12. v 9:30 v DD v Božicích. 

☺ A protože jistě nezpívají jen scholy a sbory, chtěli bychom vás 

všechny, zvláště pak rodiče a prarodiče s dětmi, pozvat ke koledování u jesliček 

v našich kostelích. Můžete se zastavit během prázdninové odpolední procházky. Děti 

si mohou připravit básničku nebo písničku nebo si i vzít s sebou svůj hudební nástroj. 

Kostel ve Slupi bude otevřen ke koledování v sobotu 26.12. od 15 do 17 hod. Kostel 

v Dyjákovicích v neděli 27.12. od 15 do 17 hod. Ve Strachoticích bude otevřen 

kostel v pondělí 28.12. od 15 do 17 hod. V Jaroslavicích v úterý 29.12. od 15 do 17 

hodin. V Hrádku v úterý 30.12. od 15 do 17 hodin. Ve Valtrovicích v neděli 3.1. od 

15 do 17 hodin.  

 



Exercicie 2016 u svatého Jiljí v Prosiměřicích: 
Jsou již připraveny termíny a témata exercicií  

pro rok 2016. Vyberte si některý z turnusů:  

14. – 17. 1. – Soluňáci – P. Marek Dunda – Tah na cíl  

21. – 24. 1. – muži – jáhen Ladislav Kinc – Milosrdenství  

28. – 31. 1. – Marianky malé – P. Marek Dunda – No toto!  

11. – 14. 2. – ženy – jáhen Ladislav Kinc – Milosrdenství  

18. – 21. 2. – Marianky středně velké – P. Marek Dunda – 

Vděčné srdce  

25. – 28. 2. – ženy – P. Milan Plíšek – Hovory o víře  

10. – 13. 3. – Marianky dospělé – P. Marek Dunda – Máme proč se radovat  

21. – 24. 4. – maminky Marianek a Soluňáků – P.Marek Dunda – Prožívané mateřství  

Začíná se vždy ve čtvrtek v 18.00, zakončení v neděli v 14.00. S sebou: spací pytel nebo 

deku, Bibli, poznámkový blok a potraviny do společné kuchyně. Cena: 300,- Kč 

(vzhledem k reálným nákladům budeme vděční i za případné dary navíc). 

Přihlášky na  faře  ve  Vranově n/D,  Náměstí 20,   e-mail  marek@fatym.com, telefon 

515 296 384.                                                                      P. Marek Dunda a ostatní kněží 

 

Vánoční příslovování 
Správná znění přísloví z dušičkového Zpravodaje jsou: Není růže bez trní. Kdo se bojí, 

nesmí do lesa. Host do domu - Bůh do domu. Můj dům, můj hrad. Vlk se nažral a koza 

zůstala celá. Na vánoční dárek od jáhna Daniela se mohou těšit ty, které správně 

odpověděly: Marie Topolovská, Michaela Šobová, Ludmila Venclíková, Lucie 

Kubíčková, Jana a Míša Martínkovy. Pod vánoční stromeček vám zasíláme další porci 

z naší nepřeberné zásoby. Správná znění posílejte opět na email našemu jáhnovi 

Danielovi: Daniel.blazke@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční prosba 
Milí přátelé, i když většinou na půlnočních mších nekonáme sbírku, letos jsme se 

rozhodli ji na všech půlnočních v oblasti přímětického týmu vykonat. Obrátili se na nás 

manželé Neradovi z Dyjákovic. Vychovávají syna Davida, který trpí svalovou dystrofií 

typu Duchenne, tzv. DMD - progresivní forma. Rádi bychom jim touto sbírkou 

prostřednictvím P. Pavla Sobotky pomohli s tím, co v této fázi souvisí s péčí o jejich 

nemocného syna. Moc vám děkujeme za pochopení.     Duchovní farního týmu Přímětice 

mailto:marek@fatym.com,%20telefon
mailto:Daniel.blazke@gmail.com


 
 

 
 

 

 

