2012 - VI. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
1. Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky
Od roku 2003 je farářem hlubokomašůvecké farnosti Ing. Mgr. Miloslav
Čamek, který přišel na zdejší poutní místo v roce 2003. K 1. září letošního roku nastoupil na
jeho místo Mgr. Stanislav Váša.
Zdejší farář má současně na starosti i farnost v Únanově. Mše svaté slouží o nedělích
a svátcích v 8,00 hodin v Únanově a v 9,30 hod. v Hlubokých Mašůvkách. Ve všední dny
zajíždí v pondělí a ve čtvrtek do Únanova, ve zdejším kostele se konají bohoslužby ve středu
a v pátek podle ročního období v 17,00, v 18,00 nebo v 19,00 hodin.
V r. 2012 se konaly tyto obřady: 4 křty a 4 pohřby.
2. Výuka náboženství
Ve školním roce 2011/2012 byli k výuce náboženství přihlášeni 4 žáci ze
zdejší školy.
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo vyučování náboženství 5 žáků zdejší školy.
Výuka se konala v místní škole vždy ve středu od 13,30 hodin.
3. Měsíční pouti
Každou první sobotu v měsíci (kromě dubna, kdy měla pouť připadnout na Bílou
sobotu, proto byla přeložena na konec března) se konaly "Mariánské pouti první soboty".
V letošním roce to byly č. 258 až 269:
7. ledna
17,00 v kostele
P. Marek Orko Vácha, studentský kaplan z Prahy
4. února
17,00 v kostele
P. Marek Orko Vácha, studentský kaplan z Prahy
3. března
17,00 v kostele
P. Marek Orko Vácha, studentský kaplan z Prahy
31. března
17,00 v kostele
P. Marek Orko Vácha, studentský kaplan z Prahy
5. května
18,00 u Lurdské j.
P. Marek Orko Vácha, studentský kaplan z Prahy
2. června
18,00 u Lurdské j.
P. Jiří Jeniš, novokněz, kaplan z Hodonína
7. a 8. července Hlavní pouť
Mons. Karel Orlita, kanovník z Brna
P. Pavel Konzbul, farář z Brna
P. Josef Hudec, probošt z Hradiště
4. srpna
18,00 u Lurdské j.
Mons. Dr. Karel Simandl
1. září
18,00 v kostele
Prof. Petr Piťha z Prahy
6. října
18,00 v kostele
P. Karel Janů, novokněz – kaplan z Hodonína
3. listopadu
17,00 v kostele
P. Martin Kohoutek, kaplan v Boskovicích
1. prosince
17,00 v kostele
P. Josef Kubeš, novokněz - kaplan v Mikulově
4. Tříkrálová sbírka
Tradiční Tříkrálová sbírka se v naší obci konala v sobotu 7. ledna. Koledníci v naší
obci a jejím blízkém okolí vybrali:
Obec
Vybraná částka Počet obyvatel Průměr na 1 obyvatele
Bojanovice
4 366 Kč
195
22,38 Kč
Černín
8 525 Kč
123
69,30 Kč
Hluboké Mašůvky
10 352 Kč
791
13.08 Kč
Jevišovice
16 106 Kč
1 132
14,22 Kč
Kravsko
7 673 Kč
547
14,02 Kč
Mikulovice
13 488 Kč
626
21,54 Kč
Mramotice
9 808 Kč
Němčičky
4 400 Kč
90
48,88 Kč
Olbramkostel
9 169 Kč
537
17,07 Kč

