VI. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
1. Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky
Farářem zdejší farnosti je od roku 2003 Ing. Mgr. Miloslav Čamek, který má na
starosti i farnost v Únanově a podle potřeby slouží bohoslužby také v Plavči.
Mše svaté se konají o nedělích a svátcích vždy v 9,30 hod., ve všední dny podle
ročního období od 17,00, od 18,00 nebo od 19,00 hodin.
V r. 2010 se konaly tyto obřady: čtyři křty a šest pohřbů.
2. Farní spolupracovníci
Kostelníkem je Eugen Ternény, v kostelní službě vypomáhá František Karl a
Jindřich Dobrovolný z Bábovce. Lektory jsou Evžen Ternény, Věra Hasmanová, Terezie
Drozdová.
Ministrantskou službu vykonávají: Vendula Dobíšková, Jakub Dobíšek a
Ladislav Pospíchal a Marie Pikartová.
Varhaníkem je Jiří Koukal, který na bohoslužby dojíždí z Hodonic.
O výzdobu a úklid kostela a Lurdské jeskyně se starají: Terezie Drozdová,
Růžena Nováková, Jana Tejralová, Marie Zivčáková, Pavla Šalomounová č. 215, Eva
Kamarádová, Danuše Pikartová. Výzdobu kostela k slavnosti poděkování za dary úrody
provedla Jana Večerková z Bábovce.
Na instalaci příležitostných výstav ve farní výstavní místnosti se podíleli: Jan a Marie
Hadrouškovi, Znojmo a Zdeněk Adámek, který pořizuje fotodokumentaci ze všech akcí ve
farnosti.
O sociální zařízení pečuje Ivana Daňhelová.
Stravu pro kněze a spolupracovníky při měsíčních poutích připravovaly: Jana
Dobrovolná z Bábovce, Jana Tejralová, Ivana Daňhelová, Věra Hasmanová a podle potřeby
další pomocnice.
O kostelní roucha pečovala Jana Tejralová.
Prodej v Charitě při každé měsíční pouti a při ohlášených zájezdech zajišťovala
Růžena Krulová.
Pomocníky při různých manuálních pracích konaných ve prospěch kostela byli:
Eugen Ternény, Jindřich Dobrovolný z Bábovce, František Karl, Jaromír Krejčí, František
Salát, Silvestr Pavlíček, Vladimír Drozd.
Farní úřad vydával každý měsíc „farní dopis“ o čtyřech stranách formátu A5 s
úvodním slovem zdejšího p. faráře. Dále byly uváděny citáty různých osobností církevního
života, pořad bohoslužeb ve farnosti Hluboké Mašůvky a Únanov, biblické hádanky pro
hloubavé hlavy a kousek humoru. Farní dopis byl vydáván v počtu 1 000 kusů a jeho tisk
prováděl Farní úřad v Přímětcích. Skládání zajišťovala Ivana Daňhelová. Dopisy byly
rozdávány při měsíčních poutích všem účastníkům. První tři měsíce byly pro občany k dispozici
v kostele a v prodejně Jednoty, v dubnu a květnu je doručila do všech domácností paní Dagmar
Rozporková, od měsíce června byly k dispozici v kostele.
3. Výuka náboženství
Ve školním roce 2009/2010 navštěvoval náboženství 1 žák ze ZŠ Hluboké
Mašůvky a 3 žáci ze ZŠ Kravsko.
Ve školním roce 2010/2011 byli k výuce náboženství přihlášeni 2 žáci ze zdejší
školy.
Výuka se konala v místní škole vždy ve středu od 13,30 hodin a v 16,00 hod.
na faře pro žáky, navštěvující ZŠ Kravsko.
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4. Měsíční pouti:
234.pouť
2.1. 17,00 v kostele
P. Václav Slouk, děkan z Brna
235.pouť
6.2. 17,00 v kostele
P. Václav Slouk, děkan z Brna
236.pouť
6.3. 17,00 v kostele
Mons. Štefan Sečka, pom. biskup ze Spíše
237.pouť
10.4. 18,00 v kostele
P. Václav Slouk, děkan z Brna
238.pouť
1.5. 18,00 v Lurd.j.
P. Václav Slouk, děkan z Brna
239.pouť
5.6. 18,00 v Lurd.j.
P. Václav Slouk, děkan z Brna
240.pouť
3.-4. července: Hlavní pouť
241.pouť
7.8. 18,00 v kostele
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
242.pouť
4.9. 18,00 v Lurd.j.
Mons. Dr. Karel Simandl
243.pouť
2.10. 18,00 v kostele
P. Petr Košulič, novokněz kaplan z Boskovic
244.pouť
6.11. 17,00 v kostele
P. Jiří Bůžek, novokněz kaplan z Brna
245.pouť
4.12. 17,00 v kostele
P. Gerhard Walder z Innsbrucku
Při každé měsíční pouti se v 15,00 hodin konala mše svatá v německém jazyku. Celebroval ji
P. Gerhard Maria Walder, člen řádu servitů, který přijížděl až z kláštera v Innsbrucku.
5. Tříkrálová sbírka
Letošní - již desátou Tříkrálovou sbírku - připravil Farní úřad na sobotu 9. ledna. Sbírku
provedli: Stanislav Drozd, Leoš Pospíchal a Ladislav Pospíchal, kteří obešli celou vesnici.
Občané přispěli částkou 10 210 Kč, což je proti minulému roku o 1 785 Kč méně (počet
obyvatel obce naopak proti předešlému roku vzrostl o 25, takže tentokrát byli občané méně
štědří).
Na okrese Znojmo koledovalo celkem 368 skupin, do jejichž kasiček přispěli lidé
rekordní částkou 1 398 569 Kč, což je o 41 736 Kč více než uplynulém roce.
Letošní výnos ze sbírky bude použit na nákup elektrických polohovacích postelí a
invalidní vozíky pro Charitní ošetřovatelskou službu. Denní stacionář sv. Damiána obdrží
prostředky na terapeutickou a výchovně-edukační činnost pro klienty a vybavení dílen pro
pracovní terapii, další finance poputují na zajištění terénní pečovatelské služby klientům, na
osobní asistenci a zajištění hipoterapie a canisterapie, část prostředků využije Poradna pro oběti
domácího násilí na nákupy potravin, léků a hygienických potřeb.
