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Chvalte Hospodina slunce s měsícem! Chvalte ho, všechny jasné hvězdy! 

Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno. 

Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně,  

oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo,  

horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry,  

zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo,  

králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země,  

jinoši i panny, starci i mladí. 

Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené,  

 jeho velebnost je nad zemí i nebem! 

Žalm 148 

PRÁZDNINOVÝ 

ZPRAVODAJ 
PRO 

FARNOSTI DYJÁKOVICE 
HRÁDEK JAROSLAVICE 

SLUP STRACHOTICE VALTROVICE 
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Není nemoc jako nemoc 
Nakažlivá nemoc, na kterou můžeme umřít je 

vážný problém. Tváří tvář různým opatřením 

v souvislosti s koronavirem mnozí říkají: „Je 

zajímavé, jak takový čínský virus dokáže 

ochromit život na planetě. Přitom je tolik 

jiných nemocí, na které umírá mnohem víc 

lidí a boj s nimi se zvládá bez chaosu 

a paniky.“ Odborníci na to odpovídají: „Na 

ostatní infekční nemoci máme léky, a proto se jich nemusíme tolik obávat. Jen je potřeba 

vyřešit, jak léky k nemocným dostat.“ 

Když sledujeme svět a jeho boj s nemocí, můžeme v něm hledat 

určitou inspiraci pro duchovní život. Jako tělo napadají nakažlivé 

nemoci, tak duši (srdce) člověka napadá hřích. Zlo, které nás ničí 

a když se mu nebráníme, tak nás časem 

zahubí. Kolik lidí denně zemře na infarkt 

a mrtvici, protože se rozčilují. Kolik lidí 

viditelně chřadne, protože je dusí hněv, 

neodpuštění a nenávist. Nemělo by se 

bojovat i proti těmto tak zákeřným 

nemocem. 

Tušíme, že mělo. Současnou situaci můžeme vzít jako výzvu 

k tomu, něco ve svém životě změnit. Nenechávat se pohltit 

zlem, ale láskou. Nevím, co by člověku mohl přinést život ve 

zlu. Zato život v lásce má přínos nejen pro lidi kolem nás, ale 

i pro nás osobně. Přináší nám to pokoj a klid do duše, a tím 

i uzdravení mnohých duchovních ran.                                o. Nik 

 

Jak to bude dál? 
Po té, co jsme prožili karanténu a stav nouze, si mnozí z nás kladou otázku: A jak to 

bude dál? Začátkem června řekl papež František na toto téma velmi důležitá slova: „Až 

vyjdeme z této pandemie, nebudeme moci pokračovat v tom, co jsme dělali a jak jsme to 

dělali – nikoli – všechno bude jiné. Veškeré nynější utrpení přijde vniveč; jestliže 

společně nevybudujeme spravedlivější, rovnoprávnější a křesťanštější společnost – nejen 

podle názvu, ale doopravdy, tedy realitu, která nás podnítí ke křesťanskému chování.“ 

Co to tedy znamená? Prožitá pandemie nás vedla a nadále 

má vést k přehodnocení toho jak dál. Někteří myslí, že 

ideálem je vrátit se do starých kolejí a pokračovat tak, jak 

před pandemii. Je však třeba si uvědomit, že to, co 

potřebujeme především je Boží požehnání. Kolem 

velikonoc zazněla slova modlitby i z úst těch, od kterých 

bychom to nečekali. Kdy a komu však Bůh bude žehnat? 

Tomu, kdo si myslí, že si to vše zvládneme svou chytrostí 

a svými silami? Tomu, kdo nebere vážně Boží zákon 

například v oblasti 5. přikázání Nezabiješ, kdy v naší zemi 
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se zabíjí 20 tisíc dětí před narozením za rok? Tomu, kdo si utváří svůj život tak, jakoby 

se vůbec nemusel ohlížet na Boží stvoření a bližní? A mohl bych v těchto otázkách 

pokračovat. Odpovězme si na ně sami. 

Možná nás napadne, copak já to můžu ovlivnit? Jistě neovlivníme celosvětový mír 

a všechno v naší zemi. Ale přece jen něco málo ovlivnit můžeme sami u sebe, a svém 

nejbližším okolí. Vždyť jenom to, když budeme víc počítat s tím, že je zde Stvořitel, 

který dal své zákony, a podle nich se budeme řídit, může znamenat hodně. Ano, bývalo 

tu i mínění, že svět vznikl sám od sebe, ale to nikdo rozumný už dnes nebere vážně. To 

jsme si mohli myslet např. ještě v minulém století, když jsme netušili, jak je svět složitý. 

