VI. NÁBOŽ ENSKÝ Ž IVOT
1. Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky
Farářem zdejší farnosti je od 1.9.2012 Mgr. Stanislav Váša. Je současně také
správcem sousední farnosti Únanov. Mše svaté slouží o nedělích a svátcích v 8,00 hodin
v Únanově a v 9,30 hod. v Hlubokých Mašůvkách, podle potřeby také v dalších farnostech Mramotice, Citonice, Plaveč.
Ve všední dny se konají bohoslužby ve středu a v pátek podle ročního období od 17,00
hodin, od 18,00 nebo v letním období od 19,00 hodin.
Pravidelně každý měsíc byl vydáván ve formátu A5 Farní dopis, v letošním roce
č. 124 - 135. Byl vždy zdarma doručen do všech místních domácností a rozdáván byl také
účastníkům měsíčních poutí. Obsahoval úvodní slovo zdejšího faráře P. St. Váši farníkům a
poutníkům, dále texty „Něco málo k povzbuzení či zamyšlení“ a kalendář akcí na další měsíc
ve farnosti Hluboké Mašůvky a Únanov.
Tisk prováděl FATYM Vranov.
2. Farní spolupracovníci
Na zajištění činnosti farnosti se podílejí někteří obětaví pomocníci, kteří tuto
službu vykonávají již téměř beze změny řadu roků.
Kostelníkem je Eugen Ternény.
Lektory jsou Eugen Ternény, Věra Hasmanová, Jindřich Dobrovolný, Terezie
Drozdová.
Ministrantskou službu koná ve všední dny Jindřich Dobrovolný, o nedělích
nejčastěji Leoš Pospíchal, při měsíčních poutích a církevních slavnostech ministranti z jiných
farností.
Varhaníkem je Jiří Koukal, který na bohoslužby dojíždí z Hodonic, při jeho
neúčasti p. Holík z Přímětic nebo p. Josef Kratochvíl z Běhařovic.
O výzdobu a úklid kostela a Lurdské jeskyně se starají: Terezie Drozdová, Jana
Tejralová, Marie Zivčáková, Ludmila Drozdová, Eva Kamarádová, Danuše Pikartová.
Výzdobu kostela k slavnosti poděkování za dary úrody provádí každoročně Jana
Večerková a Jana Dobrovolná.
V době vánoční je ve výklenku pod věží betlém a v době velikonoční Boží hrob.
Na nástěnkách pod věží jsou během roku instalovány fotografie ze života farnosti, které
pořizuje Zdeněk Adámek. Pravidelně také zařazuje snímky na webové stránky farnosti.
O sociální zařízení pečuje Ivana Daňhelová.
Stravu pro kněze a spolupracovníky při měsíčních poutích připravovaly: Jana
Dobrovolná, Jana Tejralová, Ivana Daňhelová, Věra Hasmanová a případně další pomocnice,
podle potřeby i z jiných farností.
O kostelní roucha pečovala Jana Tejralová.
V letošním roce byl ukončen provoz prodejny Charity v domě č.p. 117. Prodej
byl vyuříván při měsíčních poutích a při zájezdech na zdejší poutní místo.
Pravidelnými pomocníky při různých manuálních pracích konaných ve prospěch kostela
byli: Eugen Ternény, Jindřich Dobrovolný, Silvestr Pavlíček, Vladimír Drozd st., Vladimír
Drozd ml., Josef Sabol, František Salát.
Dlouholetým obětavým pomocníkem byl František Karl, který však v letošním roce
podstoupil amputaci nohy a tuto službu již nemohl dále vykonávat.
3. Výuka náboženství
Ve školním roce 2013/2014 byli k výuce náboženství přihlášeni 2 žáci. Výuka
se konala v místní škole vždy ve středu od 13,30 hodin.

