2016 – VI. CÍRKEV
1. Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky
Farářem zdejší farnosti a současně také farnosti v Únanově je Mgr. Stanislav
Váša, který sem byl přeložen k 1.9.2012 z Telče. Mše svaté slouží o nedělích a svátcích v 8,00
hodin v Únanově a v 9,30 hod. v Hlubokých Mašůvkách a podle potřeby ještě v 11,00 hodin v
Plavči, případně i v jiné farnosti..
Ve všední dny se konají mše ve zdejším kostele ve středu a v pátek, a to v zimním
období v 17,00 hodin (v období mrazivého počasí na faře), v letním období v 18,00 hodin. V
pondělí a ve čtvrtek slouží mše v Únanově a pravidelně každé úterý pro řádové sestry ve
Znojmě.
V r. 2016 se konaly tyto obřady: jeden křest a dvě svatby. Církevní pohřeb se
nekonal.
Počátkem každého měsíce byl vydáván ve formátu A5 Farní dopis, v letošním roce
č.
148 - 159. Byl vždy zdarma doručen do všech místních domácností a rozdáván byl také
účastníkům měsíčních poutí. Obsahoval úvodní slovo zdejšího faráře P. Stanislava Váši
farníkům a poutníkům, dále texty „Něco málo k povzbuzení či zamyšlení“ a „Krátké zprávy
pro vás“, t.j. kalendář akcí na další měsíc ve farnosti Hluboké Mašůvky a Únanov, případně i
ve Znojmě nebo jiných farnostech.
Tisk prováděl FATYM Vranov, v počtu 800 kusů měsíčně.
2. Farní spolupracovníci
Život farnosti by nemohl probíhat bez řady obětavých pomocníků. Téměř
všichni jsou staršího věku a tuto službu vykonávají již téměř beze změny řadu roků.
Kostelníkem je Eugen Ternény, v kostelní službě vypomáhá Jindřich Dobrovolný a
Leoš Pospíchal. Lektory jsou nejčastěji Eugen Ternény, Věra Hasmanová, Jindřich
Dobrovolný, Terezie Drozdová.
Ministrantskou službu koná většinou Jindřich Dobrovolný, o nedělích také Leoš
Pospíchal, při měsíčních poutích a církevních slavnostech ministranti z jiných farností.
Varhaníkem je Jiří Koukal, který na bohoslužby dojíždí, při jeho výjimečné
nepřítomnosti p. Holík z Přímětic.
O výzdobu a úklid kostela a Lurdské jeskyně se staraly: Terezie Drozdová, Jana
Tejralová, Marie Zivčáková, Marie Stehlíková, Ludmila Drozdová.
Výzdobu kostela k slavnosti poděkování za dary úrody provedla stejně jako v minulých
letech velmi vkusně Jana Dobrovolná a její dcera Ing. Jana Večerková.
V době vánoční byl ve výklenku pod věží betlém a v době velikonoční Boží
hrob.
Fotodokumentaci z akcí ve farnosti pořizoval Zdeněk Adámek, obstarával rovněž
internetové stránky fotodokumentů farnosti.
O sociální zařízení pečovala Ivana Daňhelová.
Stravu pro kněze a spolupracovníky při měsíčních poutích připravovaly: Jana
Dobrovolná, Jana Tejralová, Ivana Daňhelová, Věra Hasmanová, Marie Zivčáková a případně
další pomocnice, podle potřeby i z jiných farností.
O kostelní roucha pečovala Jana Tejralová.
O měsíčních poutích měli účastníci možnost zakoupit si na stánku před kostelem
náboženskou literaturu.
Pravidelnými pomocníky při různých manuálních pracích konaných ve prospěch kostela
byli: Eugen Ternény, Jindřich Dobrovolný, Jaromír Krejčí, Silvestr Pavlíček, Vladimír Drozd
st., Vladimír Drozd ml., Josef Sabol.