Tehdy se pyšně říkalo: my lidé najdeme odpovědi postupně na vše. Odborníci to 

vyzkoumají... Vědci mysleli, že neznámého bude ubývat a ono je to přesně naopak. 

Přibývá sice toho, co víme, ale s každým novým objevem se vynořují nové otázky, které 

ukazují, jak velký musí být ten, který stojí za přírodními zákony. Stopy inteligence 

Stvořitele nacházíme všude. Bez Jeho požehnání je marné naše namáhání. A tak po 

pandemii by nám mělo být jasné, že chceme-li, aby bylo lépe, nemůžeme zajet do 

starých kolejí a musíme žít tak, aby nám Bůh byl ochoten žehnat.           P. Marek Dunda 

 

Laudato si – hra a modlitba na prázdninové cesty ☺ 
Koncem května papež 

František připomenul, že už 

je to pět roků od chvíle, co 

vydal svou encykliku 

Laudato si, ve které vybízí, 

abychom si všímali krásy 

stvoření a chválili za 

stvoření Stvořitele. V této 

souvislosti jsme byli 

vybídnutí, ať prožijeme 

týden Laudato si, kdy budeme stále Pána Boha 

chválit. Se skupinkou dětí jsem si vyšel na 

vycházku do národního parku. Posadili jsme se 

na hromadu klád a hráli hru Laudato si. Každý, 

když na něho došla řada, řekl, za co Pána Boha 

chválí, a všichni odpověděli chvála Tobě Pane. 

Udivilo mne, jak děti ve svém nejbližším okolí 

viděli stále další a další důvody za co Pána Boha 

chválit. Za tohoto broučka, za to, že tato travička je zelená s bílými tečkami, za kůru 

stromů, za mrak, za kapku, která se třpytí na listu atp. Po tři čtvrtě hodině jsem tuto hru, 

která vlastně byla modlitbou, musel uměle přerušit. Děti by byly schopné vymýšlet další 

a další, za co se hodí Pána Boha chválit. To, že je to zaujalo, bylo patrné ještě po 14 

dnech, kdy jsme s dětmi zase procházeli lesem, a děti samy navrhovaly, že si opět 

zahrajeme hru Laudato si a spontánně začaly říkat, za co všechno chceme Pána Boha 

chválit. Mile mě potěšilo, že po skončení toho týdne Laudato si, jej papež prodloužil na 

celý rok. A vyzval, ať se do něj zapojí úplně všichni a obdivují krásu stvoření a chválí 

Stvořitele. Tak do toho!                                                                             P. Marek Dunda 

 

Modlitba – píseň - Laudato si 

Dík za všechnno, co 

stvořils´,Pane, 

dík za teplo, když slunce plane 

dík za hvězdy a vánek svěží, 

dík za vodu, za hudbu z věží. 

 

Dík za vesmír, planetu Zemi, 

dík za chvíle, kdy dobře je mi, 

za přírodu, když všechno vzkvétá, 

moře, hory, za krásu světa. 

 

Za to všechno dík ti vzdáváme, 

spolu s bratry žalmy zpíváme, 

ať každý z nás z blízka i z dáli, 

celým srdcem tě, Pane, chválí! 
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Zatímco za osmitisícovkami musíme cestovat do 

Himalájí, pěkné osmistovky najdeme i u nás na 

Moravě. A nejsou to jen kopce, ale jsou to i krásná 

osmisetletá výročí. Jedno takové si budeme letos 

připomínat i u nás v Příměticích …  

 

Konrád II. Ota a loucký klášter 
Bylo to někdy před rokem 1220. V Louce již třicet 

let existoval loucký premonstrátský klášter. Založil 

jej v roce 1190 český kníže Konrád II. Ota se svou 

matkou Marií. Jakýmsi hlavním vládcem Čech a Moravy v té době byl pražský 

přemyslovský kníže Bedřich. Knížat z Přemyslovského rodu však bylo víc a tito bývali 

správci tzv. „údělů“. Konrád byl synem Konráda, knížete znojemského údělu a tak mu 

tento úděl také pod moc připadl. V roce 1173 mu připadl i brněnský úděl a vojensky 

bojoval i o úděl olomoucký. Spory o moc mezi Přemyslovci musel řešit na říšském 

sněmu v Řezně samotný císař Fridrich I. Barbarossa. Potvrdil vládu Bedřichovu nad 

Čechy. Konráda však jednání na sněmu povzbudilo natolik, že začal používat titul 

markrabě moravský a začal usilovat o nezávislost Moravy na Čechách. V té době v roce 

1185 došlo také snad k nejhorší bitvě Čechů a Moravanů. Bojovali tam proti sobě na 

straně Čechů Bedřich a jeho nevlastní bratr Přemysl (pozdější Přemysl Otakar I.)  a na 

straně Moravanů Konrád. Vítězem se stal Přemysl, ale i jeho ztráty byly veliké. Po bitvě 

se Konrád rozhodl, že bude raději s Bedřichem vyjednávat. Bedřich přiznal markraběcí 

titul Konrádovi. Přijetí markraběcího titulu znamenalo uznání svrchovanost pražského 

knížete nad Moravou, s čímž Konrád souhlasil. Po smrti Bedřichově stal se Konrád na 

dva roky i českým knížetem a právě v té době založil loucký klášter.  