Jak byli naši občané štědří, je možno posoudit z přehledu výsledků sbírky v některých
sousedních obcích:
Bojanovice
3 779 Kč
Olbramkostel
8 305 Kč
Černín
8 069 Kč
Plaveč
8 507 Kč
Hluboké Mašůvky 10 210 Kč
Plenkovice
8 939 Kč
Jevišovice
17 436 Kč
Přímětice
51 141 Kč
Kasárna
2 960 Kč
Suchohrdly
17 859 Kč
Kravsko
7 457 Kč
Únanov
24 572 Kč
Kuchařovice
13 362 Kč
Vranovská Ves
5 082 Kč
Mikulovice
13 392 Kč
Výrovice
5 236 Kč
Mramotice
8 264 Kč
Znojmo
116 516 Kč
Němčičky
3 998 Kč
Žerůtky
7 280 Kč
(Příloha 53)
6. Účinkování sborů při bohoslužbách ve vánočním období
Při poutní mši svaté dne 2. ledna zpívali členové scholy Dr. Františka Malého
z Radkovic, v neděli 3. ledna členové scholy z Jevišovic.
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7. Svátek Tří králů
Na svátek Tří králů - Zjevení Páně se konaly bohoslužby v 18,00 hodin, byla žehnána
voda, křída, kadidlo a zlato.
8. Vánoční koncert
V neděli 10. ledna při svátku Křtu Páně se v 16,00 hodin konal v kostele vánoční koncert
smíšeného sboru Dr. Františka Malého z Radkovic. Zúčastnilo se 25 posluchačů.
9. Zájezd na betlémy
V sobotu 23. ledna byl uspořádán zájezd dospělých a dětí na betlémy do Jaroměřic,
Třebíče a Náměště nad Oslavou. Autobus vyjížděl v 7,00 z Prosiměřic, další účastníci
přistupovali v 7,20 v Únanově, v 7,25 v Hlubokých Mašůvkách a v 7,30 v Příměticích.
Z naší farnosti se zájezdu zúčastnilo šest osob, poplatek činil 150 Kč.
10. Ukončení vánočního období
V sobotu 6. února se konala 235. měsíční pouť spojená s ukončením vánočního období.
V 16 hodin byly u Lurdské jeskyně spáleny vánoční stromky. V 17 hodin bylo odtud z betlému
odneseno Jezulátko do chrámu, kde je spatřil Simeon s Annou.
Po tomto obřadu následovala poutní mše svatá, kterou celebroval P. Václav Slouk,
děkan brněnský.
11. Přednáška bývalého velvyslance
Na neděli 7. února připravil Farní úřad besedu s názvem "Diplomatem v Rakousku,
Maroku a u dvou papežů", kterou přednesl Ing. Pavel Jajtner. Přednáška se konala nejdříve ve
14,00 hodin v Únanově a poté v 16,00 hodin v naší obci v Lázeňském hostinci. Dvouhodinovou
přednášku, která byla doplněna projekcí barevných snímků, vyslechlo se zájmem 25 účastníků.
(Příloha 54)
12. Jubileum P. Ludvíka Tichého
Nejstarším ze tří dosud žijících čestných občanů Hlubokých Mašůvek je P. Ludvík
Tichý, bývalý farář a děkan, který v kostele Navštívení Panny Marie v neděli 14. února oslavil
děkovnou mší své 85. narozeniny. Narodil se 8. února 1925 v Zakřanech, po škole pracoval
nejdřív jako kovář, poté nastoupil do semináře. Na kněze byl vysvěcen před šedesáti lety - …
dubna 1950. Téhož roku nastoupil základní vojenskou službu a sloužil čtyřicet měsíců u PTP
(pomocných technických praporů). V roce 1954 byl ustanoven kaplanem ve Slavkově, nato
farářem v Lulči. Roku 1972 přišel do Hlubokých Mašůvek, kde jako farář a později i jako děkan
setrval 28 roků. V roce 2000 odešel do důchodu a pobýval nejdříve u sester boromejek na
Hradišti. Od roku 2007 je v Domě svatého Antonína v Moravských Budějovicích.
Do své bývalé farnosti se při měsíčních mariánských poutích stále rád vrací. K jeho
významnému jubileu mu přáli a předali dary nejen zástupci obce, ale také farníci z Hlubokých
Mašůvek, Únanova a Jevišovic. Po bohoslužbách v kostele setrval jubilant s farníky na
přátelské besedě.
Oslava měla důstojný průběh a byla oceněním jubilantových zásluh o zdejší poutní
místo.
(Příloha 55-57)

3

13. Poutní mši celebroval slovenský biskup
V sobotu 6. března se konala 236. měsíční pouť. V 15 hodin celebroval mši svatou
v německém jazyku P. Gerhard Maria Walder, dřívější zdejší farář, nyní působící v rakouském
Innsbrucku. V 16,30 hodin se konala křížová cesta a potom poutníci přivítali Mons. Štefana
Sečku, pomocného biskupa ze Spíše, který celebroval poutní mši svatou.
(Příloha 57)
14. Setkání zasloužilých ministrantů
V neděli 21. března se konalo na faře již podesáté setkání zasloužilých ministrantů.
Účastníci nejdříve vyslechli přednášku P. Jana Peňáze, faráře ze Křtin s názvem "Putování do
Cách".Vyprávění o jeho pěší pouti doplnil projekcí barevných diapozitivů. Po předášce a
odpovědění dotazů následovala beseda s pohoštěním.
Setkání se zúčastnili: Jindřich Dobrovolný- Bábovec, Karel Hasma, Josef
Kamarád – Rudlice, Václav Kamarád, Jaromír Krejčí, Leoš Pospíchal, František Salát,
František Slonek – Brno, Miroslav Stehlík, Miroslav Stehlík, František Stehlík, Pavel Večerek,
Zdeněk Adámek.
15. Velikonoční týden
Květná neděle
Věřící se shromáždili u kaple svaté Anny, odkud po požehnání kočiček odešel průvod
do kostela. Při mši svaté byly zpívány pašije.