3. Výuka náboženství
Výuka náboženství se ve školním roce 2015/16 nekonala, protože se nepřihlásil
žádný žák. Ve školním roce 2016/17 navštěvovaly výuku náboženství dvě žákyně.
4. Měsíční pouti
306. 2. ledna
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.

15,00 v kostele
16,30
17,00 v kostele
6. února
15,00 v kostele
17,00 v kostele
5. března
15,00 v kostele
17,00 v kostele
2. dubna
15,00 v kostele
17,00 v kostele
7. května
15,00 v kostele
17,30
18,00 u Lurdské j.
4. června
15,00 v kostele
18,00 u Lurdské j.
2.-3. července – Hlavní pouť
6. srpna
15,00 v kostele
18,00 u Lurdské j.
3. září
15,00 v kostele
18,00 u Lurdské j.
1. října
15,00 v kostele
18,00 v kostele
5. listopadu 15,00 v kostele
16,30 v kostele
17,00 v kostele
3. prosince
15,00 v kostele
17,00 v kostele

P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
Novokněžské požehnání
P. Marek Coufal, novokněz z Přímětic
P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
P. Slavomír Peklanský z farnosti Jámy u Žďáru
P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
P. Jan Bleša, Bystřice pod Hostýnem
P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
P. Slavomír Peklanský, Jámy u Žďáru n. Sázavou
P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
Májová pobožnost v kostele
P. Tomáš Wascinski z Tasovic
P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
P. Antonín Krasucki z Olomouce
P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
P. Vincenc Svák z Olomoucké arcidiecéze
P. Gerhard Maria Walder z Gutensteinu
Dr. Karel Simandl
P. Gerhard Maria Walder z Gutensteinu
P. Tomáš Wascinski, farář z Tasovic
P. Gerhard Maria Walder z Gutensteinu
Novokněžské požehnání
P. Jiří Janalík, novokněz z Brna
P. Gerhard Maria Walder z Gutensteinu
P. Martin Hönig ze Znojma
Po mši přišel sv. Mikuláš

5. Tříkrálová sbírka
Na letošní Tříkrálové sbírce se na Znojemsku podílelo 475 skupinek s 1 400 koledníků,
kteří vybrali celkem 1 956 936 Kč, což bylo o 156 440 Kč více než v předešlém roce.
Z této částky zůstane na Znojemsku 65% na nákup zdravotních pomůcek pro
poskytování Domácí hospicové péče, na zaplacení školních obědů z velmi chudých rodin, na
podporu služeb seniorům v rámci Charitní pečovatelské služby a na některé další projekty. 15%
je určeno na projekty Diecézní Charity Brno, 10% na humanitární pomoc v zahraničí, 5% na
projekty Charity ČR a 5% na režii sbírky.
Výsledky sbírky v některých okolních obcích:
Obec:
Vybráno:
Průměr na 1 obyvatele:
Bojanovice
3 255 Kč
17 Kč
Citonice
16 353 Kč
28 Kč
Černín
8 730 Kč
62 Kč
Hluboké Mašůvky
13 647 Kč
17 Kč
Jevišovice
18 601 Kč
16 Kč

Kravsko
Kuchařovice
Mikulovice
Mramotice
Němčičky
Olbramkostel
Plaveč
Plenkovice
Přímětice
Rudlice
Slatina
Střelice
Suchohrdly
Tvořihráz
Újezd
Únanov
Vevčice
Výrovice
Žerůtky

9 952 Kč
20 008 Kč
17 175 Kč
9 507 Kč
4 147 Kč
11 364 Kč
11 913 Kč
9 730 Kč
61 956 Kč
4 200 Kč
1 238 Kč
6 194 Kč
10 521 Kč
11 214 Kč
320 Kč
29 399 Kč
6 630 Kč
6 434 Kč
9 852 Kč