 

Svatý Norbert a  premonstráti 
Premonstrátský řád založil v roce 1120 ve Francii v údolí 

Premontré Norbert z Xantenu.  Do Čech na pražský Strahov se 

premonstráti dostali v roce 1142 díky olomouckému biskupovi 

Jindřichovi Zdíkovi za vydatné podpory krále Vladislava II. (byl 

otcem knížete Bedřicha) a jeho manželky Gertrudy. V roce 1190 

vznikl klášter v Louce, který se záhy stal duchovním centrem 

Znojemska a jižní Moravy vůbec. Členy premonstrátského řádu 

jsou kněží, kterým se v klášteře dostává vzdělání a duchovní 

podpory, aby pak mohli sloužit ve farnostech božímu lidu. O to 

zejména Norbertovi při založení řádu šlo: zlepšit formaci a duchovní život kněží a tím 

zkvalitnit i jejich duchovní působení mezi věřícími. Pro kněze je důležitým zdrojem jeho 

služby vztah k Nejsvětejší Svátosti. Norbert jej měl vroucí, proto se i monstrance s hostií 

stala jeho atributem.  

Premonstráti z Louky dostali k duchovní péči i kostel sv. Mikuláše, který stál v předpolí 

znojemského hradu na místě dnešního kostela postaveného králem Karlem IV. Tam 

chodívali i prostí věřící ze čtyři kilometry vzdálených Přímětic.  
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Jimram a založení kostela v Příměticích 
Přímětická farnost patří mezi nejstarší na Znojemsku. Je pevně spjata s dějinami 

znojemského hradu a louckého premonstrátského kláštera. Tím, že u ní známe jejího 

zakladatele a také poměrně přesně dobu jejího vzniku, je v celé zemi poměrně ojedinělá. 

Z pěti archivních listin z let 1220 až 1241 si můžeme sestavit tento historický obraz. 

Ves Přímětice byla založena v 2. polovině 

12. století na pozemcích náležejících panovníkovi, 

moravskému knížeti z rodu Přemyslovců ve 

Znojmě, po roce 1198 moravskému markraběti 

Vladislavu Jindřichovi, bratru krále Přemysla 

Otakara I. Poddaní z Přímětic svými dávkami 

a pracemi pomáhali zajišťovat ekonomický chod 

znojemského hradu a podléhali dohledu a soudní 

jurisdikci markraběcích úředníků na hradě. V jejich 

čele stál po roce 1201 purkrabí (kastelán) Jimram, 

syn Atluše z panského rodu s erbem zubří hlavy s houžví v nozdrách (pozdější páni 

z Medlova a Pernštejna). Duchovní správa Přímětic byla po roce 1190 svěřena louckým 

premonstrátům od farního kostela sv. Mikuláše na předpolí znojemského hradu.  

 Rychle rostoucí počet obyvatel Přímětic a okolních vsí přiměl loucké premonstráty, 

konkrétně opata Floriána (v úřadu 1220 – 1234) a panovníkova zástupce, znojemského 

purkrabího Jimrama, k dohodě o vlastní duchovní správě. S nezbytným souhlasem svého 

pána, markraběte Vladislava Jindřicha, založil Jimram „pro spásu duše své, svého otce 

i matky“ v Příměticích samostatný kostel. Důkazem toho je dodnes v originále 

dochovaná, leč nedatovaná listina (snad z jara roku 1220), ve které Jimram jakožto 

fundátor (zakladatel) přímětického kostela postupuje patronátní právo k němu (tj. právo 

dosazovat kněze, povinnost o kostel pečovat) opatu louckých premonstrátů Floriánovi. 

Kostelu je také vyčleněno pozemkové příslušenství: jeden lán s poddanými 

v Příměticích, jeden lán s poddanými v Kuchařovicích a část lesa v Hlubokých 

Mašůvkách.   