Plaveč
Plenkovice
Přímětice
Rudlice
Únanov
Vevčice
Žerůtky

10 781 Kč
8 467 Kč
42 887 Kč
3 250 Kč
24 865 Kč
3 100 Kč
7 355 Kč

442
362

24,39 Kč
23,38 Kč

111
1 163
74
241

29,28 Kč
21,38 Kč
41,89 Kč
30,51 Kč

Výsledek letošního již 12. ročníku byl rekordní. Do sbírky se zapojilo 407 skupinek,
což je víc než 1 200 koledníků, celkově bylo vybráno 1 575 622 Kč, což je o 71 tisíc korun
více než v roce předešlém. Z vybraných peněz zůstává přes 60% pro potřeby Oblastní charity
Znojmo, která je využije pro tyto činnosti:
Charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba osobní asistence, centrum
poradenství a pomoci, sociální rehabilitace dále pro Dílnu svaté Kláry a Denní stacionář sv.
Damiána.
V Hlubokých Mašůvkách zajistil konání sbírky Farní úřad. Domácnosti občanů
navštívila trojice koledníků: vedoucí Leoš Pospíchal, členky: Marie Pikartová a Jana
Pikartová.
5. Vánoční koncert
V neděli 8. ledna v 16,00 hodin se konal v kostele vánoční koncert pěveckého sboru
Dr. Františka Malého ze Základní umělecké školy v Hrotovicích. Koncertu se zúčastnilo 35
osob.
6. Ukončení vánoční doby
Před zahájením únorové měsíční pouti byly u Lurdské jeskyně spáleny vánoční
stromky. V 16,30 hodin bylo v kostele udíleno Svatoblažejské požehnání a v 17,00 hodin bylo
z betlému u Lurdské jeskyně přeneseno Jezulátko do chrámu, kde bylo uvítáno Simeonem a
Annou. Po tomto obřadu následovala poutní mše svatá.
7. Přednáška
Farní úřad zorganizoval přednášku Ing. Pavla Jajtnera "Křesťan a krize", která se
konala v neděli 12. února v 16,00 hodin. Zúčastnilo se 12 osob.
8. Setkání zasloužilých ministrantů
V neděli 11. března se v 15,00 hodin konalo setkání zasloužilých ministrantů,
kterého se zúčastnili: Josef Bořil, Jindřich Dobrovolný, Karel Hasman, Josef Kamarád,
Václav Kamarád, František Karl, Jaromír Krejčí, Leoš Pospíchal, František Salát, František
Slonek – Brno, Pavel Večerek, Zdeněk Adámek.
Účastníci vyslechli zajímavou přednášku P. Jana Kotíka, faráře z Přímětic, na téma:
Putování po Tanzánii. Přednáška byla doprovázena projekcí snímků.
9. Soutěž památek
Také v letošním roce vyhlásil Jihomoravský kraj soutěž o nejlépe opravenou
památku. Nejvíce přihlášených objektů bylo stejně jako v minulém roce ze Znojemska a také
dvě ceny pro vítěze putovaly na náš okres. V roce 2011 získal 1. místo kostel ve Slupu, 2.
místo kostel v Hlubokých Mašůvkách a v kategorii děl výtvarného umění obsadily 1. místo
varhany v kostele ve Vranově nad Dyjí.
Nejvíc hlasů prostřednictvím zpráv SMS obdržel kostel Nejsvětější Trojice
v Těšeticích s odměnou 150 000 Kč, na 2. místě kostel v Kunštátě na Blanensku, v kategorii
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děl výtvarného umění získal odměnu 50 000 Kč za 1. místo hlavní oltář v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.
10. Zájezd do Prahy
V sobotu 17. března se uskutečnil zájezd do Prahy „Po stopách českých patronů“.
Ze Znojemska se na pouť vydali z několika farností, z Hlubokých Mašůvek odjížděl autobus
v 5,00 hodin, cena dopravy činila 400 Kč, vstupné si účastníci hradili sami. V Praze navštívili