18 Kč
21 Kč
27 Kč
24 Kč
46 Kč
22 Kč
25 Kč
28 Kč
15 Kč
40 Kč
5 Kč
38 Kč
9 Kč
29 Kč
4 Kč
24 Kč
89 Kč
40 Kč
41 Kč

V Hlubokých Mašůvkách se do Tříkrálové sbírky zapojilo sedm skupin v tomto složení:
- Dominika Hellmanová, Natálie Hellmanová, Daniel Tondl
- Aneta Dočekalová, Patrik Plaček, Eva Freyová, Alena Freyová
- Michaela Fruhvirtová, Ondřej Grégr, Lucie Kamarádová
- Aneta Nevímová, Eva Frýdlová, Natálie Dokulilová
- Karolína Procházková, Šimon Krula, Štěpán Krula
- Eliška Procházková, Alice Holubcová, Nela Holubcová
- Leoš Pospíchal, Jana Pikartová, Marie Pikartová
Oblastní Charita Znojmo poskytuje služby v Denním stacionáři sv. Damiána (osobám s
mentálním postižením, kombinovanými vadami i rysy autismu ve věku od 7 do 64 let), v
Ateliéru Samuel (sociální rehabilitace osob s mentálním postižením), v Domově pro matky a
otce v tísni (ubytování a pomoc matkám a otcům dětí v nepříznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení). Služba Tereza poskytuje podporu a pomoc osobám v krizi a obětem domácího
násilí. Služba Magdala poskytuje pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce.
Dílna sv. Kláry poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním. Dále Charita
zajišťuje osobní asistenci osobám se zdravotním postižením, poskytuje poradenství a pomoc
osobám v nepříznivé životní situaci, služba Rodinný sociální asistent pomáhá rodinám s dětmi,
které se nachází v situaci bránící vést běžný způsob života. Klub COOLNA Znojmo a Moravský
Krumlov poskytuje sociální služby mladým nabídkou volnočasových aktivit.
6. Postní období
Postní období započalo 10. února Popeleční středou, kdy je pro katolíky den přísného
postu.
7. Křížové cesty na Kalvárii
V postním období v neděli 13. března a 20. března ve 14,00 hodin a na Velký pátek 25.
března se konala Křížová cesta na Kalvárii.
8. Velikonoční svátky

20. březen: Květná neděle
20. března o Květné neděli se účastníci bohoslužby setkali v 9,30 hod. u kaple sv. Anny, po
posvěcení ratolestí se vydal průvod do kostela, kde byly čteny pašije a sloužena mše svatá.
24. březen: Zelený čtvrtek
V 16,30 hodin se konala v kostele mše svatá, které se zúčastnili hrkači, kteří se po jejím
ukončení vydali na první letošní hrkání.
25. březen: Velký pátek
Od 8,00 do 16,30 hodin adorace v Getsemanech. V 15,00 hodin Křížová cesta na Kalvárii.
V 16,30 hod. velkopáteční obřady, při nichž byly čteny pašije.
26. březen: Bílá sobota
Od 8,00 do 16,00 hodin adorace v Getsemanech.
V 18,00 hodin Velikonoční vigilie, slavnost Vzkříšení
27. březen: Hod Boží velikonoční
V 9,30 hod. mše svatá a Te Deum. Žehnání pokrmů.
28. březen: Pondělí velikonoční
9,30 hod. – mše svatá.
9. Letošní hrkání:
Hrkači se zúčastnili čtvrteční bohoslužby a po jejím ukončení se vydali na první hrkání. Na
Velký pátek hrkali v 6,00 hodin, ve 12,00 hodin, v 15,00 hodin a v 18,00 hodin.
Na Bílou sobotu v 6,00 hodin a ve 12,00 hodin. Odpoledne se vydali po obci, aby si od občanů
vykoledovali odměnu za hrkání – peníze a vajíčka.
Letos hrkali:
Šimon Krula
Ondřej Němeček
Štěpán Krula
Petr Báša
Lukáš Kúřil
Jan Kúřil
Jiří Sendler
Julius Šimánek
Matyáš Blaha
Václav Vrána
Zdeněk Kollner
Patrik Zahrádka
Alena Freyová
Eva Freyová
Vendula Vítková
Šimon Pisařovic
10. Hasičská pouť
V neděli 8. května oslavili hasiči svátek svého patrona sv. Floriána. P. Stanislav Váša
přivítal před kostelem členy místního Sboru Dobrovolných hasičů, kteří se zúčastnili poutní
mše v kostele. Po bohoslužbách odešli ke Svaté studni, kde se u sochy patrona hasičů konala
krátká pobožnost. Poté odešli do hasičské budovy na společný oběd.
11. Májová pouť do Rakouska
21. května uspořádal Institut pro křesťanskou kulturu májovou pouť do bývalého
rakouského servitského kláštera Schönbühelu, které se zúčastnilo několik farníků z Hlubokých
Mašůvek. Zastavili se také v Melku a na zámku Artstetten.
12. Boží Tělo
Slavnost Božího Těla se v letošním roce konala v neděli 29. května. Po mši svaté, která
byla sloužena od 10 hodin se vydal průvod k oltářům na Mariánském náměstí.