Ve školním roce 2014/2015 vůbec poprvé výuka náboženství neprobíhala,
protože se nepřihlásil žádný žák.
4. Tříkrálová sbírka
V letošním roce již po čtrnácté organizovala Charita v době od 1. do 14. ledna
Tříkrálovou sbírku, do níž bylo na Znojemsko ve 441 skupinách bylo zapojeno přes 1 300
koledníků. Vybrali dosud nejvíce peněz za dobu trvání sbírky, a to 1 690 696 Kč, což bylo proti
minulému roku navýšení o 124 241 Kč.
V naší obci se sbírka konala po dvě soboty, a sice 4. a 11. ledna vždy od 9 hodin.
Vedoucím skupiny byl Leoš Pospíchal, kterého prvý den sbírky doprovázely: Eva Frýdlová,
Lucie Kamarádová a Markéta Přichystalová, druhý den: Eva Frýdlová, Markéta Přichystalová
a Jana Pikartová.
Občané Hlubokých Mašůvek přispěli do pokladničky Tří králů částkou 11 508 Kč, což
bylo nejvíc za uplynulá léta, proti loňsku více o 1 376 Kč.
Pro porovnání, jak byli občané Hlubokých Mašůvek štědří, uvádím výsledek sbírky v některých
okolních obcích:
Bojanovice
3 700 Kč
Citonice
13 899 Kč
Černín
8 308 Kč
Hluboké Mašůvky
11 508 Kč
Jevišovice
16 909 Kč
Kasárna
2 925 Kč
Kravsko
9 722 Kč
Mikulovice
15 521 Kč
Mramotice
8 446 Kč
Němčičky
5 279 Kč
Plaveč
10 731 Kč
Plenkovice
5 280 Kč
Přímětice
53 375 Kč
Rudlice
3 200 Kč
Únanov
26 349 Kč
Vevčice
3 800 Kč
Výrovice
5 597 Kč
Znojmo
134 762 Kč
Žerůtky
7 777 Kč
5. Měsíční pouti
Každou první sobotu v měsíci se koná mariánská pouť, jak bylo zavedeno v roce 1990,
takže se v letošním roce konaly již 282. až 293. pouť první soboty. Jak se již vžilo, koná se
v 15,00 hodin mše svatá, kterou pro rakouské poutníky slouží v německém jazyku P. Gerhard
Maria Walder, který do Hlubokých Mašůvek přijíždí až z dalekého Innsbrucku. česká mše svatá
pak následuje v zimním čase od 17,0 hodin, v letním čase od 18,00 hodin, kdy je za příznivého
počasí sloužena v Lurdské jeskyni.
Přehled měsíčních poutí:
4.1. 15,00 v kostele
P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
18,00
P. Tomasz Wascinski z Tasovic
1.2. 15,00 v kostele
P. Gerhard Maria Walder
16,30
Novokněžské požehnání
17,00
P. Petr Václavek, novokněz v Příměticích
1.3. 15,00 v kostele
P. Gerhard Maria Walder

5.4.

16,30
17,00
15,00 v kostele
17,30

18,00
3.5. 15,00 v kostele
17,30
18,00
7.6. 15,00 v kostele
18,00 v Lurd.j.
5.-6.7. Hlavní pouť
2.8. 15,00 v kostele
18,00 v Lurd.j.
6.9. 15,00 v kostele
18,00 v Lurd.j.
4.10. 15,00 v kostele
18,00 v Lurd.j.
8.11. 15,00 v kostele
16,30 v kostele
17,00 v kostele
6.12 15,00 v kostele
16,30 v kostele
17,00 v kostele

Novokněžské požehnání
P. Vojtěch Loub, novokněz z Brna
P. Gerhard Maria Walder
Křížová cesta v kostele
Novokněžské požehnání
P. Jiří Polach, novokněz v Měříně
P. Gerhard Maria Walder
Novokněžské požehnání
P. Michal Cvingráf, novokněz v Tišnově
P. Gerhard Maria Walder
P. Miloslav Čamek, farář v Čejkovicích
P. Gerhard Maria Walder
P. Marcel Puvák z TV Noe
P. Gerhard Maria Walder
P. Václav Kříž, farář v Šebkovicích
P. Gerhard Maria Walder
P. Gerhard Maria Walder
Novokněžské požehnání
P. Michal Seknička, novokněz z Boskovic
P. Gerhard Maria Walder
Novokněžské požehnání
P. Tomáš Enderle, novokněz z diecéze Hradec Králové