 

Jimram 
Jimram (+ okolo 1230) (Imrammus/Emerammus/Engramus) byl prvním známým 

purkrabím znojemského hradu. Úřad zastával od roku 1201 asi do roku 1223. Purkrabí 

byl úředníkem považovaným za hlavní osobu na zeměpanském hradě. Slovo purkrabí 

pochází z latinsko-německého burggravius (hradní hrabě). Znojemský hrad představoval 

významný článek v moravském správním systému 13. stol. a byl také důležitým bodem 

z hlediska strategického: exponovanou pevnostní výspou na jižní hranici, jež hrála 

důležitou roli v politice posledních Přemyslovců. Proto bylo znojemské purkrabství 

obsazováno naprosto důvěryhodnými, panovníkům oddanými muži. 

Jimram jako první použil pečeť se znakem zubří hlavy s houžví v nozdrách. Proto je 

považován za bratrance nebo synovce Štěpána z Medlova, prvního známého purkrabího 

na hradě Veveří a prapředka významného moravského šlechtického rodu pánů 

z Pernštejna. 
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Biskup Robert „Angličan“ a posvěcení kostela 
Posvěcení přímětického kostela v roce 1220, nejpravděpodobněji ve svátek sv. Markéty 

Antiochijské dne 13. července, provedl olomoucký biskup Robert, zvaný Angličan. Ten 

den z části sepsaná, ve skutečnosti však mnohem později zpečetěná listina potvrdila 

a upřesnila Jimramovo postoupení patronátního práva: Dárcem (donátorem) je v ní sám 

markrabě Vladislav Jindřich, který tak učinil „ku spáse duše své a svých předků“ a to na 

radu urozeného pána Jimrama, purkrabího znojemského. Biskup navíc na žádost 

markraběte postoupil přímětickému kostelu spiritualia (právo farní duchovní správy) 

s desátky od poddaných Přímětic, Kuchařovic, Kravska, Mramotic a Hlubokých 

Mašůvek. 

O deset let později, když již markrabě Vladislav Jindřich byl po smrti (1222) a urozený 

Jimram mimo purkrabský úřad (1223), bylo patronátní právo přímětického kostela 

zpochybněno a novým zeměpánem Václavem I., králem českým, patrně uzurpováno 

zpět. Dost možná kvůli tomu, že listina biskupa Roberta z roku 1220 se „někde na cestě“ 

k louckému příjemci ztratila. Loučtí premonstráti se však nevzdali a dosáhli dodání 

listiny s biskupovou pečetí dodatečně. Dodatečně byla také „dodána“ listina o právním 

pořízení z 2. dubna 1233, kdy moravský markrabě Přemysl, tehdy v opozici vůči 

staršímu bratrovi, králi Václavovi, daroval patronát kostela „v naší vesnici“ Příměticích 

znovu Louce. Při osobním pobytu krále Václava I. na znojemském hradě si loucký 

klášter nechal donaci v přítomnosti významných svědků dne 29. června 1239 definitivně 

potvrdit. V této čtvrté listině se jasně zmiňují předchozí darovací úmysly markrabat 

Vladislava Jindřicha a Přemysla a kromě úmyslu za spásu své duše a duše předků zde 

nově vystupuje i úmysl odškodnit loucký klášter „za pohromy“, patrně války českého 

krále s rakouským vévodou Fridrichem II. Bojovným. Finální stvrzení přímětické fary 

coby fary premonstrátské pak představuje pátá listina, jejímž vydavatelem dne 

2. července 1241 byl sám papež Řehoř IX.  

 

Stavební historie kostela 
Nejstarší částí kostela jsou pozdně 

románské stěny lodi. O jejich 

starobylosti svědčí jejich sklon patrný 

v interiéru. Loď měla pravděpodobně 

obdélníkový půdorys s malou apsidou, 

kterou později nahradilo gotické 

kněžiště. Roku 1730 byla farním 

kurátem Řehořem Kvasničkou na jižní 

straně zbudována kaple sv. Barbory. Kostel se tak stal dvoulodním. Lodě byly propojeny 

třemi průchody – po dvou z nich zůstaly dodnes patrné obloukové výklenky v jižní 

stěně. Kaple byla odbourána po velkém požáru roku 1794, který zachvátil i zámek 

a školu v sousedství. Klenba chrámové lodě byla obnovena v klasicistním stylu v roce 

1804. Roku 1841 byla na jižní straně presbytáře přistavěna sakristie s oratoří. Dvěma 

přestavbami byla změněna podoba střechy kostelní  věže.  

Zatím poslední významnou stavební změnou bylo přistavění velké předsíně v roce 2010 

za farních kurátů Pavla Sobotky a Jana Kotíka. 
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Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty  

svaté Markéty, a dej, abychom měli užitek z toho,  

co ona získala svými zásluhami. Amen 
 

Téma: Přímětická osmistovka Téma: Přímětická osmistovka Téma: Přímětická osmistovka Téma 
 

Robert „Angličan“ (+1240) 
Pocházel z Anglií ovlivněného Porýní. 