13. Noc kostelů
V letošním roce uspořádal zdejší Farní úřad v pořadí třetí Noc kostelů. Konala se
v pátek 3. června s tímto pořadem:
18,00 – 18,45 Divadelní představení žáků Základní školy v Hlubokých Mašůvkách
18,45 – 19,30 Hudební vystoupení Scholy z farnosti Únanov
19,30 – 20,00 Hudební vystoupení žáků Základní školy Hluboké Mašůvky – hra na flétnu,
klávesy a housle – pod vedením uč. Dany Freyové a Jany Dokulilové
20,00 – 20,45 – Povídání o historii poutního místa a kostela v podání Zdeňka Adámka
20,45 – 22,00 Volná prohlídka vystavených exponátů, sakristie, sklepení, výstavní místnosti na
farním dvoře, výstup do kostelní věže
22,00 – Svátostné požehnání
Na přípravě, zajištění a průběhu Noci kostelů se kromě p. faráře St. Váši podíleli: Josef Sabol
Eugen Ternény, Vladimír Drozd, Petr Drozd, Jaromír Krejčí, Terezie Drozdová, Marie
Zivčáková, Jana Tejralová, Marie Ternényová, Marie Hašková, Zdeněk Adámek.
14. Hlavní pouť
Letošní Hlavní pouť se konala ve dnech 2. a 3. července s tímto pořadem:
Sobota 2. července:
15,00 V kostele mše svatá v německém jazyce – P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
16,00 V kostele Křížová cesta
16,30 Od rybníka odchod procesí
17,00 U kostela: přivítání poutníků kostelním sborem a místním farářem P. St. Vášou,
17,30 V kostele: modlitba sv. růžence
18,00 U Lurdské jeskyně: mše svatá, kterou celebroval Mons. Václav Slouk z Brna
19,15 Průvod se svícemi ke Svaté studni a do kostela
Vzhledem k deštivému počasí se nekonal obvyklý světelný průvod na Kalvárii, ale
pouze ke Svaté studni a do kostela.
Neděle 3. července:
6,00 V kostele: mše svatá – P. Stanislav Váša, farář v Hlub. Mašůvkách
7,30 V kostele: mše svatá – P. Robert Prodělal, farář v Pavlicích
9,00 U Lurdské jeskyně: mše svatá – P. Antonín Krasucki z Olomouce
10,30 U Lurdské jeskyně: mše svatá – P. František Opletal
12,00 V kostele: varhanní koncert – hrál Martin Jakubíček a Trio od sv. Jakuba v Brně
13,00 Na Kalvárii: Křížová cesta
14,00 V kostele: svátostné požehnání, rozloučení s poutníky
Poutníci ze Znojma měli možnost v sobotu využít k cestě do Hlubokých Mašůvek autobus,
který vyjížděl v 17,00 hodin a zpět odjížděl po skončení večerní pobožnosti.
Prodejní stánky o pouti:
Sobota 2. července:
Suchohrdly
Pavlice
Ostrov u Macochy
Dobšice
Brno
Troubsko
Týniště

