2011 - V. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
1. Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky
Od roku 2003 je zdejším farářem Ing. Mgr. Miloslav Čamek, který má na starosti
i farnost v Únanově. Občas zajíždí také do Plavče, kde slouží v tamní kapli bohoslužby, a 2. a
4. neděli v měsíci také do Mramotic.
Mše svaté se konají o nedělích a svátcích vždy v 9,30 hod., ve všední dny v úterý v 8,00
hodin, ve středu a v pátek podle ročního období od 17,00, od 18,00 nebo od 19,00 hodin.
V r. 2011 se konaly tyto obřady: 5 křtů a 5 pohřbů.
2. Farní spolupracovníci
Kostelníkem je Eugen Ternény, v kostelní službě vypomáhají František Karl a
Jindřich Dobrovolný. Lektory jsou Evžen Ternény, Věra Hasmanová, Jindřich Dobrovolný,
Terezie Drozdová.
Ministrantskou službu nepravidelně vykonávají: Marie Pikartová a Ladislav
Pospíchal.
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,
Růžena Nováková, Jana Tejralová, Marie Zivčáková, Eva Kamarádová, Danuše Pikartová.
Výzdobu kostela k slavnosti poděkování za dary úrody provedla Jana Večerková a Jana
Dobrovolná.
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, 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, František Karl, Jaromír Krejčí, František Salát, Silvestr
Pavlíček, Vladimír Drozd, Josef Sabol.
3. Výuka náboženství
Ve školním roce 2010/2011 byli k výuce náboženství přihlášeni 2 žáci ze zdejší
školy.
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovali vyučování náboženství 4 žáci zdejší školy.
Výuka se konala v místní škole vždy ve středu od 13,30 hodin.
4. Měsíční pouti
246. 8.1. 17,00 v kostele
P. Tomasz Wascinski, redemptorista z Tasovic
247. 5.2. 16,00 setkání u Lurdské jeskyně – ukončení vánočního období
17,00 v kostele
P. Jiří Šindelář, redemptorista z Tasovic
248. 5.3. 16,30 v kostele
Zpívané nešpory
17,00
P. Tomazs Wascinski, redemptorista z Tasovic
249. 2.4. 17,30 v kostele
Křížová cesta
18,00
P. Jiří Šindelář, redemptorista z Tasovic
250. 7.5. 17,30 v kostele
Zpívané Loretánské litanie
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251.

4.6.

18,00 v Lurd.j.
17,30 v kostele
18,00 v kostele

252. 2. a 3.7.
253. 6.8. 18,00
254. 3.9. 18,00
255. 1.10. 18,00
256. 5.11. 17,00
257. 3.12. 17,00

Hlavní pouť
u pomníku
v Lurd.j.
v kostele
v kostele
v kostele

P. Pavel Kopecký, farář z Čebína
Zpívané litanie
P. Václav Zoufalý, kaplan od sv. Mikuláše ve Znojmě,
Kázal: p. Jiří Šindelář, redemptorista z Tasovic
Mons. Pavel Posád, světící biskup z Č. Budějovic
Mons. Dr. Karel Simandl
P. Miloslav Čamek, místní farář
P. Petr Balát, novokněz - kaplan, Brno-dóm
P. Miroslav Prajka, novokněz, kaplan z Velkého Meziříčí

5. Tříkrálová sbírka
Dne 1. ledna se konala v naší obci Tříkrálová sbírka, při které bylo pro Charitu získáno
celkem 9 356 Kč (v roce 2009 – 11 995 Kč, v roce 2010 – 10 210 Kč). Ačkoliv počet občanů
naší obce roste, vybraná částka poslední roky klesá. Občané v naší obci byli tedy méně štědří
než v jiných obcích, protože naopak celková vybraná částka na okrese se letos zvýšila proti
minulému roku o sto tisíc korun.
Sbírku v obci vykonali: Leoš Pospíchal a syn Ladislav,
sestry Marie Pikartová a Jana Pikartová.
Příspěvek bylo možno zaslat také dárcovskou zprávou z telefonu "DMS KOLEDA" cena 30 Kč, z níž Charita získá 27 Kč, a také odesláním libovolné částky na účet Charity.
V letošním roce byla sbírka vyhlášena na podporu těchto projektů:
- Vybudování Chráněného bydlení pro osoby s mentálním a tělesným postižením.
- Charitní ošetřovatelská služba - nákup antidekubitních podložek, invalidních vozíků
elektrické polohovací postele.
- Denní stacionář sv. Damiána - nákup zvedacího zařízení pro imobilní uživatele, vybavení
společenské místnosti pro klienty.
. Dílna sv. Kláry - vybavení relaxačního koutku pro klienty a nákup materiálu pro pracovní
terapii.
- Osobní asistence - hipoterapie (terapie na koni) a canisterapie (terapie prostřednictvím psů).
- Rodinný sociální asistent - pracovní a výchovná činnost s rodiči a dětmi.
- Krizový dobrovolný tým - nákup humanitárních prostředků pro osoby postižené povodněmi
a jinými přírodními katastrofami.
- Poradna pro oběti domácího násilí, sociální poradenství, charitní pečovatelská služba,
dobrovolnické centrum a další aktivity.
Na okrese Znojmo přispěli dárci do 383 pokladniček celkem 1 504 005 Kč, což je oproti
loňsku více jak o 100 000 Kč. Nejštědřejší byli lidé v Horních Dubňanech, kde přispěli částkou
17 901 Kč, což je na jednoho obyvatele 60,27 Kč
Jakými částkami přispěli občané Hlubokých Mašůvek a obcí nejbližšího okolí:
Bojanovice
4 722 Kč
Černín
7 070 Kč
Hluboké Mašůvky 9 356 Kč
Jevišovice
17 744 Kč
Kasárna
3 049 Kč
Kravsko
7 536 Kč
Kuchařovice
12 702 Kč
Mramotice
8 372 Kč
Němčičky
4 842 Kč
Olbramkostel
9 365 Kč
Plaveč
10 051 Kč
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Přímětice
Rudlice
Únanov
Výrovice
Znojmo
Žerůtky