5. Ukončení vánoční doby
Při měsíční mariánské pouti 1. února bylo v 17,00 hodin Jezulátko přineseno z betlému
u Lurdské jeskyně do kostela, kde je spatřil Simeon s Annou.
6. Pekařská pouť
V sobotu 15. března se v Tasovicích konala tradiční pekařská pouť, která připomíná
patrona pekařů a cukrářů sv. Klementa Maria Hofbauera. Mezi celebranty byl také bývalý farář
v naší farnosti, nyní farář v Čejkovicích P. Miloslav Čamek. Na závěr pouti byla pro přítomné
připravena výstava s ochutnávkou pekařských a cukrářských výrobků.
7. Přednáška o Tanzánii
Římskokatolická farnost Únanov uspořádala v neděli 23. března v 16 hodin na Obecním
úřadě promítání s vyprávěním o misijní cestě do Tanzanie. Zúčastnilo se také několik farníků
z Hlub. Mašůvek.
8. Postní období
Postní doba začala 5. března Popeleční středou, kdy je pro katolíky den přísného postu.
Po nedělní mši se v tomto období konala v kostele Křížová cesta.
Velikonoční týden:
13. dubna: Květná neděle – Připomíná se příjezd Krista do Jeruzaléma, kde byl vítán
palmovými listy, které u nás nahrazují kočičky nebo ratolesti:
Při mši svaté byly čteny pašije. Odpoledne ve 14 hodin se konala na Kalvárii Křížová cesta.
17. dubna: Zelený čtvrtek- Den poslední večeře Páně, při které se Ježíš loučil s apoštoly. Na
posledy zní zvony, které odlétají do Říma, nahrazují se řehtačky.
16,60 – Mše svatá za účasti hrkačů, kteří se po obřadech vydali na první hrkání.

20,00 – Adorace v Getsemanech.
18. dubna: Velký pátek- Den ukřižování Ježíše Krista, den nejhlubšího smutku a největšího
půstu v roce. Slouží se bohoslužba, při které nehrají varhany.
8,00 – 16,00 – Adorace v Getsemanech
15,00 – Křížová cesta na Kalvárii
16,30 – Velkopáteční obřady
19. dubna: Bílá sobota – Čeká se na noc, kdy došlo ke Kristovu vzkříšení a světlo vítězí nad
temnotou, opět se rozeznívají zvony.
8,00 – 16,00 – Adorace v Getsemanech
18,00 – Velikonoční vigilie
20. dubna: Boží hod velikonoční – Den vzkříšení Ježíše Krista, žehnají se pokrmy.
9,30 – Mše svatá s žehnáním pokrmů, Te Deum
21. dubna: Pondělí velikonoční – tradice: chlapci chodí s pomlázkou, dívky je obdarovávají
malovanými vejci.
9,30 – Mše svatá
Hrkání:
Hrkači se na Zelený čtvrtek zúčastnili v kostele bohoslužby, při níž podle tradice „zvony
odletěly do Říma“. Jejich vyzvánění nahradili hrkáním, na první pochůzku po vesnici se vydali
v 17,30 hod.. Na Velký pátek hrkali: v 6,00 hodin, ve 12,00 hodin, v 15,00 hodin a v 18,00
hodin. Na Bílou sobotu hrkali v 6,00 hodin a ve 12,00 hodin.
V sobotu odpoledne se vydali po vesnici, aby si od občanů vyzvedli odměnu za hrkání –
vajíčka, ale častěji peníze, které si pak podle zásluh rozdělili.
V letošním roce hrkali:
Párovači:
Jakub Dobíšek
Filip Kamarád
Další hrkači: Petr Báša
Matěj Bořil
Viktor Bořil
Filip Dvořák
Václav Dvořák
Ondřej Grégr
Šimon Krula
Štěpán Krula
Zdeněk Kollner
Jan Kúřil
Lukáš Kúřil
Ondřej Němeček
David Raputa
Jiří Sendler
Dominik Tašlmár
Alex Tulis
Kryštof Tulis
Patrik Vodák
Petr Vodák
Václav Vrána
9. Hasičská pouť
V neděli 4. května v 9,30 se konala v kostele mše svatá za účasti místních hasičů, kteří
po bohoslužbách odešli v průvodu ke Svaté studni, kde je ve výklenku socha jejich patrona
svatého Floriána. Zde se konala adorace a poté hasiči odešli do hasičské klubovny ke
společnému pohoštění.
10. Svátek matek
Mše svatá v neděli 11. května byla sloužena za ženy. Po jejím ukončení obešly ženy
oltář a uctily obrázek Panny Marie Mašůvecké, obdržely kytičku květů.
V 17,00 hodin byl v kostele koncert hudební skupiny TRIO od svatého Jakuba v Brně:
zpěv, doprovod el. varhany a viola.