V cisterciáckém řádu byl nejprve převorem kláštera 

v Nepomuku. Jako muž teologicky vzdělaný je 

autorem tří knih: Sbírky kázání na nedělní epištoly, 

Příručky pro udílení svátostí a Výkladu 

Velepísně. Osobně psal i mnohé listiny, které nesou 

jeho pečeť. Oplýval diplomatickými a organizačními 

schopnostmi. Biskupem v Olomouci byl 38 let.   Na 

Moravě šířil cisterciácký řád. Stál při založení 

mužských klášterů na Velehradě a v Oslavanech 

a ženského v Tišnově. Jeho snahám napomáhal 

přátelský vztah k moravskému markraběti 

Vladislavu Jindřichovi a králi Přemyslu Otakarovi I. Byl tak církevním hodnostářem, 

který ve středověkém zápase církve o nezávislost na světské moci stál spíše na straně 

krále. To mu získalo nepřátele u některých jiných českých církevních představitelů, 

kterými byl dokonce obviněn z vraždy a smilstva. Je pochován na Velehradě. 

 

Svatá Markéta (+304) 
Pocházela z Antiochie Pisidské, kde křesťanskou obec 

založil již svatý Pavel na své misijní cestě (Sk. ap. 13. kap). 

Patří do řady prvokřesťanských panen - mučednic 

umučených poté, co odmítly sňatek s pohanským ženichem.  

Jméno Markéta znamená perla. Bylo časté v panovnických 

rodech. Markéta je řazena mezi čtrnáct svatých pomocníků 

a spolu se svatou Barborou, Kateřinou a Dorotou také mezi 

čtyři hlavní panny.  Je vzývána jako patronka těhotných žen 

a na obrazech a sochách ji poznáme podle kříže v ruce 

a draka, nad kterým právě ve znamení kříže zvítězila. 

Ostatky svaté Markéty získal po vítězství nad Uhry 

u Kressenbrunnu (12.7. 1260) král Přemysl Otakar II. Její 

rameno je uloženo v břevnovském klášteře.  

Mučedníci vykonali skutky, které obdivujeme, právě proto, 

že jim věrnost Bohu a láska k Ježíši Kristu byly nadevšecko bohatství světa. Máme-li je 

následovat, můžeme si v životě stanovit určité konkrétní skutky, které nám mohou 

pomoci upevnit víru. Může jít o duchovní četbu o pravidelnou návštěvu kostela s adorací 

před svatostánkem, o pravidelné rozjímání Božího slova, o přijímání svátostí, o střelné 

modlitby nebo jiné skutky lásky, které se líbí Bohu a vedou mne ke kontaktu s ním.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antiochie_Pisidsk%C3%A1
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Letní tábory organizované farním týmem Přímětice na indiánském tábořišti v Rohách 

budou probíhat normálně. Nařízení stanovená s ohledem na pandemii koronaviru lze 

v podmínkách tábořiště dodržet. První turnus pro děti od 6. třídy se koná ve dnech 8.-

15.8. Druhý turnus pro děti od 1. do 6. třídy bude ve dnech 15.- 22. 8. Cena je 1200,- 

Kč. Na obou turnusech jsou ještě volná místa. Přihlašovací formulář s informacemi 

najdete na nových webových stránkách farního týmu Přímětice www.fatymprimetice.cz. 

 

Pouť po poutních místech Čech a Moravy se koná ve dnech 28.9. – 2.10. Navštívíme 

Svatou Horu, kláštery v Novém dvoře a v Teplé, P. Josefa Čermáka v Kadani, Jablonné, 

Hejnici, Neratov, Králíky a Zlaté Hory.  Ubytování bude v hotelích a poutních domech 

v Teplé, Kadani, Broumově a Králíkách. Na první den je třeba mít jídlo s sebou, 

zajištěna bude až večeře. V dalších dnech se budeme stavovat i na oběd. Předpokládaná 

cena zahrnujíci dopravu, ubytování a polopenzi činí 6000,- Kč. Přihlašovat se lze u P. 

Jindřicha Čoupka (tel. 731402652, email jindrichcoupek@seznam.cz). Další podrobnosti 

zašlu přihlášeným.  

 

Vranovské kulturní léto 
V rámci FATYMského kulturního léta je na letošní rok 

připraveno 7 koncertů. Koncerty již mají své stálé návštěvníky a 

věříme, že letos přilákají i další posluchače. Začátek koncertů je 

vždy v 19.00 v níže uvedené dny v níže uvedených kostelích: 

⏳ V neděli 5. 7. v Lančově  varhanní koncert Elišky Blažkové. 