katedrálu sv. Víta, kde se zúčastnili mše svaté ve Svatováclavské kapli, prohlédli si výstavu
Svatovítského pokladu, Arcibiskupský palác a výstavu o sv. Anežce České. Z naší obce se
zúčastnilo 21 farníků.
11. Pekařská pouť
Tradiční pekařská pouť ke sv. Hofbauerovi se konala v sobotu 17. března v 16,00 hodin
v kostele sv. Klementa v Tasovicích.
12. Přednáška J. Peňáze
V neděli 18. března v 16,00 hodin se konala v Lázeňském hostinci přednáška Mons.
Jana Peňáze na téma „Cyrilometodějská tradice a její význam“. Zúčastnilo se 10 osob.
13. Křížová cesta
25. března - na 5. neděli postní - se ve 14 hodin konala Křížová cesta po obci.
Zúčastnilo se dvacet farníků.
14. Velikonoční týden
Květná neděle:
V 9,30 hodin se sešli farníci u kaple svaté Anny, kde byly požehnány ratolesti. Za
zpěvu písně se s nimi věřící vydali průvodem do kostela, kde byly zazpívány pašije a sloužena
mše svatá.
Odpoledne se ve 14,00 hodin konala křížová cesta po vesnici.
Zelený čtvrtek:
V 16,45 se hrkači zúčastnili mše svaté a poté se vydali na první hrkání po obci. Ve
20,00 hodin se konala adorace v Getsemanech.
Velký pátek:
Od 8,00 do 16,30 hodin se konala adorace v kostele, v 15,00 hodin Křížová cesta na
Kalvárii a v 16,30 hod. velkopáteční obřady.
Bílá sobota:
Od 8,00 do 17,00 hodin modlitby u Božího hrobu v kostele, v 18,00 hodin
shromáždění před kostelem – žehnání ohně, zapálení paškálu a průvod do kostela, kde se
konala velikonoční vigilie.
Boží hod velikonoční:
V 9,30 hodin mše svatá s žehnáním pokrmů a Te Deum.
Pondělí velikonoční:
V 9,30 hodin mše svatá.
Od časných hodin obcházeli koledníci s pomlázkami ("žílami") dívky a ženy. Za
"mrskačku" dostávali především čokoládová vajíčka, perníčky a různé sladkosti, méně se již
dávají vařená zdobená vejce - "kraslice". Zdá se, že počet chlapců, kteří chodili po pomlázce
byl letos menší než jindy.
Hrkání:
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O velikonočních svátcích se vydali na hrkání: Zelený čtvrtek v 17,45 hod., Velký
pátek: v 6,00 hod., ve 12,00 hod., v 15,00 hod. a v 17,00 hodin, Bílá sobota: v 6,00 hod. a ve
12,00 hodin.
V sobotu odpoledne se hrkači vydali na pochůzku po obci pro odměnu za hrkání.
V letošním roce hrkali:
Vedoucí:
Miroslav Tašlmár
Oldřich Kotlán
Další hrkači:
Alex Bashiry
Filip Dvořák
Václav Dvořák
Ondřej Grégr
Filip Kamarád
Šimon Krula
Štěpán Krula
Jan Kúřil
Lukáš Kúřil
Jiří Mihola
Ondřej Němeček
David Raputa
Jakub Ryšavý
Tomáš Řeřucha
Jiří Sendler
František Slonek
Veronika Slonková
Marek Svoboda
Jakub Šnobl
Alexandr Tulis
Kryštof Tulis
Oldřich Tulis
Václav Vrána
Alex Bashiry
15. Posezení u táboráku
V neděli 29. dubna v 18 hodin se sešli dospělí a děti na farní zahradě. Opekli si
špekáčky, dospělí si u táboráku společně zazpívali a děti si zahrály různé míčové hry.
16. Hasičská pouť
Letošní - již dvanáctá - hasičská pouť se konala v neděli 6. května. Hasiči místního
Sboru dobrovolných hasičů společně s delegací hasičů z rakouského Moldu se zúčastnili
bohoslužby ve zdejším poutním chrámu a odtud odešli ke Svaté studni, kde položili kytici
k soše sv. Floriána, patrona hasičů. Následovala adorace a po jejím ukončení odešli společně