Zelený čtvrtek
Mše svatá se konala v 16,30 hodin za účasti hrkačů, kteří se po skončení bohoslužeb
vydali na první letošní hrkání.
Velký pátek
Tento den je dnem přísného postu. V 15,00 hodin se konala Křížová cesta na Kalvárii,
v 16,30 hod. byly zahájeny velkopáteční obřady, při nichž byly zpívány pašije.
Od 8,00 do 16,00 hodin se konala adorace u Božího hrobu.
Bílá sobota
Od 8,00 do 18,00 hodin se konala adorace u Božího hrobu.
Velikonoční obřady byly zahájeny v 18,00 hodin žehnáním ohně před kostelem, odkud
odešel průvod do kostela ke sváteční bohoslužbě Vzkříšení.
Boží hod
Mše svatá se konala v 9,30 hodin, byly posvěceny přinesené pokrmy.
Velikonoční pondělí
O posledním velikonočním svátku se konala mše svatá v 9,30 hodin.
Hrkání
Letošního hrkání se zúčastnilo jedenáct chlapců a jedna dívka. Je zřejmé, že mezi dětmi
zájem o tuto dávnou tradici upadá, což je vidět z malého počtu hrkačů, kterými byli:
Hrkači:
Dobíšek Jakub
Grégr Ondřej
Fruhwirt Marek
Hamza Tomáš
Krula Šimon
Křivánek Lukáš
Nevím Patrik
Slonek František
Slonková Veronika
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Svoboda Marek
Tašlmar Miroslav
Němeček Ondřej
Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty hrkali celkem sedmkrát, a to:
Zelený čtvrtek:
v 17,30 hodin - po mši svaté.
Velký pátek:
6,00 - 12,00 - 15,00 - 16,30 hodin
Bílá sobota:
6,00 - 12,00 hodin.
V sobotu odpoledne se hrkači vydali po obci, aby si vykoledovali odměnu za svoji službu.
Vzhledem k nové výstavbě rodinných domů v lokalitě Nivy je trasa, po které se při hrkání
vydávají, stále delší a pro malé hrkače také náročnější.
(Příloha 57)
16. Nový pražský arcibiskup
Papež Benedikt XVI. jmenoval novým pražským arcibiskupem dosavadního
královéhradeckého biskupa Dominika Duku. Narodil se v Hradci Králové, vystudoval
gymnázium a Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu. Za působení v církvi byl dva roky
vězněn, pracoval i v civilních povoláních. V roce 1998 byl jmenován 24. sídelním biskupem
královéhradecké diecéze.
Úřadu primase českého se ujal 10. dubna na slavnostní intronizaci v katedrále svatého
Víta. Aktu přihlížely téměř tři tisícovky lidí, mezi nimiž byl papežský nuncius Diego Cancera,
bývalý prezident Václav Havel, prezident republiky Václav Klaus, předseda Senátu Přemysl
Sobotka, předseda poslanecké sněmovny Vlček a další představitelé veřejného života. Na úvod
mše byla nejprve přečtena latinsky papežská bula a poté kardinál Miloslav Vlk předal svému
nástupci Dominiku Dukovi symbol jeho úřadu – biskupskou berlu.
Kardinál Miloslav Vlk ve věku 78 roků odešel na zasloužený odpočinek.
(Příloha 58)
17. Zemřel kardinál Špidlík
Ve Vatikánu zemřel 16. dubna ve věku 90 roků kardinál Tomáš Špidlík, rodák
z Boskovic. Rozloučení se konalo ve Vatikánu a 30. dubna v basilice Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje na Velehradě, kde byly jeho ostatky uloženy za hlavním oltářem.
(Příloha 58)
18. Brigády na úklid poutního areálu
V předposledním dubnovém týdnu uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů
brigádu, při níž byla od sakristie před kostel vykopána drážka, do níž bylo položení vedení
kostelního rozhlasu. Zúčastnili se členové SDH: Jan Daňhel, Vladimír Drozd, Jiří Dvořák,
František Karl, Miroslav Petrželka, Dušan Pikart ml., Pavel Rozporka, Jan Trejba a dále farníci:
Jaromír Krejčí, Silvestr Pavlíček, Leoš Pospíchal a Evžen Ternény.
Jaromír Krejčí, František Karl a Evžen Ternény pořídili nové zábradlí ke schodišti
k Lurdské jeskyni.
Na sobotu 24. dubna svolal Farní úřad brigádu k provedení úklidu poutního areálu. Byly
vyhrabány a zameteny cesty, opraveny schody k Lurdské jeskyni, okopány květinové záhony
před kostelem a na farní zahradě, uklizeno sociální zařízení a chatky na farní zahradě,
provedena instalace osvětlení v kapli svaté Anny.
Zúčastnili se: Evžen Ternény, Silvestr Pavlíček, Jindřich Dobrovolný - Bábovec, Leoš
Pospíchal, Ladislav Pospíchal, František Tejral, Pavel Kamarád, Jaromír Krejčí, Jana
Tejralová, Marie Zivčáková, Růžena Nováková, Ludmila Drozdová, Terezie Drozdová, Miluše
Tondlová, Věra Hasmanová. Zúčastnili také tři brigádníci z únanovské farnosti.
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Další brigáda na úklid areálu se konala v týdnu před Hlavní poutí a poslední v měsíci
říjnu.
19. Procesí do polí
V neděli 25. dubna v 15 hodin za pěkného, slunečného a teplého počasí vyšel od kostela
průvod do polí směrem přes Kalvárii a Sedmibolestnou cestu.
20. Oslava svátku svatého Floriána
Dne 25. dubna se osm členů Sboru dobrovolných hasičů Hlubokých Mašůvek
spolu s hasiči z rakouského Moldu zúčastnilo oslavy svátku sv. Floriána na mši v bazilice
v Maria Drei Eichen. Po ukončení slavnosti byli pozváni na občerstvení a poté na prohlídku
opravené a rozšířené hasičské zbrojnice v Moldu. Společně prožili příjemný den a pozvali své
rakouské přátele na oslavu svátku sv. Floriána do Hlubokých Mašůvek.