45 382 Kč
3 188 Kč
24 629 Kč
4 948 Kč
117 244 Kč
6 262 Kč

6. Vzpomínka 100. narozenin prof. Jos. Parmy
Při příležitosti nedožitých stých narozenin prof. P. Josefa Parmy (*28.12.1910), který
se zasloužil o zvelebení zdejšího poutního místa a přístavbu kostela, byla v neděli 2. ledna
sloužena mše svatá. Účastníkům bohoslužby a také při následné lednové měsíční pouti byly
rozdávány upomínkové obrázky s obrázkem Panny Marie de Foy, portrétem P. Parmy a
životopisnými údaji. V kostele byla na dvou panelech instalována k tomuto výročí příležitostná
výstavka fotografií a dokumentů. Zásluhy P. Parmy byly připomenuty také celostránkovým
článkem se třemi snímky v regionálním tisku Znojemsko a obsáhlým textem "100. výročí
narození P. Josefa Parmy" ve Sborníku Státního okresního archivu ve Znojmě ročník 2010 (str.
208 až 219, 5 snímků, autor: Zdeněk Adámek).
7. Vánoční období
Při mši svaté v neděli dne 2. ledna zpívali členové sboru z Jevišovic.
V neděli 9. ledna, kdy končí vánoční doba, se odpoledne v 15 hodin konal koncert sboru
Dr. Františka Malého z Hrotovic.
8. Zájezd na betlémy
V sobotu 22. ledna uspořádal Farní úřad zájezd s prohlídkou betlémů. Účastníci
navštívili chrámy ve Velké Bíteši, Porta coeli v Tišnově a poutní chrám ve Vranově u Brna.
Ze zdejší farnosti se zájezdu zúčastnilo 11 osob, poplatek činil 100 Kč.
9. Poškození betlému
Během vánočního období poškodili nezjištění vandalové několik postav betlému u
Lurdské jeskyně. Postavě koledníka ulomili hlavu, poničili také ovečku.
10. Rozloučení s vánočním obdobím
Při měsíční pouti v sobotu 5. února bylo z betlému u Lurdské jeskyně přineseno do
kostela Jezulátko, kde je spatřil Simeon s Annou.
11. Přednáška Fr. Lizny
Zajímavou přednášku uspořádal v neděli 20. února v 15.00 hodin v Lázeňském hostinci
Farní úřad. Na osmdesát účastníků, kteří přijeli i ze vzdálenějších míst, vyslechlo vyprávění P.
Františka Lizny, bývalého disidenta, vězeňského kaplana, poutníka a nyní faráře ve
Vyšehorkách u Mohelnice. Jeho slova se týkala pěších poutí, které vykonal po celé Evropě.
Zvláštním způsobem se dotkl pěší pouti do Santiaga de Compostella ve Španělsku. Pouť trvala
106 dní a ušel přitom více než 3 000 kilometrů. O svých poutních cestách vydal čtyři publikace
a překládá také zajímavé tituly především z angličtiny.
12. Postní období
Popeleční středou dne 9. března začala letošní postní doba. Při bohoslužbě byl
účastníkům udílen popelec.
Při prvních čtyřech postních nedělích se vždy po mši svaté konala v kostele křížová
cesta. O páté postní neděli dne 10. dubna se konala křížová cesta po vesnici.
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13. Pekařská pouť
Tradiční pekařská pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se konala v sobotu 19.
března v 16,00 hodin v kostele sv. Klementa v Tasovicích.
14. Velikonoční týden v naší farnosti 17. - 25. dubna
Květná neděle
O Květné neděli 17. dubna se věřící shromáždili před kaplí svaté Anny, kde byly
požehnány kočičky. Za zpěvu písně Ježíši Králi se pak vydali do kostela. Po přednesu pašijí
byla sloužena mše svatá.
Pašije přednesli: P. Mil. Čamek, Ing. Petr Svoboda, Ing. Jana Večerková, Jana
Dobrovolná a Jindřich Dobrovolný, Marie Ternényová, Jaromír Krejčí.
Odpoledne se necelé dvě desítky farníků zúčastnily křížové cesty na Kalvárii,
Zelený čtvrtek
V 16,45 se konala mše svatá, které se zúčastnili také hrkači. Při bohoslužbách podle
tradice "zvony odletěly do Říma" a jejich hlas nahradily hrkačky, řehtačky a trakáčky, s nimiž
se po skončení obřadů vydali chlapci poprvé na pochůzku po vesnici.
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 v kostele, pašije, uctívání kříže.
Bílá sobota
Od 8,00 do 17,30 hod. modlitby u Božího hrobu.
V 18,00 hodin velikonoční vigilie. Věřící se shromáždili před farou, kde byl požehnán
oheň a velikonoční svíce - paškál. Od něho jsou zapáleny svíce účastníků obřadu.
S rozžehnutým paškálem vstoupil kněz do temného a přitom zpívá: "Světlo Kristovo". Po třetím
zpěvu postaví paškál na svícen a chrámem zazní chvalozpěv velikonoční svíce. Pak začíná
bohoslužba slova - sedm starozákonních čtení, list sv. apoštola Pavla a evangelium o vzkříšení.
Zazní slavné Aleluja - opět se rozezní zvony a zazní varhany, které od Zeleného čtvrtku mlčely.
Je žehnána křestní voda a věřící obnovují svůj křestní slib. Následuje bohoslužba oběti.
Boží hod velikonoční
V 9,30 mše svatá s žehnáním pokrmů, na závěr Te Deum.
Pondělí velikonoční
V 9,30 hod. mše svatá.
Hrkání:
Zájem chlapů o tradiční hrkání je stále menší. Obec se v posledních letech rozrostla o
další sídliště na Nivách, proto je hrkání náročnější - trasa pro hrkače je mnohem delší než bývala
dříve.
Hrkání se konalo celkem sedmkrát, a to: Zelený čtvrtek: 15,45, Velký pátek: 6,00 - 12,00
- 15,00 - 18,00, Bílá sobota: 6,00 - 12,00.
V letošním roce hrkali:
David Drozd
Tašlmar Miroslav
Ondřej Němeček
David Dlouhý
Kryštof Tulis
Oldřich Tulis
Saša Tulis
Oldřich Kotlán
Václav Vrána
Jiří Sendler
Lukáš Kúřil
Václav Dvořák
David Raputa
Marek Svoboda
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Patrik Vodák