⏳ V úterý 7. 7. v Olbramkostele varhanní koncert Ondřeje 

Muchy. 

⏳ V úterý 14.7. ve Vranově varhanní koncert Ondřeje Muchy. 

⏳ V neděli 26. 7. na Šumné koncert hudební skupiny Útržky Nebeských not. 

⏳ V úterý 11. 8. ve Vranově houslový koncert s. Marie Magdalény Fuxové. 

⏳ V úterý 18. 8. ve Vranově koncert souboru historických hudebních nástrojů Musica da 

Chiesa. 

⏳ V neděli 23. 8. ve Vranově koncert varhan s trubkou. Na varhany zahraje Marco 

Paolacci z Rakouska a na trubku jej doprovodí Alexander Kastner také z Rakouska. 

                                                    Farnost Přímětice 

                                                      vás srdečně zve na oslavu 

                                                     800. výročí posvěcení kostela v Příměticích. 

                                                     V neděli 12.7.220 ve 14 hod. 

                                                  Program: 

                                                              Mše svatá před kostelem slavená 

                                     novoříšským premonstrátským opatem 

                                            P. Rudolfem Kosíkem. 

                                         Krátký historický exkurs PhDr. Jiřího Kacetla. 

                                                  Všelidová veselice na farní zahradě 

                                      s občerstvením, tombolou  

                                       a koncertem skupiny Květinka. 
 

http://www.fatymprimetice.cz/
mailto:jindrichcoupek@seznam.cz
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Mše svatá stále stejně a přece jinak   
⏵ I letos se počítá s prázdninovými bohoslužbami na střeše restaurace Štika na 

vranovské pláži. Budou bývat vždy v pondělí v 19.30 a to od 6.7. do 10.8. včetně. 

Pěší poutníci odcházejí od od vranovské fary vždy v 18.30 

⏵ Každé úterý od začátku července do 16. srpna bude v 16.30 sloužena mše svatá 

v kapli na Hradě Bítově. 

⏵ Na Novém Hrádku u Lukova bude mše svatá v neděli 2.8. 

v 18.00. 

⏵ V kapli Panny Marie Bolestné v Čížově bude mše svatá 

v neděli 9.8. v 18.00.  

⏵ Poutní mše svatá na hradě Bítově bude v neděli 16.8. v 11.00. 

V 10.45 vychází průvod  od studánky. 

⏵ 22. 8. ve 20.00  bude Lucerničková mše svatá u červené kapličky nad hradem 

Bítovem. Vychází se z parkoviště pod Rumburakem, lucerničky sebou. 

 

Drazí farníci, jsem rád, že Vám mohu sdělit, že již je 

možné za splnění bezpečnostních pravidel se zúčastnit 

bohoslužeb. Těm z vás, kteří měli v termínu 

nouzového stavu nahlášenou mši sv. chci sdělit, že mše 

sv. byly slaveny na ten úmysl, i když jste se jí nemohli  

osobně zúčastnit. 

 

BYLO  

- 30.5. v sobotu při bohoslužbě v Dyjákovicích proběhlo 

žehnání motorkářům a jejich motorek. Sjelo se celkem 20 motorkářů. Mše sv. byla 

slavena za všechny tragické oběti na silnici (zvláště jsme vzpomněli tragické úmrtí 

Mariana Chládka z Dyjákovic), a protože byl den také sv. Zdislavy, patronky rodin, tak 

za všechny rodiny a víru v rodinách. Žehnání bylo zakončeno spanilou jízdou do 

blízkých Tasovic. 

- 9.6. jsme se zúčastnili 20. poutě na sv. Hostýn. Pouť vznikla, když jsem ještě byl 

bohoslovec. Úmysl poutě za rodiny, víru v rodinách, za kněze a nová kněžská a řeholní 

povolání. pořádá ji každým rokem kamarádka Maruška, která je na vozíku.  

- Od neděle14.do středy17.6. proběhla již 15.cyklopouť z Přímětic do Jeníkova u 

Duchcova, blízko Teplic. Přes počáteční nepřízeň počasí, hustý déšť nakonec bylo 

počasí po celou pouť na kolo skvělé. V letošním roce nás bylo celkem 10, z toho 2 ženy. 