11. První svaté přijímání
Po několikaleté přestávce opět přistoupily děti v neděli 1. června k prvnímu svatému
přijímání. Byla to tři děvčata.
12. Farní párty
Několik obětavých farníků připravilo na pátek 20. června večer „farní párty“. Pro děti,
kterých přišlo téměř třicet, byly připraveny různé soutěže a závody, občerstvení a také opékání
špekáčků. Dospělí, kteří většinou doprovázeli děti, poseděli u táboráku a za doprovodu
harmonikáře Františka Saláta si zazpívali.
Tato akce se vydařila nejen pro pěkné počasí, ale také díky dobré přípravě, na čemž
měly hlavní zásluhu Marie Drozdová a Markéta Přichystalová.
13. Boží Tělo
Slavnost Božího Těla se konala v neděli 22. června. Po mši svaté, kterou od 10,15 hodin
sloužil pan farář P. St. Váša, se za deštivého počasí vydal průvod s korouhvemi, „nebesy“
nesenými členy Sboru dobrovolných hasičů, knězem s monstrancí, hudbou a věřícími ke čtyřem
oltářům. Byly na Mariánském náměstí, a to: 1. oltář před křížem u kostela, 2. oltář u Lázeňského
hostince, 3. oltář v kapli svaté Anny a 4. oltář u Podmínku padlých.
Účast farníků na letošním průvodu byla slabší než obvykle, důvodem mohlo být i
nepříznivé počasí.
14. Hlavní pouť
Hlavní pouť se v letošním roce konala ve dnech 5. a 6. července.
Pořad:
Sobota 5. července:
15,00 Mše svatá v německém jazyce – P. Gerhard Maria Walder.
16,00 Křížová cesta v kostele.
16,30 Odchod procesí od rybníka.
17,00 Přivítání poutníků před kostelem – P. Stanislav Váša, kostelní sbor s písní „Vítejte
vroucně nám....“.
17,30 Modlitba sv. růžence.
18,00 U Pomníku padlých mše svatá – P. Jáchym Šimek, opat ze Želiva.
Světelný průvod na Kalvárii, svátostné požehnání v Lurdské jeskyni.
Neděle 6. července:
6,00 Mše svatá v kostele – P. Stanislav Váša, farář v Hlub. Mašůvkách.
7,30 Mše svatá v kostele – Mons. Jindřich Bartoš, děkan znojemský.
9,00 Mše svatá v Lurdské jeskyni
10,30 Mše svatá v Lurdské jeskyni – P. Josef Hudec, probošt.
12,00 Hudební koncert v kostele – sbor Nathanael.
13,00 Křížová cesta na Kalvárii.
14,00 Svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky.
Prodejci nabízeli tento sortiment:
Perníky, cukrovinky
Svaté obrázky
Textil, oblečení aj.
Cukrová vata
Povlečení
Dětské čepice

5 stánků
4
4
3
1
1

Různý sortiment
Šperky
Hračky
Bižuterie
Výrobky Charity
Nafukovací balónky

1 stánek
1
1
1
1
1

Koření
Ponožky
Ubrusy
Reliéfy svatých

1
1
1
1

Místa, odkud prodejci přijeli:
Brno
6 prodejců
Třebíč
5
Dobšice
3
Jihlava
2
Bílovice
1
Blansko
1
Brtnice
1
Mor. Budějovice
1