Petr Vodák

15. Hasičská pouť
V neděli 1. května se konala již jedenáctá hasičská pouť, které se stejně jako v minulých
letech zúčastnila také delegace hasičského sboru z rakouského Moldu. Hasiči se shromáždili u
hasičské zbrojnice, odkud se za doprovodu hudby vydali do kostela. Po bohoslužbách odešli ke
Svaté studni, aby u sochy svatého Floriána uctili památku svého patrona. Společné posezení se
konalo v Lázeňském hostinci.
Na pozvání svých přátel zavítali pak hasiči z Hlubokých Mašůvek do Maria Drei
Eichen, kde se zúčastnili oslav svatého Floriána a navštívili hasičské muzeum.
16. Slavili jsme 250. měsíční pouť
V sobotu 7. května se konala v Hlubokých Mašůvkách jubilejní 250. měsíční mariánská
pouť. Tato nová tradice byla zahájena v roce 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 té doby se každou první sobotu v měsíci setkává na bohoslužbách v kostele nebo za
příznivého počasí v Lurdské jeskyni několik stovek poutníků. Za uplynulých více než dvacet
roků navštívili pouti mnozí představitelé církevního života: papežský nuncius G. Coppa a J.
Ender, J. Meisner – arcibiskup z Kolína, vídeňský kardinál J. Gröer, kardinál M. Vlk, arcibiskup
J. Graubner, většina českých a moravských biskupů, dva slovenští biskupové, Mons. K.
Simandl, někteří opati a probošti, novokněží, P. Robert Bösner a řada dalších kněží.
Od roku 2000 se při měsíční pouti koná v 15 hodin vždy také mše svatá v německém
jazyku, navštěvovaná poutníky z Rakouska, kterou slouží P. Gerhard Walder.
Jubilejní 250. pouť celebroval P. Pavel Kopecký, farář z Čebína.
17. Svátek matek
V neděli 8. května na Svátek matek se po bohoslužbách konal průvod kolem oltáře
k uctění obrázku Panny Marie de Foy. Ženám byla předána kytička a perníčky.
18. Noc kostelů
Po dobrých loňských zkušenostech, kdy se na našem okrese poprvé uskutečnila Noc
kostelů, konala se tato akce letos podruhé. V pátek dne 17. května mohli zájemci navštívit nejen
kostely ve Znojmě, ale také v dalších místech: Dyjákovice, Hluboké Mašůvky, Hostěradice,
Jaroslavice, Litobratřice, Miroslav, Práče, Prosiměřice, Přímětice, Slup, Strachotice, Šumná,
Těšetice, Vémyslice, Višňové a Vranov nad Dyjí.
Ve zdejší farnosti měla Noc kostelů tento program:
18,00 - Vyzvánění zvonů kostela Navštívení Panny Marie.
19,00 - Mše svatá.
20,00 - Koncert Základní umělecké školy Hrotovice za řízení Dr. Františka Malého.
Vystoupení pěveckého sboru dospělých, instrumentální skupiny: dudy - klarinet - harmonika,
varhanní skladby, vystoupení dětského souboru.
21,00 - 23,00 - Možnost výstupu do věže kostela, prohlídka výstavy exponátů: kalichy,
monstrance, relikviáře, svícny, ornáty, pluviály, misály, domácí oltář, památka: Duše v očistci
aj.
Dále byly předvedeny ukázky práce zdejší farníků: Olga Krulová - umělecká keramika, Marie