Provázelo nás také doprovodné vozidlo. Andělé nás chránili, kromě 2 píchnutých kol, 

nebyly žádné jiné větší problémy. Nejdelší etapa byla asi 120km. Nejmladší účastník byl 

šesťák. V Jeníkově je obraz P. Marie Matky důvěry, kde jsme v poslední den po mši sv. 

zakončili společnou modlitbou s místními a svěřili Bohu s důvěrou své úmysly a také 

prosby těch, kteří nás prosili o přímluvnou modlitbu.  
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BUDE - VE FARNOSTECH FATYMU PŘÍMĚTICE: 

 28. 6. v 15.00 hod pouť v Hrádku ke sv. Petru a Pavlu, mši sv. povede mjr. Mgr. P. 

Petr Fiala, vojenský kaplan 

 5.7. bude Cyrilometodějská pouť v Oleksovičkách. Zahájení ve 14.00 hod 

růžencem ve Slupi v kostele, pak procesí do Oleksoviček a mše sv. u kaple venku 

v 15.00 hod 

 25.7. v 18.00 bude mše svatá pod širým nebem u kaple svaté Anny v Práčích 

 15.8. v sobotu bude v 8.00 pouť k P. Marii v Miličovicích 

 16.8. v 9.00 bude pouť k Panně Marii v Banticích  

 30.8.bude poutní mše sv. ke sv. Jiljí v Jaroslavicích 

 13.9. bude poutní mše sv. v kostele Jména P. Marie ve Slupi 

 

V letošním roce doporučuji návštěvu 2 blízkých poutních míst 

Jedná se o blízké Tasovice a Hluboké Mašůvky. V tomto roce si připomínáme 

výročí 200 let od úmrtí sv. Klementa Marie Hofbauera, rodáka z Tasovic, apoštola 

Varšavy a Vídně. Zároveň si připomínáme 800 let první písemné zmínky o založení 

obce v Hlubokých Mašůvkách. O blížící se významné události zdejší farář P. Stanislav 

Váša sděluje: „Když se v obci Hluboké Mašůvky začalo hovořit o tomto blížícím se 

výročí, začal jsem vnímat, že spolu s poděkováním Pánu Bohu za existenci obce a spolu 

s ní i poutního místa, které zde v pozdějších letech vzniklo, je to také veliká příležitost k 

duchovní obnově celé farnosti. Proto jsem se ke konci loňského roku 2019 obrátil na 

našeho otce biskupa Vojtěcha Cikrleho s prosbou o udělení plnomocných odpustků pro 

poutní kostel Navštívení Panny Marie pro letošní rok 2020.“ Žádosti bylo vyhověno a 

my můžeme v poutním kostele v Hlubokých Mašůvkách po celý rok získávat až do 1. 

ledna 2021 plnomocné odpustky církve. A to buď pro sebe nebo duše v očistci za 

splnění obvyklých podmínek (být v milosti posvěcující, přijmout Eucharistii, modlitba 

na úmysl sv. Otce), návštěva kostela a účast na slavení mše sv., nebo alespoň spočinout 

ve zbožném rozjímání. „Využijme tedy milostí, které nám Bůh na přímluvu Panny 

Marie ve své dobrotě nabízí“ a navštivme krásné poutní místo v našem kraji. 

 

 V neděli 19. 7. v 6.00 vycházejí pěší poutníci od vranovského kostela do Tří Dubů, 

kde bude v 19 hod závěrečná mše svatá. Připojte se i vy! 

 

 Od 20.-25.7.je možné se zúčastnit společné rodinné dovolené v křesťanském duchu 

za přítomnosti kněží na faře na Bítově. Je možné přijet i na několik dní případně den. 

 

 Vrcholem prázdninových poutí bude opět pěší pouť z Vranova na Velehrad. 

Tentokrát již dvacátá. Začíná se v pondělí 24. 8. v 15.00 hod. ve Vranově nad Dyjí 

mši svatou a vše vyvrcholí v sobotu 29. 8. v 11.30 hod. mší svatou na Velehradě. 
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Není pravda jako Pravda 

Díky veliké nabídce hlavně internetu se mnozí věřící 

dostávají k mnoha pohledům na náboženství či život 

církve a někdy se nedokáží orientovat v tom, co je 

správné a co ne. Často se pak ve své bezradnosti či 

překvapenosti obrací na kamarády, aby jim v těchto 

záležitostech poradili. Problém je, že pokud ti nejsou 

informováni a dostatečně vzděláni mohou tyto názory 

i jim způsobit vážné problémy s vírou. Je tedy třeba se 

obracet v těchto otázkách na lidi, kteří jsou v daném oboru vzděláni a ne jen 

na kamarády, které tím mohu uvádět do problémů. Nedávno jsem se 

dozvěděl, že někdo byl takto zaskočený z netové stránky Tisíckráte, která je 

církevní satirou. Bral vše uvedené vážně a pak šířil tyto informace dál, čímž 

zbytečně působil poplach a vnášel zmatek do života dalších lidí. Prosím, 

abyste se v těchto záležitostech obraceli na kněze, kteří vám rádi pomohou, 

či doporučí někoho, kdo vám pomůže se v těchto záležitostech orientovat.   