V neděli 2. května se v poutním kostele v Hlubokých Mašůvkách konala již po
desáté hasičská pouť za účasti nejen místních hasičů, ale také hostů, hasičů z Moldu. Po mši se
vydal průvod hasičů uctít památku svého patrona k jeho soše, umístěné u Svaté studny.
Odpoledně proběhlo přátelské posezení v Lázeňském hostinci a na modelářském letišti
MODEL CITY v Hlubokých Mašůvkách.
(Příloha 57)
21. Posezení na farní zahradě
V neděli 2. května se sešli farníci na přátelském posezení u ohně na farní zahradě.
22. Rekolekční mše
Ve čtvrtek 6. května v 9,00 hodin se shromáždili kněží znojemského a vranovského
děkanství na rekolekční mši svaté, která byla sloužena ve zdejším kostele Navštívení Panny
Marie.
23. Svátek matek
Svátek matek byl oslaven 9. května mší svatou, která byla obětována za ženy a matky.
Po bohoslužbách obdržely všechny ženy kytičku konvalinek a perníčky.
24. Pouť pekařů
Tradiční pekařská pouť k svátku sv. Klementa M. Hofbauera se konala v sobotu 15.
května ve farním kostele v Tasovicích.
25. Zájezd do Kutné Hory
V sobotu 22. května uspořádal Farní úřad Hluboké Mašůvky zájezd pro dospělé a děti
do Kutné Hory. Autobus byl vypraven z Únanova v 6,00 hodin, z Hlubokých Mašůvek odjížděl
v 6,15 hodin. Ze zdejší farnosti se zúčastnilo pět dospělých a dvě děti, poplatek činil pro dospělé
účastníky 250 Kč, děti platily poloviční částku.
26. Noc kostelů
V minulém roce se poprvé konala v některých farnostech brněnské diecéze "Noc
kostelů". Po dobrých zkušenostech z loňského roku v Brně byla na pátek 28. května připravena
Noc kostelů také na Znojemsku. Ve Znojmě a okolí se do této akce zapojilo celkem 20 kostelů.
Přihlásila se také zdejší farnost s názvem "Prozářený kostel". Farníci se na tuto akce velmi
pečlivě připravili. Farní úřad v časovém předstihu svolal dvakrát k poradě spolupracovníky,
aby je požádal o pomoc při zajištění této náročné akce a projednal s nimi program.
Noc kostelů se konala v celé diecézi v pátek 28. května a v naší farnosti měla tuto náplň:
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17,50 - 18,00
18,00 - 19,00
19,00 - 20,00
20,00 - 21,00

Vyzvánění zvonů
Prohlídka kostela s výkladem
Slavná mše svatá
Varhanní koncert p. Martina Kubáta,
Koncert smíšeného sboru Dr. Františka Malého
21,00 - 22,00 Prohlídka kostela s výkladem
22,00 - 23,00 Varhanní koncert p. Martina Kubáta,
Koncert smíšeného sboru Dr. Františka Malého,
Prohlídka kostela
23,30 - 23,45 Zpívaný kompletář
20,00 - 24,00 Prohlídka výstavy,
prohlídka kaple svaté Anny, možnost výstupu na věž,
prohlídka sklepení pod věží, sakristie, Lurdské jeskyně.
Občerstvení na farní zahradě.
Návštěvníci zdejšího poutního místa měli možnost prohlídky těchto prostor:
Kaple svaté Anny: prohlídka interiéru, socha sv. Anny, socha sv. Václava a sv. Leopolda, berle
věnované z vděčnosti za uzdravení, obrazy poutního místa od autorů Jar. Juráka, K. Floriánové,
Terezie Přibylové-Veselé.
Kostel Navštívení Panny Marie: prohlídka interiéru a sakristie, domácí oltář, ornáty, svícny,
kancionály, kalichy.
Sklepení pod věží: obraz Bičování Krista, soubor: Duše v očistci.
Věž: možnost výstupu na věž, noční pohled na obec.
Výstavní místnost: Historie kostela.
Posezení na farním dvoře - zdarma občerstvení pro všechny návštěvníky.
Na přípravě, organizaci a vlastním průběhu této náročné akce se kromě p. faráře
Miloslava Čamka jako průvodci, organizátoři a pomocníci podíleli:
Jindřich Dobrovolný - Bábovec, Vladimír Drozd, Ludmila Drozdová, Terezie Drozdová, Věra
Hasmanová, Marie Hašková, František Karl, Jaromír Krejčí, Růžena Nováková, Silvestr
Pavlíček, Jana Pavlíčková, Luděk Přichystal, Josef Sabol, Jana Tejralová, Evžen Ternény,
Marie Zivčáková, Zdeněk Adámek.
V brněnské diecézi bylo otevřeno 83 kostelů, které navštívilo 111 000 lidí, a to i přes
déšť a bouřky, které se přes Moravu tento večer přehnaly.
(Příloha 59-61)
27. První svaté přijímání
V neděli 30. května sloužil P. Mil. Čamek mši svatou na poděkování za padesát let
společného života manželů Jindřicha a Vlasty Dobrovolných.
Při slavnostní mši svaté bylo uděleno první svaté přijímání Šimonu Krulovi č. 225.
28. Zájezd pracovníků olomouckého arcibiskupství
Dne 2. června přijeli na zdejší poutní místo pracovníci olomouckého arcibiskupství
včele s Mons. Janem Graubnerem, který ve zdejším kostele sloužil mši svatou.