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Drozdová - drátování a výroba šperků, Ludmila Drozdová a Kamila Grégrová - pletení
z novinového papíru, Marie Ternényová - pečení oplatků.
Ve výstavní místnosti byla ke zhlédnutí výstava o historii zdejšího kostela a na televizní
obrazovce byly promítány dokumenty o zdejším poutním místě. Bylo zde připraveno posezení
s nabídkou pohoštění, ale vzhledem k vytrvalému dešti setrvali návštěvníci v kostele a tam jim
bylo nabídnuto pečivo (chléb, koláče, závin, perníčky) a víno.
Letošní akce se konala na území celé republiky, ale všude ji pronásledovalo nevlídné
počasí - odpoledne začalo pršet, večer se přidala bouře a déšť se proměnil na vytrvalý liják
(napršelo celkem 27 mm), což velmi poznamenalo účast. V souvislosti s vynaloženým úsilím
při přípravě této náročné akce by jistě stálo za úvahu, zda by se Noc kostelů neměla konat po
dva dni, aby se tak omezil negativní vliv případného špatného počasí.
Na přípravě a průběhu této akce se v naší farnosti kromě p. faráře P. Miloslava Čamka
podíleli: Eugen Ternény, František Karl, Silvestr Pavlíček, Vladimír Drozd, Jaromír Krejčí,
Jindřich Dobrovolný, Luděk Přichystal, Josef Sabol, Terezie Drozdová, Růžena Nováková,
JUDr. Helena Bořilová, Jana Pavlíčková, Věra Hasmanová, Marie Hašková, Leoš Pospíchal,
Zdeněk Adámek, Růžena Krulová, Marie Drozdová, Marie Ternényová, Ludmila Drozdová,
Kamila Grégrová, Olga Krulová, Marie Zivčáková.
Táborák na farní zahradě
Farníci z Hlubokých Mašůvek a z Únanova se zúčastnili posezení na farní zahradě při
příležitosti 46. narozenin p. faráře P. Miloslava Čamka.
20. Boží tělo
Oslava svátku Božího těla se konala ve čtvrtek 23. června. V 19 hodin byla v kostele
sloužena mše svatá, po ní se za deštivého počasí konal průvod ke čtyřem oltářům na náměstí.
21. Pouť ke Svatému Kameni
Autobus na pouť ke Svatému Kameni odjížděl ve středu 29. června z Kuchařovic,
Únanova, v 17,45 z Hlubokých Mašůvek a dále přes Znojmo na bohoslužby, kterých se
zúčastňují poutníci ze Znojemska a také z Rakouska.
22. Hlavní pouť
Letošní Hlavní pouť se konala 2. a 3. července s tímto pořadem:
Sobota 2. července:
15,00 Mše svatá v německém jazyce – P. Gerhard Maria Walder
16,00 Pěší pouť od kostela v Příměticích (vedl Orel)
16,00 Křížová cesta v kostele
16,30 Procesí od rybníka v Hlubokých Mašůvkách
17,00 Přivítání poutníků, mariánská pobožnost
18,00 Modlitba růžence před kostelem
19,00 Mše svatá u Pomníku padlých – arcibiskup Ján Sokol z Trnavy
Světelný průvod na Kalvárii
Adorace v Lurdské jeskyni
Neděle 3. července
6,00 Mše svatá v kostele – P. Miloslav Čamek, farář
7,30 Mše svatá v kostele – Mons. Jindřich Bartoš, děkan znojemský
8,30 Růženec v Lurdské jeskyni
9,00 Mše svatá v kostele – Mons. Karel Orlita z Brna
10,30 Mše svatá v Lurdské jeskyni – P. Josef Hudec, probošt z Hradiště u Znojma
6