 
 

Příběh o krávě a praseti 

Jeden bohatý člověk si stěžoval u svého přítele: „Lidé mne 

nemají rádi, říkají, že jsem lakomý a hrabivý; přitom jsem ve 

své závěti zařídil, že můj celý majetek bude jednou patřit 

dobročinné organizaci.“ Přítel mu odpověděl: „Tak poslyš 

příběh o krávě a praseti: Prase přišlo ke krávě a naříkalo: Lidé 

mluví vždy jen o tvé laskavosti. Připouštím: Dáváš mléko! 

Ode mne však mají mnohem víc: Šunku, slaninu, štětiny. A 

dokonce i moje nožky konzumují. A přece mne nemá nikdo 

rád. Pro všechny jsem jen 

prase. Proč?“ – Kráva chvíli 

uvažovala a pak řekla: „Snad 

je to tak proto, že já dávám 

v době, kdy ještě žiji.“  

 
 

Na závěr vám přejeme zážitek 
setkání se Stvořitelem v chrámu 

přírody, kterou On stvořil … 
Ať nás zážitek krásy stvoření 

vede k oslavě Stvořitele. 
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☺☺☺ Nejhezčí ozdobou je úsměv ☺☺☺ 
 

Babička vede po vsi krávu. Potká ji turista a ptá se„ Tak co babi, dává mléko, dává?“ 

„Houby dává, tahat ho z ní musím.“ 

 

Prodejnou se prodírá holčička a volá na prodavače:„ Můžete mě obsloužit hned? Tatínek 

sedí doma a moc na to čeká.“ „A co to bude?“ „Toaletní papír!“  

 

Sedí dvě vrány na větvi a v tom kolem nich proletí tryskáč. První 

vrána: „Viděla jste, kolegyně? Ty jo, tomu říkám rychlost!“ Druhá 

na to: „Taky by jste takhle letěla, kdyby vám zapálili ocas!“  

 

Nevíte někdo, jak dlouho nemám nikoho pouštět do bytu, když jsem 

v karanténě? Manželka už dva dny buší na dveře a mě už to celkem 

otravuje. 

 

Zoufalé matky v karanténě: Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, 

tak rodiče najdou vakcínu dřív než vědci.  

 

Mami, děti se mi smějí, že mám koronavirus . – Vykašli se na ně. 

 

Pozor, pozor! Nevěřte všemu, co vám vláda hovoří. Říkali, že při nákupu stačí mít 

roušku a rukavice. Dnes jsem takhle šla, ale ostatní měli i kalhoty a tričko. 

 

Doma se rozhodně nenudím během karantény. Ale můžete mi říct, proč v balíčku rýže 

z Tesca je 2965 zrnek, zatím co v tom z Kauflandu je jich 3012? 

 

Paní, která nám uklízí v kancelářích, mně zavolala, jestli prý teď nemůže svou práci 

vykonávat na dálku. Zeptal jsem se, jak by to mělo fungovat. 

Řekla mi, že se s námi spojí přes Skype a bude nám říkat, co a kde 

máme uklidit. 

 

Vláda nám nedokázala zajistit roušky ani dezinfekci. Všechno 

jsme si museli vyrobit sami. Tak nepohneme s těmi dálnicemi? 

 
Toto 95. číslo farního zpravodaje vydal Farní tým Vranov n.D. ve složení: P. Marek Dunda (mobil: 731402742), 
moderátor týmu, farář ve Vranově, Štítarech, Lančově, Olbramkostele, a Vratěníně, P. Milan Plíšek (mobil: 723693455), 

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

731402743) 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 Prosiměřicích, Práčích a Těšeticích, Horním Břečkově a Lukově, Příměticích 
a Citonicích, kaplan P. Marek Coufal (mobil  722 752 154. - adresa FATYM PŘÍMĚTICE, Řk. farnost Přímětice 18, 669 04 

Znojmo, e-mail: primetice@fatym.com. P. Pavel Sobotka (mobil: 731402650), farář v Hrádku, Dyjákovicích, Valtrovicích, 

Jaroslavicích, Slupi a Strachoticích. Vyšlo v říjnu 2019. Náklad 9030 výtisků (z toho 1000 je verze pro naši adoptivní 

farnost Jeníkov). Příští vydání (již devadesátéšesté je plánováno jako dušičkové a vyjde, dá-li Bůh, v listopadu 2020. 

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 

http://www.fatym.com/