29. Hlavní pouť
Letošní Hlavní pouť se konala 3. a 4. července s tímto pořadem:
Sobota 3. července:
15,00
Mše svatá v německém jazyce - P. Gerhard Maria Walder
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16,00
16,00
16,30
17,00
18,00
19,00
20,30
21,00

Pěší pouť od kostela v Příměticích (vede Orel)
Křížová cesta v kostele
Procesí od rybníka v Hlubokých Mašůvkách - s korouhvemi, sochou P. Marie,
za doprovodu hudby
Přivítání poutníků před kostelem, mariánská pobožnost v kostele
Modlitba růžence před kostelem
Mše svatá u Pomníku padlých - celebroval P. Marián Kosík, opat novoříšský
Světelný průvod po trase: Getsemany - Křížová cesta - Kalvárie - Boží hrob P. Maria z La Sallety - Mariánská cesta
Adorace v Lurdské jeskyni
Odchod průvodu kolem Svaté study zpět ke kostelu

Neděle 4. července:
6,00
Mše svatá v kostele - P. Miloslav Čamek, farář
7,30
Mše svatá v kostele - P. Jindřich Bartoš, děkan znojemský
8,30
Růženec v Lurdské jeskyni
9,00
Mše svatá v Lurdské jeskyni - P. Jan Bezděk z Brna
10,30
Mše svatá v Lurdské jeskyni - P. Josef Hudec, probošt
12,00
Varhanní koncert v kostele
13,00
Křížová cesta na Kalvárii
14,00
Svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky
O letošní pouti bylo slunečné, až příliš teplé počasí. I to byl pravděpodobně důvod, proč byla
účast o něco menší než v loňském roce. Přijelo také méně prodejců (v sobotu proti minulému
roku o 23 méně), jak je patrno z následujícího přehledu:
Prodejci byli z těchto míst:
v sobotu:
v neděli:
Brno
6
4
Dobšice
4
5
Hlub. Mašůvky
1
Ivančice
1
1
Mor. Budějovice
1
1
Náměšť nad Oslavou 1
Ostrov u Macochy 1
1
Police
1
1
Třebíč
2
2
Týniště nad Orlicí
1
1
Vev. Bítýška
1
1
Vyškov
1
1
Zlín
1
1
Znojmo
2
3
Celkem:

23

23 stánků

Nejvíc stánků bylo s textilem a obuví (vietnamští prodejci), nechyběly ani stánky s tradičním
poutním sortimentem: cukrovinky, perníky (srdce), devocionálie (svaté obrázky, kalendáře,
knížky).
Již tradičně přijíždí p. Jung z Třebíče, který má pronajaté prostranství mezi hasičskou
zbrojnicí a Pohostinstvím SKLÍPEK, kde staví pouťové atrakce: kolotoč, dětský kolotoč,
autíčka, centrifugu, střelnici.
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Většina účastníků přijela na pouť osobními vozidly, parkoviště byla u sportovního hřiště
a v ulicích uvnitř obce. Služby na parkovištích zajišťovali členové oddílu kopané TJ Sokol a
pracovnice zaměstnané u obce na veřejně prospěšných pracích. Poplatek za parkování osobního
vozidla byl mimo obce 10 Kč, v intravilánu obce 20 Kč, za autobus 50 Kč.
Vyúčtování pouti:
Příjmy:
Sobota 3. července:
Poplatek z místa za stánky ……………………………………………. 6 900 Kč
Poplatek z místa – parkovné ………………………………………….. 2 050 Kč
Neděle 4. července:
Poplatek z místa – stánky ……………………………………………..
4 250 Kč
Poplatek z místa – parkovné ………………………………………….. 1 340 Kč
Pouťové atrakce – Jung ……………………………………………….. 3 000 Kč
Celkem ………………………………………………………………… 17 540 Kč
Výdaje:
Správní poplatek ……………………………………………………… 100 Kč
Příspěvek na činnost TJ Sokol ……………………………………….. 1 620 Kč
Celkem ……………………………………………………………….. 1 720 Kč
(Příloha 62-64)
30. Farní tábor
V neděli 18. července odejely děti na týdenní farní tábor do Štítar. Účastníci byli
ubytováni na tamní faře, starala se o ně Ludmila Czudková z Hor. Dunajovic s další
spolupracovnicí. Stravu připravovala paní Svobodová ze Ctidružic.
Z naší farnosti se tábora zúčastnili: Jakub Dobíšek, Šimon Krula, Tereza
Hamzová a Tomáš Hamza.
Účastnický poplatek činil 700 Kč.
31. Zájezd na poutní místa
V sobotu 1. srpna uspořádal Farní úřad autobusový zájezd na známá poutní místa
Brněnské diecéze. Účastníci na vštívili Křtiny, kde byla sloužena poutní mše svatá, dále
Vranov, Sloup a Rajhrad.
Zájezdu se zúčastnilo šest zdejších farníků, poplatek činil 200 Kč.
32. Pobyty na farní zahradě
V letošním roce byl opět značný zájem o víkendové i delší pobyty v chatkách na
zdejší farní zahradě.
Vystřídali se zde účastníci z těchto míst:
25.6. – 30.6. Rodiny z Dolních Bojanovic
1.7. – 3.7.
Rodiny z Valče a Hrotovic
5.7. – 11.7. Rodiny z Dobrušky
12.7. – 22.7. Farní tábor z Rousínova
24.7. – 31.7. Rodiny z Prušánek
1.8. – 7.8.
Farní tábor z Vranova nad Dyjí
7.8. – 13.8. Rodiny z Ostravy a Charita Znojmo
14.8. – 21.8. Rodiny z Vysočiny
22.8. – 28.8. Rodiny z Uherského Brodu
2.9. – 5.9.
Zjíčkovi ze severní Moravy

9

33. Dvacetileté výročí měsíčních poutí
V sobotu 7. srpna se konala již 241. měsíční mariánská pouť, a to při příležitosti
20. výročí měsíčních poutí v Hlubokých Mašůvkách. Tato nová tradice byla zahájena
v r. 1990, kdy byl farářem ve zdejší farnosti P. Ludvík Tichý. Ten se ve spolupráci
s tehdejším přímětickým farářem P. Jindřichem Bartošem rozhodl po vzoru poutního
místa v rakouském Maria Rogendorf pořádat pravidelné měsíční pouti také v Hlubokých
Mašůvkách. První z nich se uskutečnila v srpnu 1990 a vytýčila úmysly poutí v dalším
období: za oživení víry, za duchovní povolání, za spolupracovníky ve farnostech a za
mír ve světě.
Od roku 1990 se každou měsíční pouť schází na bohoslužbách v kostele nebo za
příznivého počasí v Lurdské jeskyni několik stovek poutníků. Za uplynulých dvacet
roků navštívili zdejší poutní místo mnozí představitelé církevního života: papežský
nuzncius Giovanni Coppa a Josef Ender, Joachim Meisner - arcibiskup z Kolína,
kardinál Joachim Gröer, kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Graubner, biskupové Mons.