12,00 Varhanní koncert v kostele – TRIO od sv. Jakuba z Brna
13,00 Křížová cesta na Kalvárii
14,00 Svátostné požehnání v kostele, rozloučení s poutníky
Pro poutníky ze Znojma byla v sobotu zajištěna autobusová doprava s odjezdem ze Znojma –
Vídeňská ul. (u mostu) v 17,00 hod., Palackého ul. 17,00 – Lázně – 17,00 – Přímětická – 17,15
– Přímětice – 17,20 hod. Zpět z Hlubokých Mašůvek po skončení celé večerní pobožnosti.
Prodejní stánky:
V letošním roce přijeli prodejci z těchto míst:
Blanné
1
Brno
8
Brtnice
1
Dobšice
4
Hluboké Mašůvky
1
Hluk
1
Mor. Budějovice
1
Oslavany
1
Ostrov u Macochy
1
Police
1
Řícmanice
1
Suchohrdly
2
Třebíč
3
Týniště nad Orlicí
2
Vejprty
1
Veverská Bítýška
1
Zlín
1
Znojmo
1
Prodejní sortiment:
Obleky, textil
9
Devocionálie (obrázky, křížky,
růžence, kalendáře, sošky) 3
Perníky
3
Hračky
2
Povlečení
2
CD
1
Cukrová vata
1
Domácí potřeby
1
Keramika
1
Knihy
1
Oplatky
1
Pečené sele
1
Ponožky
1
Přívěsky, řetízky
1
Smažené brambůrky
1
Spony
1
Ubrusy
1
Zmrzlina
1
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V sobotu nabízelo zboží třicet stánků, v neděli již pouze šestnáct. Nejvíc jich bylo stejně jako
v minulých letech s textilem vietnamských prodejců, nechyběl ale ani tradiční poutní sortiment
– perníková srdce, devocionálie. Počet prodejních stánků každoročně klesá.
Prostranství mezi hasičskou zbrojnicí a Pohostinstvím SKLÍPEK si každoročně
pronajímá p. Jung z Třebíče, který měl letos tyto pouťové atrakce: kolotoč, dětský kolotoč,
autíčka, točící lavici, střelnici, skluzavku, trampolínu.
Účastníci pouti přijíždějí v posledních letech většinou již osobními vozidly, která
parkují u sportovního hřiště a v ulicích uvnitř obce: Nivy, u školy, u rybníku, ve Svatoňovci.
Parkovné bylo vybíráno pouze v sobotu, služby na parkovištích zajišťovali členové TJ Sokol.
Poplatek za parkování osobního vozidla byl mimo obce 10 Kč, v intravilánu obce 20 Kč, za
autobus 50 Kč.
Poutníci ze Znojma měli v sobotu možnost přijet autobusem s odjezdem z Vídeňské
ulice v 17,00 hodin, zpět z Hlubokých Mašůvek po skončení celé večerní pobožnosti.
Účast na pouti byla v sobotu celkem dobrá, v neděli, kdy od rána pršelo, byla ale účast
poutníků velmi slabá. Pro déšť nebyla mše svatá v 9,00 hodin sloužena u Lurdské jeskyně, ale
v kostele. Mše svatá v 10,00 hodin byla za chladného počasí sloužena již u Lurdské jeskyně,
ale za malé účasti poutníků.
Příjmy a výdaje obce při letošní pouti:
Příjmy: 2.7. Poplatek z místa – stánky
2.7. Poplatek z místa – parkovné
3.7. Poplatek z místa – stánky
3.7. Poplatek z místa – parkovné
4.7. Pouťové atrakce – JUNG

13 150,- Kč
3 870,2 700,0,3 000,-

Příjmy celkem........................................................................22 720,- Kč
Výdaje:
29.6. Město Znojmo- správní poplatek
4.7. TJ Hlub. Mašůvky – příspěvek na činnost