„Pane učiteli, potrestal byste mě za něco, co jsem neudělal?“ „No samozřejmě že ne 

Pepíčku.“ „Tak to je dobře, protože jsem neudělal domácí úkol.“ 

 

„Pepíčku, ty jsi zase dělal domácí úkol s tatínkem, že?“ 

„Kdepak, paní učitelko. Včera večer ho tatínek dělal úplně 

sám!“  

 

Dva tatínci se sejdou před školou. „Hele Pepo, vyřešil jsi za 

kluka ten včerejší úkol z matematiky?“ „Tak dalo mi to zabrat, 

ale nakonec jo, proč?“ „No nemohl bych si to od tebe opsat?“ 

 

„Zase pětka!“ vyčítá otec synovi. „Asi jsi dobře neporozuměl otázce, kterou ti pan učitel 

položil.“ „Já jsem otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou odpověď.“ 

 

"Tady čtu, Hurvínku, že v případě požáru mám volat 150," diví se 

Spejbl. "A co je na  tom divného, taťuldo?" "Za mého mládí jsme 

vždycky volali HOŘÍ, HOŘÍ!" 

 

Ptá se malý Kubík maminky, kolik je hodin. „Za deset minut bude 

sedm.“ Kubík se rozčílí a zakřičí: „Mě nezajímá, kolik bude za deset 

minut, já chci vědět, kolik je teď.“ 

 

"Miláčku, co kdybychom se dnes odpoledne prošli po náměstíčku?" 

Manželka: "Co bychom tam dělali? Vždyť je neděle, mají všude zavřeno." 

Manžel: "No právě." 

 

Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem k dědovi a říká: „Dědo! Už 

mě nebaví chodit každý měsíc za vámi na samotu 18 km od vesnice.“ 

Děda na to: „Moc mě nerozčiluj! Nebo si objednám denní tisk!“ 

 
 

Toto 77. číslo farního zpravodaje vydal Farní tým Vranov n.D. ve složení: P. Marek Dunda (mobil: 731402742), 

moderátor týmu, farář ve Vranově, Štítarech, Lančově, Olbramkostele, P. Milan Plíšek (mobil: 723693455), farář ve Starém 

Petříně, Šafově, Stálkách a Korolupech, Lubnici, Bítově a Chvalaticích, P. Jan Richter (mobil: 731402743) farář ve 

Vratěníně a otec jáhen František Řezníček - adresa FATYM VRANOV, Řk. farnost Vranov nad Dyjí 20, PSČ 671 03, e-

mail: vranov@fatym.com, tel. 515296384; tel. Štítary 515291519 

a Farní tým Přímětice ve složení P. Jindřich Čoupek (mobil: 731402652), moderátor týmu, farář v Příměticích, 

Prosiměřicích, Práčích a Těšeticích, Horním Břečkově, Lukově a Citonicích, P. Pavel Sobotka (mobil: 731402650), farář 

v Dyjákovicích, Hrádku a Valtrovicích, Jaroslavicích, Slupi a Strachoticích, kaplan P. Marek Coufal (mobil  722752154) a 

jáhen Daniel Blažke (mobil 736510847) - adresa FATYM PŘÍMĚTICE, Prokopa Diviše 12/18, 669 04 Znojmo, e-mail: 

primetice@fatym.com.  

Vyšlo v prosinci 2015. Náklad 7030 výtisků (z toho 1000 je verze pro naši adoptivní farnost Jeníkov). Příští vydání (již 

sedmdesáté osmé) je plánováno jako vánoční a vyjde, dá-li Bůh, v březnu 2016. Vytiskl A.M.I.M.S. - Apostolatus Mariae 

Immaculatae Matris Spei (česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje). Rozdáváno do každé domácnosti 

v našich farnostech. Text zpravodaje se nachází i na našich internetových stranách www.fatym.com. 

Pro vlastní potřebu      Internet: www.fatym.com   (doporučujeme i naši televizi www.TV-MIS.cz)      Neprodejné 