Vojtěch Cikrle, Mons. Václav Malý,
Mons. Josef Koukl, Mons. Pavel Posád,
Mons. Václav Lobkovicz, Mons. Petr Esterka, Mons. Karel Herbst, trnavský arcibiskup
Mons. Ján Sokol, Mons. Štefan Sečka ze Spíše, dále Mons. Dr. Karel Janoušek, Mons.
Michal Pojezdný - opat, P. Lukáš Evžen Martinec - opat, Mons. Jiří Mikulášek, P.
Václav Slouk - kanovník, Mons. Karel Simandl, P. Marián Kosík - opat novoříšský, P.
Josef Hudec - probošt, P. Stanislav Krátký - probošt, prof. Petr Piťha, P. Robert Bössner
a další.
(Příloha 65)
34. Žehnání bylin
Oslava svátku Nanebevzetí Panny Marie se konala v neděli 15. srpna. Při mši svaté byly
požehnány léčivé byliny.
35. Setkání na farní zahradě
Na neděli 22. srpna v době od 14,30 do 17,30 hod. připravil Farní úřad posezení na farní
zahradě. K dobré pohodě farníků a občanů přispěla hudba p. Kotlána. Všem účastníkům bylo
poskytnuto občerstvení, které připravily ve spolupráci s Farním úřadem někteří obětaví farníci.
36. Poděkování za úrodu
Při 242. měsíční pouti, konané dne 4. září, vyšel v 17,30 hodin od kapličky u
plenkovické křižovatky průvod s hudbou a dary úrody, které byly přineseny před kostel. Tam
jim požehnal Mons. Karel Simandl.
(Příloha 66)
37. Podzimní pouť
V neděli 12. září se konala podzimní pouť, při mši svaté účinkovala schola z Třebíče.
Byl posvěcen chléb a pečivo z letošní úrody.

38. Dušičková pobožnost
V neděli 31. října ve 14 hodin se konala na místním hřbitově dušičková pobožnost
vzpomínka na zemřelé.
39. Oprava fasády kostela
S rozsáhlými úpravami kostela bylo započato již v r. 2005, kdy byl pořízen nový
cyrilometodějský kříž, pozlaceny kříže na obou věžích kostela a natřeny plechové části věží.
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V dalším roce byla všechna železná okna vyměněna za dřevěná s ručně zhotovenými skly. V r.
2009 byla provedena oprava zdiva věže a přístavby kostela. Zvětralé omítky byly odstraněny,
zdivo nově omítnuto a natřeno silikátovou barvou žlutého odstínu. Náklady na tuto první etapu
oprav činily 843 975 Kč. Úhrada byla propacena částkou 500 000 Kč z dotace ministerstva
kultury, farníci a poutníci přispěli částkou 138 167 Kč. Obec přislíbila přispět ze svého rozpočtu
částku 200 000 Kč.
V červenci letošního roku bylo postaveno lešení u "starého" kostela a s úpravami omítek
bylo postupováno obdobně jako při první etapě prací. Ve věži nad presbytářem byly obnoveny
zazděné okenní otvory a doplněny žaluziemi. Obrazy slunečních hodin na jižní straně kostela
byly odstraněny a nahrazeny novými, které namaloval p. Milivoj Husák z Lelekovic. Po vyzrání
omítek a nátěrů byla provedena nová malba slunečních hodin. Letošní práce si vyžádaly částku
456 075 korun, z toho dotace ministerstva kultury činila 350 000 Kč, farníci a poutníci přispěli
částkou 106 075 korun. Náklady na další různé opravy činily letos 67 049 Kč. Kč.
Práce provedli stejně jako v minulém roce pracovníci firmy ATLANTA Znojmo.
Počátkem září bylo odstraněno lešení a dne 14. září byla provedena kolaudace stavby. Zdivo
kostela zazářilo novotou a opravený kostel se v příštím roce přihlásí do soutěže "Nejlépe
opravená památka".
Náklady na novou fasádu celého kostela s věží si za uvedené dva roky vyžádaly částku
1,3 mil. korun, z toho doatace ministerstva kultury činily 850 tisíc korun, farníci a poutníci
přispěli částkou 245 tisíc a dosud zbývá uhradit 205 tisíc korun. V uplynulých pěti letech byly
na opravy kostela vynaloženy téměř dva miliony korun.
Starost o udržení řádného vzhledu poutního chrámu bude i v následujícíh letech, protože
opravy nutně vyžadují také vnitřní omítky, výmalba kostela a také fasáda na budově fary.
(Příloha 67)
40. Děkan Jindřich Bartoš jmenován kaplanem
Papež Benedikt XVI. jmenoval v měsíci září znojemského děkana P. Jindřicha Bartoše
papežským kaplanem s právem užívat titul monsignor. Jmenovací dekret mu předal brněnský
biskup Vojtěch Cikrle při bohoslužbě u příležitosti prvního výročí návštěvy papeže v brněnské
diecézi.
P. Jindřich Bartoš se narodil 9.7.1955 v Dačicích, na kněze byl vysvěcen v r. 1981.
Nejdříve působil v Brně, v Novém Městě, od roku 1983 sloužil v Přímětcích, od r. 1993 je
farářem kostela sv. Mikuláše ve Znojmě. Vykonává funkci znojemského a vranovského děkana.
Zúčastňuje se pravidelně každé měsíční pouti v Hlubokých Mašůvkách.
Titul papežského kaplana je čestné jmenování, jímž Svatý otec vyjadřuje uznání
kněžských a osobních zásluh. V brněnské diecézi bylo současně oceněno další sedm kněží,
takže v současnosti zde působí celkem čtyřiadvacet monsignorů.
(Příloha 68)
41. Česká národní pouť v Římě
V pondělí 8. listopadu odletěli z ruzyňského letiště představitelé české římskokatolické
církve do Říma na českou národní pouť. Tentýž den odjelo z různých míst naší vlasti přes třicet
autobusů, jimiž cestovalo do Vatikánu asi 1 200 lidí. Ve dnech 9. - 11. listopadu se zúčastnili
pouti, při níž byli přijati také papežem Benediktem XVI, jejž pozvali k návštěvě naší vlasti 5.
července 2013, kdy se budou konat oslavy 1 150 výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu.