100,3 870,-

Výdaje celkem ....................................................................... 3 970,- Kč
23. Pouť k pramenům Dyje
Ve středu 6. července odjížděli poutníci na pouť k pramenům řeky Dyje. V 8,00 hodin
odjížděl autobus ze Znojma, v 8,10 z Únanova a v 8,15 z Hlubokých Mašůvek. Na louce poblíž
Třeště, kde pramení řeka Dyje, se v 10 hodin konala mše svatá s požehnáním vody a obnovou
křtu. Tato pouť se letos konala poprvé.
24. Farní tábor
V době od 7. do 14. července se měl konat farní tábor na faře v Prosiměřicích. Cena za
pobyt měla být 700 Kč. Protože se přihlásilo málo dětí, tábor se letos nekonal.
25. Svatoanenská pouť
V neděli 24. července se konala svatoanenská pouť. V den svátku sv. Anny – v úterý
26. července – se v 19,00 hodin konala mše svatá na Mariánském náměstí u kaple sv. Anny.
26. Vystoupení šermířů
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Ve středu 26. července v 18 hodin se na farní zahradě konalo vystoupení šermířů
znojemské skupiny INNOMINATUS. Programu přihlíželi účastníci farního tábora, junáckého
tábora u Bábovce a někteří místní občané s dětmi.
Náklady spojené s vystoupením této skupiny uhradili organizátoři farního tábora
FATYM, kteří zde byli ubytováni v době od 25. do 30. července.
27. Žehnání bylin
Při měsíční pouti 6. srpna celebroval mši svatou Mons. Pavel Posád, biskup z Českých
Budějovic.
Při oslavě svátku Nanebevzetí Panny Marie byly v neděli 14. srpna při bohoslužbě
požehnány léčivé byliny.
28. Posezení na farní zahradě
Tradiční posezení s hudbou se konalo na farní zahradě v neděli 21. srpna. Přátelského
setkání s občerstvením se zúčastnilo na padesát farníků z Hlubokých Mašůvek a z Únanova.
29. Bohoslužba u Památníku
29. srpna v 19,00 hodin se konala u Památníku Osvobození mše svatá k uctění památky
obětí obou světových válek.
30. Poděkování za úrodu
Slavnost poděkování za dary letošní úrody byla zahájena průvodem od II. kapličky, ke
kostelu byl přinesen dožínkový věnec, ovoce a pečivo, které požehnal Mons. Karel Simandl.
Poutníci se odebrali k Lurdské jeskyni, kde byla sloužena mše.
Pečivo bylo požehnáno také při nedělní mši 11. září. Účastníci bohoslužby obdrželi
skrojek chleba, pečivo a kytičku z klasů a květin. Kostel byl k této příležitosti vkusně vyzdoben
klasy obilí, ovocem, květinami a zeleninou.
31. Vzpomínka na zemřelé
Památka na zesnulé se ve zdejší farnosti konala v neděli 30. října. Ve 13,50 hod. vyšel
průvod od kostela na hřbitov, kde se tentokrát za pěkného počasí konala dušičková pobožnost.
32. Mikulášská nadílka
V sobotu 3. prosince při měsíční Mariánské pouti přišel požehnat poutníkům svatý
Mikuláš, kterého představoval P. Marián Husek ze Znojma- Louky.
V neděli 4. prosince se v 16,30 hodin konala v kostele mikulášská nadílka. Mikuláš
(představovaný Petrem Šobou z Mikulovic) v doprovodu andělů (Vendula Dobíšková, Marie
Pikartová, Vendula Brázdová) předal nadílku osmdesáti pěti dětem, které se v doprovodu
dospělých zúčastnily besídky. V balíčcích byla jablka, sušené ovoce, perníčky, oplatky,
čokoláda, lízátka, bonbony - zčásti to byly dary zdejších farníků, část zakoupil Farní úřad.
33. Beseda s promítáním dokumentů
V neděli 11. prosince se sešlo dvacet lidí v Lázeňském hostinci na projekci zajímavých
dokumentů: Pouť v Hlubokých Mašůvkách, Rotunda v Plavči, Svěcení kostela v Šumné,
Blahořečení Jana Pavla, Svátek sv. Martina v Únanově.
34. Vánoce v naší farnosti
Po čtvrté neděli adventní se v úterý 20. prosince sešlo několik farníků, aby připravili
vánoční výzdobu kostela a betlémy v kostele a v Lurdské jeskyni.
24. prosince - Štědrý den:
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Od 8 hodin měli zájemci možnost odnést si z kostela Betlémské světlo.
Ve 13,45 se konalo otvírání betlému - poezie, modlitba, společný zpěv koled. Zúčastnilo se 30
osob.
Ve 23,30 - před kostelem vyhrávání koled muzikanty.
Ve 24,00 - půlnoční mše svatá, zpívali členové smíšeného sboru z Mikulovic.
Za doprovodu hudby a zpěvu koled průvod s Ježíškem do betléma v Lurdské jeskyni.
25. prosince - Boží hod vánoční:
9,30 . Mše svatá.
26. prosince - Svátek sv. Štěpána:
9,30 - Mše svatá
14,00 - Setkání malých i velkých koledníků před kostelem, společný průvod za zpěvu koled
k betlému v Lurdské jeskyni, koledování, zapálení pastýřského ohně, přátelské setkání,
občerstvení.
31. prosince - Svátek sv. Silvestra:
17,00 - Mše svatá, Te Deum, poděkování za uplynulý rok.
35. Farní dopisy
Od roku 2001 vydává Farní úřad každý měsíc Farní dopis, v němž jsou pravidelně