2
2
1
2
4
2
2

Neděle 3. července:
Suchohrdly
Pavlice
Ostrov u Macochy
Dobšice
Brno
Troubsko
Týniště

2
2
1
2
2
1
1

Třebíč
3
Třebíč
2
Štoky
1
Štoky
1
Mor. Budějovice
1
Brtnice
1
Celkem.................................20 stánků
Celkem..................................15 stánků
Počet prodejních stánků byl nižší než v minulých letech.
Vyúčtování pouti:
Příjmy:
2.7. Poplatek z místa - stánky
4 050,2.7. Poplatek z místa – parkovné
2 940,3.7. Poplatek z místa – stánky
1 650,3.7. Poplatek z místa – parkovné
2 280,5. 7. Pouťové atrakce – Jung
3 000,Příjmy celkem......................................................................13 920,- Kč
Výdaje:

Město Znojmo – správní poplatek
100,TAS Znojmo – služby na parkovištích
7 453,60
Urbania – dopravní značení
690,Výdaje celkem......................................................................8 243,60 Kč
15. Narozeniny P. Stanislava Váši
V neděli 17. července po mši svaté blahopřáli farníci a zástupci Sboru dobrovolných
hasičů naší obce zdejšímu faráři P. Stanislavu Vášovi k jeho 40. narozeninám. Předali mu kytice
květin, spací pytel a další drobné dary. Před kostelem byli všichni účastníci bohoslužby
pohoštěni zákusky, koláči, cukrovím a vínem.
16. Setkání farníků
Na neděli odpoledne 21. srpna připravil Farní úřad setkání na farní zahradě. Při přátelské
besedě a pohoštění, které připravili farníci a Farní úřad, setrvali účastníci až do večerních hodin.
17. Poděkování za dary úrody
Již tradičně je zářijová měsíční pouť spojena s poděkováním za dary letošní úrody. V
sobotu 3. září v 15 hodin se konala v kostele německá mše svatá, v 18 hodin vyšel od kostela
liturgický průvod s dary letošní úrody k Lurdské jeskyni, kde byly požehnány. Následovala
modlitba sv. Růžence a mše svatá, kterou celebroval P. Karel Simandl.
Velmi pěknou výzdobu kostela k této slavnosti připravila Ing. Jana Večerková z
Bábovce a její matka Jana Dobrovolná.
Farníci poděkovali za letošní úrodu při mši svaté v neděli 11. září, kdy také ochutnali
pečivo a chléb.
18. Žehnání hasičského praporu
V sobotu 10. září v 16,00 hodin se u Pomníku padlých konala slavnost žehnání
historického hasičského praporu. Průběh slavnosti je podrobně popsán v kapitole VII:
SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT.
19. Společně na cestách Evropy
U příležitosti svátku Panny Marie Bolestné a Mezinárodního dne míru uspořádal Institut
pro křesťanskou kulturu poslední zářijový víkend mezinárodní setkání Společně na cestách
Evropy. Slavnost byla zahájena v pátek 23. září v Hlubokých Mašůvkách mší svatou v kostele
a odtud se vydalo procesí cestou Via Matris. U každé ze sedmi kapliček Sedmibolestné cesty s