na přátelské posezení do Lázeňského hostince.
17. Svátek matek
Druhou květnovou neděli se tradičně oslavuje Svátek matek. Po mši svaté, která byla
sloužena za matky, uctily přítomné ženy obrázek Panny Marie de Foy a přijaly kytičku květin.
18. Svatodušní svátky
Boží hod svatodušní připadl na neděli 27. května. Bohoslužby se konaly jako každou
neděli v 9,30 hodin.
19. Boží Tělo
Slavnost Božího těla se konala při měsíční pouti v sobotu 2. června. Od 17,30 udílel
v kostele P. Jiří Jeniš, kaplan z Hodonína, novokněžské požehnání. V 18,00 odešel z kostela
průvod k Lurdské jeskyni, kde byla sloužena mše svatá. Po skončení bohoslužby odešel
průvod s monstrancí a za doprovodu hudebníků ke Svaté studni, kde byl první oltář. Od
pokračoval průvod k dalším oltářům, které byly: u Lázeňského hostince, v kapli svaté Anny
a u Pomníku padlých.
Měsíční pouť navštívilo asi šest set poutníků, většina z nich se zúčastnila průvodu
Božího těla.
20. Posezení u táboráku
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V neděli 10. června přáli farníci p. faráři P. Mil. Čamkovi k jeho 47. narozeninám,
předali mu kytici a dort ve tvaru knihy.
Na odpoledne byli farníci a občané pozváni k posezení u táboráku, které se konalo
na farní zahradě. I když počasí bylo chladnější, zúčastnilo se setkání asi třicet farníků.
21. Setkání u Svatého kamene
27. června se setkali věřící z obou stran rakousko-české hranice nedaleko Konic u
Svatého kamene ke společné bohoslužbě. Slavnosti se zúčastnil také hlubokomašůvecký farář
P. Miloslav Čamek s několika zdejšími farníky.
22. Hlavní pouť
Hlavní pouť se v letošním roce konala ve dnech 7. a 8. července za slunečného, velmi
teplého počasí. Pořad pouti:
Sobota 7. července:
15,30 Pěší pouť od kostela v Příměticích (vedl Orel)
15,00 V kostele mše svatá v německém jazyce – P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
16,00 Křížová cesta v kostele
16,30 Procesí od rybníka ke kostelu (s korouhvemi, sochou Panny Marie, za doprovodu
hudby)
17,00 Přivítání poutníků před kostelem: P. Miloslav Čamek – farář, ing. Jiří Malec – starosta,
pěvecký sbor písní: Vítejte vroucně nám....
V kostele: Mariánská pobožnost
18,00 Před kostelem u pomníku padlých: Modlitba růžence
18,45 Mše svatá před kostelem u pomníku padlých – celebroval Mons. Dr. Karel Orlita,
kanovník z Brna
Světelný průvod na Kalvárii za doprovodu hudby, zpěvu písně „Kde v údolí ku řece
hora má sklon“ a modliteb
Adorace v Lurdské jeskyni
Neděle 8. července:
6,00 V kostele: mše svatá – P. Miloslav Čamek, farář
7,30 V kostele: mše svatá – Mons. Jindřich Bartoš, děkan znojemský a vranovský
8,30 V Lurdské jeskyni: růženec
9,00 V Lurdské jeskyni: mše svatá – P. Pavel Konzbul, farář z Brna
10,30 Průvod od kostela k Lurdské jeskyni: mše svatá – P. Josef Hudec, probošt z Hradiště
12,00 V kostele: varhanní koncert – p. Martin Kubát se sólisty
13,00 Na Kalvárii: Křížová cesta
14,00 V kostele: svátostné požehnání, rozloučení s poutníky
Účast na sobotní pouti byla dobrá, v neděli menší.
Stánky a prodejci:
Sortiment zboží:
Cukrovinky, perníky
Textilní zboží
Hračky
Obrázky, křížky, památky
Povlečení
Oplatky
Keramika
Záclony, ubrusy