Brambůrky
Zmrzlina
Brousky

Oslavany
Ostrov u Macochy
Plenkovice
Police
Suchohrdly
Týniště nad Orlicí
Zlín
Znojmo

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Poplatky za parkové činily: autobus – 100 Kč, osobní auto 20 Kč (proti minulým rokům
zvýšeno z 10 Kč).
Za stánky byl vybírán poplatek z místa v rozmezí od 50 Kč do 500 Kč podle velikosti stánku.
Vyúčtování pouti:
Příjmy:
5.7. Poplatek z místa
5 900 Kč
5.7. Parkovné
2 960 Kč
6.7. Poplatek z místa
4 800 Kč
6.7. Parkovné
2 220 Kč
6.7. Pouťové atrakce – Jung 3 000 Kč
Příjmy celkem ..................... 18 880 Kč
Výdaje:
13.6. Město Znojmo – správní poplatek
100 Kč
30.6. Tiskárna Sládek
1 007,94 Kč
10.7. Zapůjčení dopravních značek
3 386 Kč
Výdaje celkem ............................................. 4 493,94 Kč
15. Žehnání soch v Únanově
Únanovská obec a farnost uspořádala v neděli 13. července malou slavnost, při které P.
Stanislav Váša požehnal na návsi dvě sochy, které prošly náročnou restaurací. Socha sv. Jana
Nepomuckého byla postavena v r. 1895 a památník padlým v I. světové válce se sochou vojáka
pochází z r. 1926.
16. Posezení s farníky
V neděli 10. srpna se v 16 hodin sešli farníci na přátelském posezení na farní zahradě.
Pro účastníky připravil Farní úřad a ženy občerstvení. K příjemné pohodě přispěl i harmonikář
František Salát, takže farníci se rozcházeli až ve večerních hodinách.
17. Žehnání bylin
Při nedělní mši svaté 17. srpna požehnal pan farář P. St. Váša léčivé byliny, které farníci
přinesli.
18. Poděkování za dary úrody

K tradičnímu poděkování za dary úrody byl kostel vkusně vyzdoben. Při měsíční pouti
v sobotu dne 6. září se letos nekonal obvyklý průvod s dary úrody, který v minulých letech vždy
vycházel od 2. kapličky (od křižovatky k Plenkovicím) a za doprovodu hudby, zpívání a
modlení přicházel před kostel, kde byly požehnány dary úrody. Tentokrát vyšel průvod od
kostela a v Lurdské jeskyni byly před zahájením bohoslužby požehnány přinesené dary úrody
– dožínkový věnec, ovoce, zelenina, houby a pečivo. Mši svatou sloužil P. Václav Kříž, farář
ze Šebkovic.
V neděli 7. září bylo po mši svaté požehnáno pečivo, které připravili farníci. Každý
z účastníků bohoslužby obdržel skývu chleba, pečivo a kytičku květů a klasů.
19. Vzpomínka na zemřelé
V neděli 2. listopadu se opět v hojném počtu shromáždili lidé na hřbitově u
vyzdobených hrobů svých zemřelých rodinných příslušníků. Adoraci zahájil ve 13,45 hod. pan
farář P. Stanislav Váša, po promluvě a modlitbách vykropil hroby. Vzpomínka se konala za
pěkného počasí.
20. Advent
V neděli 30. listopadu byla na adventním věnci zapálena první svíčka a zahájena tak
adventní doba. Při mši svaté požehnal P. Stanislav Váša adventní věnce, které si farníci přinesli.
21. Mikulášská besídka
V neděli 30 .listopadu v 16,30 se konala v kostele Navštívení Panny Marie mikulášská
besídka. Po promluvě pana faráře zazpívali žáci místní školy několik písní a poté byl uvítán
svatý Mikuláš v doprovodu dvou andělů. Nejdříve pozdravil přítomné děti, pověděl něco o
osobě svatého Mikuláše a vyzval děti, aby přednesly báseň nebo zazpívaly píseň. Na závěr
besídky byly pak všechny děti obdarovány nadílkou. Na přípravě mikulášských balíčků se
kromě Farního úřad podíleli i někteří obětaví farníci. Postavu sv. Mikuláše úspěšně spodobnil
Josef Sabol a anděle Markéta Přichystalová a Eva Frýdlová.
22. Vánoce
Na Štědrý den přicházeli farníci do kostela, aby si odtud do svých domovů odnesli
„betlémské světlo“.
Od 23,30 hod. vyhrávali před kostelem až do půlnoci hudebníci koledy.
Ve 24,00 hodin zahájil p. farář Stanislav Váša půlnoční mši svatou, kterou společně
s varhaníkem Jiřím Koukalem doprovázely zpěvačka z Brna a Jana Večerková z Bábovce.
Po skončení půlnoční mše odešel průvod k betlému u Lurdské jeskyně, aby tam do
jesliček uložili Jezulátko.
Na Boží hod vánoční se konala v 9,30 hodin mše svatá zakončená adorací a Te Deum.
26. prosince na svátek sv. Štěpána se konala v 9,40 hodin mše svatá. Ve 14 hodin se
shromáždili před kostelem koledníci, kteří se za doprovodu hudby a zpěvu koled vydali
k betlému u Lurdské jeskyně. Po promluvě pana faráře byl zapálen pastýřský oheň, žáci místní
školy koledy zazpívali koledy a všichni přítomní pak byli pohoštěni svařeným vínem, čajem a
vánočním cukrovím. K pravé vánoční atmosféře chyběl jen sníh, protože ani letošní Vánoce
nebyly bílé.
23. Brigády
Počátkem měsíce dubna se opakovaně konaly brigády, při nichž byly odstraněny staré
schody u Pomníku padlých. Byly vykopány nové základy, položena armatura a betonové
základy, na ně bylo uloženo nové schodiště. Na pracích se podíleli: Silvestr Pavlíček, Vladimír