obrazy Bedřišky Znojemské se konala krátká modlitba, kterou vedli P. Gerhard Maria Walder,
P. Stanislav Váša a ing. Eva Balíková. U Památníku osvobození se konal pietní akt,
místostarosta obce Bc. Zbyněk Frey položil kytici květů, žáci místní školy vypustili holubici a
balonky jako mírový symbol a předvedli kulturní pořad. Setkání bylo zakončeno malým
pohoštěním pro účastníky.
Třídenní akce, která měla motto „Cesty milosrdenství“, pokračovala 24. září ve Vranově
n. D. a 25. září v Jemnici.
20. Pouť do Kroměříže
Farní úřad uspořádal v sobotu 24. září pouť do Kroměříže a Štípy. V Kroměříži
navštívili účastníci autobusového zájezdu zámek, kde byla vystavena kopie Turínského plátna.
Na poutním místě Štípa u Zlína se zúčastnili mše svaté, kterou celebroval P. Stanislav Váša.
Zájezdu se zúčastnili farníci z Hlubokých Mašůvek a z Únanova, poplatek činil 350 Kč.
21. Slavnost sv. Václava
O svátku svatého Václava ve středu dne 28. září byla sloužena mše svatá v 18 hodin.
Televize NOE vysílala mši svatou ze Staré Boleslavi, kterou sloužil P. Dominik Duka. Při této
příležitosti tam byla vystavena lebka sv. Václava.
22. Císařské posvícení
Letošní posvícení připadlo na neděli 16. října, kdy byla sloužena v 8 ,00 hodin mše svatá, a to
bez účasti zavádějící mládeže.
23. Vzpomínka na zemřelé
Při příležitosti vzpomínky na zemřelé se v neděli 6. listopadu ve 13,45 konala na
hřbitově dušičková pobožnost. I přes velmi nepříznivé deštivé počasí byla účast hojná.
24. Advent
Adventní období bylo zahájeno v neděli 27. listopadu, kdy byla při mši svaté zažehnuta
první svíce na adventním věnci a byly požehnány adventní věnce přinesené do kostela účastníky
bohoslužby.
25. Mikulášská nadílka
Farní úřad ve spolupráci s farníky připravil na neděli 4. prosince mikulášskou nadílku.
Setkání bylo zahájeno v 16,30 hod. v kostele kulturním pořadem žáků místní školy, kteří
zazpívali písně a zahráli na flétničky několik skladeb. Pan farář. Stanislav Váša pohovořil o
životě svatého Mikuláše a následně sv. Mikuláš vyzval děti, aby postupně zazpívaly píseň nebo
přednesly báseň. Všechny děti pak byly odměněny nadílkou.
Postavu sv. Mikuláše představoval Leoš Pospíchal, andělský doprovod tvořily: Markéta
Přichystalová, Tereza Přichystalová a Eva Frýdlová. Setkání se zúčastnilo padesát dětí
v doprovodu rodičů a prarodičů.
26. Vánoční svátky
24. prosinec - Štědrý den:
Od 8 hodin bylo možno si z kostela odnést Betlémské světlo.
Od 23,30 hod. hráli muzikanti před kostelem koledy.
Ve 24,00 hod. půlnoční mše svatá v kostele, po mši svaté se vydal průvod s Ježíškem do
Lurdské jeskyně, kde bylo Jezulátko uloženo do jesliček betlému.
25. prosinec – Boží hod vánoční:

V 9,30 hod. mše svatá v kostele.
26. prosince – svátek sv. Štěpána:
V 9.30 hod. mše svatá v kostele.
Ve 14,00 hod. Odchod koledníků od kostela k Lurdské jeskyni, poklona Jezulátku, koledování,
vystoupení žáků základní školy za doprovodu p. učitelky Dany Freyové a Jany Dokulilové.
Následovalo zapálení pastýřského ohně, pro všechny účastníky pak nabídka svařeného vína a
čaje, vánočního cukroví, sušeného ovoce a oplatků (již tradičně peče paní Marie Ternényová).
Setkání bylo velice zdařilé, přálo i pěkné počasí.
27. Brigády
Úklid poutního areálu
V sobotu 23. dubna se konala brigáda, které se zúčastnilo 25 farníků z Únanova a
Hlubokých Mašůvek. Shrabali listí, vyhrabali trávník mezi kapličkami Křížové cesty,
u
Božího hrobu, u Lurdské jeskyně, na farní zahradě a provedli úklid cest na Kalvárii,
u
Lurdské jeskyně, u Svaté studny a kolem kostela.
Oprava zdi u pomníku
Na kamenném tarasu kolem Pomníku padlých se podepsal zub času. Proto bylo zdivo
rozebráno, kámen očištěn a celý taras byl postaven znovu. Odborné práce provedl v první
polovině měsíce května Jan Přibyl (Kravsko), brigád se pravidelně zúčastňovali Jindřich
Dobrovolný, Vladimír Drozd a dále podle časových možností Josef Sabol a Silvestr Pavlíček.
Úklid před Hlavní poutí
V sobotu 18. června se sešly dvě desítky ochotných farníků z Únanova a Hlubokých
Mašůvek. Byl proveden generální úklid Kalvárie a celého poutního areálu před Hlavní poutí.
Pracovníci obce provedli v posledním červnovém týdnu posečení trávníků na Mariánském
náměstí.
Podzimní úklid
V sobotu 12. listopadu se konala další brigáda, které se zúčastnilo deset farníků
z Únanova a Hlubokých Mašůvek. Pohrabali listí a uklidili poutní areál.
28. Oprava budovy fary
V letošním roce se konečně dočkala velmi potřebné opravy budova zdejší fary. Jedná
se o stavbu, jejíž nejstarší část pochází z roku 1744. Od té doby prošla různými úpravami, mezi
největší z nich patřilo zbudování podkroví v r. 2007 (zateplení, rozvody elektřiny,vody a topení,
úprava pěti místností v podkroví) a pořízení nové střechy.
Ve špatném stavu byla fasáda celé budovy. V měsíci červenci bylo postaveno kolem
celé budovy lešení, postupně byly odstraněny staré omítky a pořízeny nové vždy s dostatečným
časovým odstupem, aby zdivo řádně vyzrálo.
V měsíci listopadu byl proveden nátěr omítek, který odpovídal původnímu barevnému
ladění (plochy v barvě béžové, obruby kolem oken v barvě bílé), jak bylo požadováno
památkáři.
Celkové náklady činily 622 263,20 Kč a byly hrazeny z dotace Ministerstva kultury
částkou 386 000 Kč, z dotace Jihomoravského kraje částkou 128 000 Kč a z prostředků zdejší
farnosti bylo proplaceno 108 263,20 Kč.
Na základě výběrového řízení provedla statické zajištění firma Zamazal ml.& s.r.o,
Brno, zednické práce firma Valdastav s.r.o. Tulešice.
Stavební dozor vykonával Pavel Vlk.

29. P. Gerhard Maria Walder odchází na nové působiště
P. Gerhard Maria Walder, který v letech 2000 – 2003 působil jako farář na zdejším
poutním místě, odešel nejdříve jako převor do servitského kláštera ve Vídni, odtud pak do jeho
rodného Innsbrucku. K 1. září letošního roku byl provinciálem pověřen novým úkolem –
nastoupil jako převor servitského kláštera a poutního kostela v Gutensteinu v Dolním
Rakousku.
Na zdejší poutní místo přijížděl pravidelně sloužit mši svatou každou měsíční
mariánskou pouť 1. soboty nejen z Vídně, ale dokonce až z velmi vzdáleného Innsbrucku (přes
600 km). Nyní bude přijíždět do Hlubokých Mašůvek z působiště vzdáleného cca
200 km.
30. Pobyty na farní zahradě
Během hlavních prázdnin pobývali v chatkách na farní zahradě tito účastníci:
10. - 23, července
:
Děti z farností Vranova nad Dyjí a okolí
24. - 31. července
:
Rodiny z Dobrušky a okolí
1. - 7. srpna
:
Rodiny ze Znojma - Louky
7. - 14. srpna
:
Rodiny z Klímkovic u Ostravy
15. - 20. srpna
:
Evangelická církev Znojmo - mládež