uváděny tyto rubriky: Úvodní slovo, Myšlenky pro povzbuzení a k meditaci, Biblické hádanky
pro hloubavé typy, Kousek humoru pro zasmání a Krátké zprávy (s uvedením všech akcí
plánovaných na daný měsíc ve farnosti Hluboké Mašůvky, Únanov, případně i Plaveč).
V letošním roce bylo vydáno dvanáct farních dopisů s pořadovým číslem 88 - 99, vždy
čtyři strany formátu A5, počet výtisků každého čísla je 1 000 ks. Tisk prováděl Farní úřad
v Přímětcích, skládání zajišťovala Ivana Daňhelová. Dopisy byly rozdávány při měsíčních
poutích všem účastníkům, do domácností zdejší farnosti je roznášela Marie Pikartová, Jana
Pikartová a Táňa Pikartová.
36. Soutěž o nejlépe opravenou památku
Jihomoravský kraj vyhlásil 4. ročník soutěže "Nejlépe opravená kulturní památka
Jihomoravského kraje v roce 2010". Do této soutěže byl přihlášen také zdejší poutní kostel
Navštívení Panny Marie. V uplynulých letech prošel náročnými opravami, které byly
dokončeny v minulém roce.
Byly to tyto opravy:
R. 2006 Nátěr věží kostela - 41 590 Kč.
Pozlacení kříže na malé věžičce – 18 616 Kč.
R. 2007 Nový dvouramenný kříž na hlavní věži, pozlacení báně – 62 683,50 Kč.
R. 2008 Výměna všech oken v kostele za dubová – 526 328 Kč.
R. 2009 Oprava fasády věže a nového kostela – 843 975 Kč.
R. 2010 Oprava fasády starého kostela a věžičky nad presbytář – 456 075 Kč.
Z přihlášených památek jich bylo vybráno a do soutěže zařazeno celkem třicet, největší
počet z okresu Znojmo. Byla jim přidělena čísla, aby lidé mohli posílat prostřednictvím
mobilních telefonů SMS zprávy. Hlasování probíhalo od 1. do 31. března, z každého mobilního
telefonu mohla být odeslána pouze jedna zpráva, cena jednoho hlasování stála 3 Kč. K zaslání
zprávy ve tvaru: "HLA PAMATKY 8" byli požádání jak poutníci informací ve farním dopise,
tak občané v březnovém Mašůveckém zpravodaji. Počet odevzdaných hlasů pro danou památku
bylo možno po celý měsíc březen sledovat na e-mailové adrese.
Soutěž byla rozdělena na tři kategorie: velké stavby (kostely), malé stavby (např.
kapličky), díla výtvarného umění (obrazy, varhany apod.). V kategorii velkých staveb získal 1.
místo opravený kostel ve Slupu - 2323 platných hlasů - odměna 150 000 Kč, 2. místo kostel
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Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách - 996 hlasů - odměna 50 000 Kč. V kategorii
děl výtvarného umění se na 1. místě umístily varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Vranově nad Dyjí - odměna 50 000 Kč.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání odměn se konalo pod záštitou radního
Jihomoravského kraje Ing. Pavla Balíka v budově v zasedací místnosti Jihomoravského kraje
v Brně v pondělí 30. května v 10,00 hodin. Na slavnostní vyhlášení byli za naši farnost pozváni
P. Miloslav Čamek, farář, a Zdeněk Adámek, kronikář, který se podílel na přihlášení do této
soutěže.
37. Úklid poutního areálu
V úterý 19. dubna se konala předvelikonoční brigáda, při níž byl uklizen celý poutní
areál - Kalvárie, prostranství u Lurdské jeskyně, kolem kostela, posečení trávy a úklid chatek
na farní zahradě, položení kamenné dlažby pod přístřeškem u kuchyňky a další potřebné práce.
Brigády se zúčastnili členové Sboru dobrovolných hasičů a další farníci, celkem 25 osob.
Další brigáda, při níž byl opět proveden úklid celého poutního areálu, posečena a
vyhrabána tráva, se konala v sobotu 18. června. Zúčastnilo se 27 lidí, kteří tak připravili
prostranství okolo kostela, Kalvárii, Lurdskou jeskyni a okolí Svaté studny na Hlavní pouť.
Poslední brigáda se v letošním roce konala 17. listopadu na shrabání listí.
38. Přístřešek u kuchyňky
V měsíci dubnu se konaly opakovaně brigády, při nichž byla zhotovena konstrukce pro
přístřešek přiléhající ke kuchyňce a sociálnímu zařízení na farní zahradě. Na střechu byla
použita krytina z umělého šindele, podlaha byla vydlážděna plochými kameny. Nové zařízení
umožní hostům ubytovaným v chatkách i návštěvníkům různých akcí posezení i při
nepříznivém počasí.
39. Nový kříž
Za vrcholem stoupání směrem od Hlubokých Mašůvek ke křižovatce do Únanova rostla
po pravé straně silnice lípa. Tomuto místo říkali starší občané "U tůně". Bývala zde sice malá,
ale hlubší tůň stále naplněná vodou. Při rekultivaci pozemků byla Zemědělským družstvem tůň
zasypána, ale lípa zde byla ponechána. V několika posledních letech začala usychat, uschlé
větve hrozily pádem na vozovku a mohly ohrozit projíždějící vozidla. Proto byla počátkem