Drozd st., Vladimír Drozd ml., P. Stanislav Váša, Mir. Petrželka , Jindřich Dobrovolný, Lad.
Salát z Únanova
K provedení úklidu kostela před velikonočními svátky se konala 11. dubna brigáda.
Další brigády se konaly v květnu, byl proveden úklid Kalvárie, farní zahrady, chatek a fary.
Úklid celého poutního areálu byl proveden také před Hlavní poutí.
Pravidelně byla po celý rok sečena tráva na farní zahradě a pracovníci obce sekli
několikrát během roku trávu na Mariánském náměstí.
Brigády dne 15. listopadu, při níž bylo shrabáno listí v celém poutním areálu i na farní
zahradě, se zúčastnilo dvacet osob.
24. Pobyty na farní zahradě
Také v letošním roce byla využívána možnost pobytů v chatkách na farní zahradě.
25. Poutní zájezd do Medžugorje
Zdejší pan farář P. Stanislav Váša, Marie Zivčáková a Jana Tejralová se zúčastnili
poutního zájezdu do Medžugorje. Přivezli odtud obrázek a medailonek P. Marie, který při
nedělní bohoslužbě předali všem účastníkům.
26. Dominikáni opouštějí Znojmo
Kvůli úbytku členů řádu a zaměření se na větší města opustili letos na podzim bratři
Kazatelského řádu (dominikáni) znojemský klášter. Znojemští farníci vyjádřili v petici
požadavek, aby řád Znojmo neopouštěl. Připomněli jeho téměř osm set let trvající tradici. Do
Znojma přišli dominikáni kolem roku 1230, kdy zde založili klášter. Dominikánští řeholníci
zde působili a kázali až do násilného potlačení mužských řeholí komunistickým režimem na
počátku 50. let minulého století.
Klášter zůstal formálně existovat jako právnická osoba a zůstala zde i komunita
dominikánských mnišek.
Po odsunu členů řádu byl klášter i nadále využíván jako sídlo znojemských firem. Po
oficiálním obnovení řádu v roce 1990 obnovili ve Znojmě konvent a kromě dominikánů
využívaly část kláštera také řádové sestry. V části budovy jsou kanceláře Charity a ordinace
lékařů. Přilehlý kostel Nalezení svaté Kříže po odchodu dominikánů spravuje farnost kostela
sv. Mikuláše a bohoslužby zde slouží střídavě kněží ze znojemské farnosti.
27. Opravené sochy v Únanově
Zdejší farář P. Stanislav Váša, který je současně i farářem únanovským, požehnal
v Únanově dvě sochy, které prošly náročnou opravou – sochu vojáka na pomníku padlých a
sochu sv. Jana Nepomuckého. Slavnost, které se zúčastnilo i několik farníků z Hlub. Mašůvek,
se konala v neděli 13. července.
28. Zemřel P. Ludvík Tichý
Dne 10. července zemřel v Domě sv. Antonína v Mor. Budějovicích P. Ludvík Tichý,
dlouholetý farář na poutním místě Hluboké Mašůvky.
Narodil se 8. února 1925 v Zakřanech v rodině venkovského kováře. V r. 1944
maturoval na gymnáziu v Ivančicích, ale po ukončení středoškolského studia nemohl
pokračovat ve studiu teologickém, protože vysoké školy byly v okupačním období druhé
světové války uzavřeny. Proto nejdříve pracoval u svého otce kováře a teprve po skončení
války mohl vykročit za svým cílem. Studium teologie v Brně zdárně ukončil a 16. dubna 1950
byl tajně vysvěcen na kněze.
Téhož roku byl povolán na vojnu a do konce roku 1953 sloužil u pomocných
technických praporů. Kněžskou dráhu nastoupil až v lednu 1954, kdy byl ustanoven