Národní pouti se zúčastnil také hlubokomašůvecký farář P. Miloslav Čamek.
42. Beseda s promítáním dokumentů
V neděli 21. listopadu se v Lázeňském hostinci konala beseda, při níž nejdříve zdejší p.
farář M. Čamek pohovořil o národní pouti do Říma, které se zúčastnil. Poté účastníci zhlédli
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dokument o návštěvě papeže Benedikta XVI. v naší republice a dále hodinový dokument "Náš
rok", který byl natočen v r. 1993 při besedě s důchodci. Zachycuje vystoupení žáků zdejší
školy, kteří předvedli pásmo zvyků, které se v naší obci během celého roku dodržují. Besedy
se zúčastnilo 30 farníků, pro které vedení Lázeňského hostince spolu s Cukrářstvím Vala
Mramotice připravilo pohoštění - kávu, čaj a zákusky.
43. Mikulášská besídka
O první adventní neděli dne 28. listopadu se v 16,30 hodin konala v kostele mikulášská
nadílka. Po vyprávění p. faráře Mil. Čamka a pásmu písní a poezie, které přednesla rodina
Auerových z Jevišovic, přišel do kostela sv. Mikuláš (Petr Šoba) v doprovodu andělů (Vendula
Dobíšková, Marie Pikartová, Vendula Brázdová).
Mikulášské besídky se zúčastnilo asi sedmdesát dětí, které přišly v doprovodu
dospělých. Všechny děti byly obdarovány dárky (ovoce, perníčky, bonbony, čokoládové
figurky aj.).
(Příloha 69-70)
44. Vánoční strom
Po skončení mikulášské nadílky odešli všichni účastníci před kostel, kde po promluvě
p. faráře byl posvěcen vánoční strom - stříbrný smrk, věnovaný rodinou Auerových z Jevišovic.
Děti byly vyzvány, aby během adventní doby zhotovily vánoční ozdoby a s rodiči je
přišli zavěsit na smrk stojící před kostelem.
45. Štědrý den
Na Štědrý den bylo od rána v kostele umístěno Betlémské světlo, pro které si po celý
den přicházeli farníci, aby si je přenesli do svých domovů.
Ve 13,45 se konalo setkání v kostele při příležitosti otevírání betlému. Pan farář
přednesl různé vánoční příběhy, společně si všichni zazpívali koledy a na závěr bylo přeneseno
Jezulátko do betlému.
Půl hodiny před půlnocí začali před kostelem vyhrávat hudebníci z Plavče a Mašovic
koledy.
Ve 24 hodiny se konala půlnoční mše svatá, po níž se odebral průvod s Jezulátkem
k betlému u Lurdské jeskyně. Zpěv koled doprovázeli z terasy za farní budovou hudebníci.
Ačkoliv bylo po celý den teplo a mlhavo, v době průvodu přišla sněhová přeháňka, která
dotvořila pravou vánoční atmosféru. Vánoce ale letos nebyly bílé, ačkoliv již od začátku
prosince leželo v krajině spousta sněhu, ten ale vlivem oteplení postupně roztál.
(Příloha 71)

46. Štěpánská koleda
Od roku 2000 se každoročně v tento den koná setkání u betlému u Lurdské jeskyně. Ve
14 hodin se před kostelem shromáždili koledníci, darovníci, pastýři a za zpěvu koled se vydali
do údolí za kostelem. Po příchodu se poklonili Jezulátku v betlému a za doprovodu hudby
zazpívali koledy. Následovalo přátelské setkání, při němž se zdejší farníci společně s dalšími
návštěvníky vzájemně podarovali vánočním cukrovím, oplatkami, sušeným ovocem a
občerstvili čajem, svařeným vínem nebo stopkou alkoholu.
V letošním roce se na koledě setkalo asi sto dvacet dětí a dospělých, pravděpodobně
vlivem chladného počasí to bylo méně než v minulém roce.
(Příloha 72-73)
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47. Před sto lety se narodil prof. P. Josef Parma
Hlubokomašůvecká farnost si v letošním roce připomněla sté výročí narození
zvelebitele zdejšího poutního areálu prof. P. Josefa Parmy, který se narodil 28.12.1910 ve
Václavově, farnost Svébohov, AD Olomouc. Na kněze byl vysvěcen 5.7.1935 v Brně. Nejdříve
působil jako kooperátor na Moravci, potom jako administrátor v Hor. Bojanovicích a v Brtnici.
Od r. 1939 byl profesorem církevního práva na bohosloveckém ústavu v Brně. Po skončení II.
světové války byl v květnu roku 1945 jmenován administrátorem v Únanově. V době nemoci
faráře Jana Hanáčka převzal vedení duchovní správy a stal se administrátorem také v Hlub.
Mašůvkách.
V r. 1947 při generální visitaci uvítal brněnského biskupa Dr. Karla Skoupého. Téhož
roku v červnu se z Únanova přestěhoval do Hlub. Mašůvek. Obnovil upadlé poutě a celé poutní
místo. Postavil kapli Svaté studny s kolonádou, zřídil Lurdskou jeskyni, obnovil křížovou cestu,
nově zřídil „Mariánskou cestu“ s obrazy poutních míst a sochou plačící Matky Boží Lasaletské.
Za něho a z jeho iniciativy a díky jeho neobyčejné pracovitosti a vytrvalosti byl vybudován
nový kostel s věží. Kostel dostavěn v r. 1950, věž 1953. Opatřil nové zvony. Upravil
prostranství před kostelem, památník padlých, vlastně oltář, zřízený přičiněním bývalého faráře
v Únanově Josefa Rudoleckého, přemístil vedle kaple sv. Anny na místo zbořené farské
stodoly. Celé prostranství bohoslužebné lemoval sochami sv. patronů českých. Působil zde
v převratných událostech zakládání lidově demokratického státu. Nepochopení a zášť
některých nerozumných zdejších obyvatel způsobily jeho odchod na jiné místo. Byl přeložen
do Chvalkovic, zde 17.5.1957 náhle zemřel, raněn mrtvicí. Pohřben byl v Drnovicích u
Vyškova.