letošního roku lípa skácena. Býval na ní kříž, proto se někteří farníci rozhodli pořídit nový kříž
a umístit jej na místě odstraněné lípy. Podle rozhodnutí Okresní správy komunikací však musel
být kříž odstraněn a přesunut asi jeden metr dále od vozovky. Stejně tak byly přesunuty i dvě
mladé lípy, zasázené po stranách kříže.
Místo v nářečí nazývané "Ho tóně" bylo zajímavé tím, že na vrcholu stoupání se v tůni
stále držela voda. Dokonce pověst vypráví, že se zde kdysi utopil obecní pastýř.
Kříž zhotovil Jaromír Krejčí, Josef Stehlík, na uvedené stanoviště jej umístil Silvestr
Pavlíček s dalšími spolupracovníky.
40. Opravený obraz
Do "šesté" kapličky při silnici k Příměticím byl namalován nový obraz "Klanění Tří
králů". Autorem malby je p. Jakubec z Třebíče.Byl požehnán při měsíční mariánské pouti a
poté umístěn do kapličky.
41. Výměna kanalizačního potrubí
Protože zdivo základů věže při deštích vlhlo, bylo odkryto potrubí, odvádějící vodu
z okapů kostela. Původní potrubí z dob výstavby kostela (staré šedesát roků) bylo nejen ucpané
sutí, ale z velké části již zvětralé. Proto bylo odstraněno, nahrazeno novým plastovým s větším
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spádem, aby voda s případným smetím mohla lépe odtékat a nepodmáčet základy zdiva věže a
kostela.
Práce provedli farníci při několika brigádách v měsíci září.
42. Propagace poutního místa Hluboké Mašůvky v časopisech
O velikonočních svátcích v Hlubokých Mašůvkách byl zveřejněn obsáhlý text a snímky
v celostátně vydávaném týdeníku Naše rodina č. 16, vydání ze dne 19.4.2011.
Str. 7 - 9: Krajina zbožného lidu. neobyčejná ves Hluboké Mašůvky, Na nebi pod mrakem,
jasno v duši, Poutní místa na stromech, Věda není jaderná Kalvárie, Sedm bolestní tenkrát a
dnes, Pradávný léčivý pramen, Projděme si čtrnáct zastavení křížové vesty v Hlubokých
Mašůvkách (texty doplněny 22 snímky).
Str. 12 - 13: Svatý týden v Hlubokých Mašůvkách, Počátek Velikonoc, Nastupují hrkači, Den
mimořádné Boží lísky, Nakonec zazní Aleluje, Žehnání pokrmů (text: Miloslav Čamek, 6
snímků: Zdeněk Adámek).
Str. 31: Kostel Navštívení Panny Marie (text, celostránkový snímek kostela).
Snímek hrkačů s textem byl zveřejněn v týdeníku Znojemský týden a Znojemsko a čtyři snímky
ve Znojemském deníku Rovnost. Autor textů a snímků: Zdeněk Adámek.
Další text s názvem "Chci jít tam, kde se lidé modlí" se šesti snímky zdejšího poutního
místa byl uveden v měsíčníku pro děti "Nezbeda" číslo 6/201 str. 6-7. 2011.
43. Cesty víry
V neděli 18. září v 16,40 hod. vysílala ČT 2 v pořadu Cesty víry dokument o opravách
církevních památek. Značná část tohoto pořadu byla věnována zdejšímu kostelu Navštívení
Panny Marie. Dokument natáčeli pracovníci televize o letošní Hlavní pouti, v televizním
pořadu byly záběry procesí, světelný průvod, adorace v Lurdské jeskyni, výstava o opravách
církevních památek, vzpomínky na někdejší pouti v Hlub. Mašůvkách. V další části dokumentu
byly záběry opravených památek z Višňové, z Vítonic a dalších míst.
44. Pobyty na farní zahradě
Od měsíce června do září pobývaly rodiny a děti v chatkách na farní zahradě.
10.6. – 12.6. Děti z farnosti Kněžice
23.6. –
26.6. Společenství rodin z Olomouce
3.7. –
8.7. Rodiny z Dolních Bojanovic
10.7. –
17.7. Rodiny z Dobrušky
17.7. –
29.7. Dva turnusy tábora z Vranova nad Dyjí
29.7. –
2.8. Rodiny z Rudy u Velkého Meziříčí
5.8. –
7.8. Rodina z Hodonína
10.8. –
14.8. Rodiny z Ostravy – Klímkovic
15.8. –
21.8. Rodiny z Uherského Brodu
7.9. –
9.9. Charita Třebíč
45. Krajský hejtman pozval papeže na jižní Moravu
Delegace Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem navštívila ve
dnech 16. – 18. května Itálii. Během prvního dne návštěvy se zástupci kraje zúčastnili zahájení
výstavy o kardinálu Josef Beranovi a odhalení pamětní desky u hrobu svatého Cyrila. Druhý
den patřil prezentaci Jihomoravského kraje a jednání na ambasádě v Říme. Závěrem třídenní
návštěvy byla generální audience u papeže Benedikta XVI. na Svatopetrském náměstí ve
Vatikánu. Na závěr ceremoniálu se hejtman M. Hašek spolu s velvyslancem ČR u Svatého
stolce Pavlem Vošalíkem krátce setkal s papežem, předal mu dar Jihomoravského kraje – dílo
mistra Jiřího Netíka Zvěstování Panny Marie. V osobním rozhovoru pozval hejtman jménem
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kraje Svatého otce k návštěvě jižní Moravy v r. 2013, kdy se budou konat oslavy 1150. výročí
příchodu svatého Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
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