kooperátorem ve Slavkově u Brna, poté působil v Lulči u Vyškova a od 16. února 1972 byl
farářem v Hlubokých Mašůvkách, kde setrval 28 roků. Kromě náročné služby na tomto
poutním místě plnil kněžské povinnosti současně také v Únanově a v Plavči, posléze ve
farnosti jevišovické, kam náležely ještě obce Bojanovice, Střelice a Černín. V letech 1979 až
1999 byl navíc děkanem jevišovickým.
Pan farář Ludvík Tichý byl výborným kazatelem a velmi svědomitě zastával své kněžské
povinnosti ve svěřených farnostech. Dobře se sžil s občany, kteří si vážili jeho laskavého přístupu
k nim. V době, která nepřála náboženskému životu, mnoho úsilí věnoval i materiálnímu zvelebování
poutního areálu v Hlub. Mašůvkách. Za jeho působení byla provedena přístavba sakristie, pořízeny
nové varhany, mozaika Panny Marie na průčelí kostela, konzervace soch a pomníku na náměstí, nové
kříže na Kalvárii, socha Bernadety v Lurdské jeskyni, elektrické zvonění, náročná oprava střechy
kostela aj.

V r. 1990 navázal kontakty s rakouským poutním místem Maria Dreieichen a tamním
farářem P. Robertem Bősnerem. Pro obnovu duchovního života regionu se rozhodl konat
v Hlubokých Mašůvkách po celý rok vždy první sobotu v měsíci mariánskou pouť. Započatá
nová tradice se ujala, na každou „pouť první soboty“ (následující měsíc bude již 289. v pořadí)
přijíždějí do Hlubokých Mašůvek poutníci z okolí, pravidelně i z Rakouska.
P. Ludvík Tichý se zasloužil o to, že se těchto měsíčních poutí zúčastňovali i naši
biskupové (Mons. V. Cikrle, V. Malý, J. Graubner, Fr. Lobkovicz, J. Koukl aj.), přivítal i
kolínského kardinála Joachima Meisnera, dvakrát dokonce papežského nuncia G. Coppu.
V září 2000 odešel pan farář L. Tichý do kláštera sester boromejek ve Znojmě –
Hradišti a po odchodu sester převzal duchovní správu sester boromejek v Domě sv. Antonína
v Moravských Budějovicích.
Za zásluhy o rozvoj poutního místa bylo mu v r. 2005 při příležitosti 80 narozenin
uděleno čestné občanství Hlubokých Mašůvek.
Pohřeb otce Ludvíka se konal ve čtvrtek 17. července ve 14 hodin ve Zbraslavi u Brna,
kam se s ním přijeli rozloučit také farníci z Hlubokých Mašůvek, Únanova, Plavče, Jevišovic
a okolí.