Za něho opět rozkvetly poutě skoro zaniklé. Konaly se v následující dny:
1. Malá pouť – v neděli před sv. Duchem
2. Velká pouť – v neděli po Navštívení P. Marie
3. Svatoanenská – v neděli po svátku
4. Podzimní – po svátku Narození P.Marie
Poutní bohoslužby hlavní byly pontifikální, celebroval je brněnský biskup nebo znojemský
probošt z Hradiště. Po celé letní období přijížděly přečetné zájezdy z celé Moravy. To umožnilo
vybudování nového kostela a celého poutního místa.
V r. 2007 mu byla na zdejším poutním kostele odhalena pamětní deska.
Mše svatá k uctění památky P. Josefa Parmy byla sloužena ve zdejším kostele na Nový
rok 2011. Farní úřad vydal nákladem tisíc kusů oboustrannou pohlednici na jedné straně
s portrétem a životopisem P. Parmy, na druhé straně s obrázkem Panny Marie de Foy a
s modlitbou.
(Příloha 68, 73)
48. Oprava kaple svaté Anny
Cestou ke kostelu Navštívení Panny Marie nás na Mariánském náměstí upoutá kaple
svaté Anny, která je kulturní památkou. V loňském roce byla provedena oprava vnějších
omítek, v letošním roce byla kaple vyklizena, zvětralé omítky byly odstraněny a část zdiva
znovu omítnuta, interiér kaple byl vymalován, socha sv. Anny a oltář byly vyčištěny, sochy
rytířů byly opraveny.
Co je známo o vzniku této kaple?
V 18. století dostal kostel zdejší kostel vzácný dar - částku z ostatků svaté Anny, matky
Panny Marie. Podle tradice dovezl císař Karel IV. z Francie ostatky sv. Anny od kardinála,
který se později stal papežem Klementem VI. Daroval je ženskému klášteru v Pustiměři. Když
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tento klášter v r. 1588 zanikl, dostaly se ostatky do kaple sv. Anny u katedrály v Olomouci a
odtud byla později jejich částka darována do Hlubokých Mašůvek. K tomu byl zřízen důstojný
stánek postavením kaple před kostelem. V kapli je velká kamenná socha sv. Anny
s neobvyklým atributem - 2 hrdličkami jako chrámové oběti chudých. Socha byla na počátku
20. století polychromovaná malířem Cyrilem Čeloudem z Třebíče.
Ve výklencích bočních stěn jsou dvě dřevěné sochy svatých knížat, pravděpodobně sv.
Václava a sv. Leopolda, národních patronů Čech a Dolního Rakouska, které před r. 1900 bývaly
na bocích hlavního oltáře.
Za oltářem kaple jsou odložené staré berle a poutní křížky, které zde z vděčnosti
zanechali uzdravení poutníci. O berlích se vypráví, že jeden chromý muž putoval ze Znojma na
pouť do Hlubokých Mašůvek. Cestou musel na mnoha místech odpočívat. Když se
v Mašůvkách uzdravil, berle zde zanechal. Z vděčnosti dal mezi Příměticemi a Mašůvkami
postavit sedm kapliček k uctění sedmi radosti Panny Marie.
V kapli se každoročně v minulosti konala mše svatá při příležitosti Svatoanenské pouti,
která bývala po svátku sv. Anny (26. července).
Vedle kaple stojí na vysokých kamenných podstavcích dvě kamenné barokní sochy
s nápisy: "sv. Jan Nepomucký" a "sv. Ivo". Socha s nápisem "sv. Ivo" je pravděpodobně
přejmenovaná socha sv. Jana Sarkandra. Toto spojení soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana
Sarkandra z doby ještě před jeho blahořečením se v takovéto podobě vyskytuje na mnoha
blízkých místech. Když ale k očekávanému blahořečení dlouho nedocházelo, bylo v osvícenské
době nařízeno sochy odstranit. Často se to pak jednoduše řešilo přejmenováním sochy na jiného
světce, ke kterému by se zpodobení mohlo hodit.
Vedle kaple směrem k faře stojí pomník padlých I. světové války. Byl zbudován v r.
1923 a původně stával před kostelem. Bývaly u něho slouženy poutní mše svaté. V souvislosti
s přístavbou kostela byl v r. 1949 přemístěn na současné místo, kde předtím stávala farská
stodola. V současnosti se zde o hlavní pouti konají vždy v sobotu večer bohoslužby.
49. Zvelebování poutního areálu v uplynulém desetiletí
V letech 2001 - 2010 do šlo k dalšímu zvelebování zdejšího poutního místa. Bylo
postaveno sedm zděných kapliček Sedmibolestné cesty s obrazy Bedřišky Znojemské, pořízena
socha patrona hasičů sv. Floriána, provedena generální oprava varhan, instalováno elektrické
vytápění kostela a elektrické spouštění zvonů, opravena Křížová cesta a restaurovány obrazy
jednotlivých zastavení, restaurován obraz zakladatele zdejšího kostela Jana Ludvíka Raduita de
Souches, provedeny vnitřní úpravy fary (podlahy, vytápění, elektroinstalace, vodoinstalace,
vybavení), upravena farní zahrada, postaveno pět chatek pro ubytování, klubovna, sociální
zařízení a kuchyňka, opraveno zdivo dvora a terasa, bývalá kůlna byla upravena na výstavní
síň, ve spolupráci s obcí bylo vybudováno moderní sociální zařízení pro poutníky.
V dalších letech byly opraveny omítky ve věži a na kůru, na zahradě byly natřeny a nově
vybaveny chatky a kuchyňka, pořízen nový kříž před kostelem, provedena oprava střechy fary
(327 tis. Kč), postupně restaurovány všechny obrazy Mariánské cesty, pořízen nový kříž na věž
kostela, oba kříže a báně pozlaceny, natřeny plechové části věží, vybudováno podkroví farní
budovy, pořízena pamětní deska P. Jos. Parmovi a ing. Th. Krátkému, v celém kostele byla
vyměněna kovová okna za dřevěná ( 495 tis. Kč), opraveny a nově natřeny vnější zdi kostela
(náklad 1,3 mil. Kč, z toho dotace 850 tis. Kč, farníci a poutníci 245 tis., obec přislíbila 200 tis.
Kč).
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