V sobotu
6
3
3
2
1
1
1
1

V neděli
5
3
2
2
1
1
1
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Brambůrky
1
Kosmetika
1
Prádlo
1
Medovina
1
Vše za 39 (různé zboží)
1
Nafukovací balónky
1
Zmrzlina
1
Ledová tříšť
1
Knihy
Celkem
26 stánků
Poplatky byly vybírány podle schválené vyhlášky.
Prodejci přijeli z těchto míst:
Dobšice
Brno
Suchohrdly
Blanné
Brtnice
Jihlava
Moravské Budějovice
Olomouc
Ostrov u Macochy
Police
Třebíč
Týniště nad Orlicí
Veverská Bítýška
Zlín
Židlochovice

v sobotu
6
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
19 stánků
v neděli
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Vyúčtování pouti:
Příjmy: 7.7.
Poplatek z místa – stánky
6 550 Kč
7.7.
Poplatek z místa – parkovné
3 420 Kč
8.7.
Poplatek z místa – stánky
4 450 Kč
8.7.
Poplatek z místa – parkovné
2 220 Kč
8.7.
Pouťové atrakce – Jung
3 000 Kč
Příjmy celkem...............................................................................…….19 640 Kč
Výdaje: 29.5.

Město Znojmo – správní poplatek
100 Kč
Pronájem dopravních značek
1 920 Kč
Výdaje celkem..................................................................................…….2 020 Kč
Čistý příjem činil.............................................................................……17 620 Kč
23. Srpnová měsíční pouť
V uplynulých letech se Mons. Karel Simandl zúčastňoval podzimní pouti na
poděkování za dary úrody. V letošním roce celebroval u Lurdské jeskyně mši svatou při
sobotní pouti dne 4. srpna.
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24. Posezení s hudbou
V neděli 12. srpna od 15 do 19 hodin se sešli farníci na farní zahradě k přátelskému
posezení s hudbou a pohoštěním.
25. Žehnání bylin
V neděli 19. srpna při oslavě svátku Nanebevzetí Panny Marie, který býval v dávné
minulosti slaven ve zdejší farnosti jako pouť, byly při mši k oltáři přinášeny a požehnány
léčivé byliny. Farníci přivítali nového pana faráře P. Stanislava Vášu
26. Bohoslužba u Památníku
V pondělí 27. srpna a slunečného letního podvečera byla u Památníku Osvobození
sloužena mše svatá za oběti obou světových válek.
27. Poděkování za úrodu
Tradiční slavnost poděkování za úrodu se konala při měsíční pouti 1. září. V 15,00
hodin celebroval v kostele německou mši svatou P. Gerhard M. Walder. V 17,30 vyšlo od
plenkovické křižovatky procesí s hudbou a dary úrody. Před kostelem prof. P. Petr Piťha
požehnal dary úrody a věřící se odebrali do kostela, kde byla sloužena poutní mše svatá.
Kostel byl vyzdoben klasy obilí a kukuřice, zeleninou a ovocem. Výzdobu provedla vkusně
Jana Večerková z Bábovce.
28. Svěcení hasičského vozidla
2. září se nedělní bohoslužby zúčastnili členové místního Sboru dobrovolných
hasičů. Po mši svaté bylo před kostelem posvěceno renovované hasičské auto. Podrobně
v kapitole VII.
29. Podzimní pouť
Podzimní pouť se konala v neděli 9. září v 9,30 hodin. Při mši svaté byl požehnaná
chléb a pečivo z letošní úrody.
Po mši svaté, kterou naposledy ve zdejším kostele celebroval dosavadní farář P.
Miloslav Čamek, se s ním farníci rozloučili.
Při průvodu kolem oltáře byli věřící obdarováni kytičkou a pečivem.
Ve čtvrtek 13. září se P. Miloslav Čamek ze zdejší obce odstěhoval do Čejkovic u
Hodonína.
30. Mgr. Miloslav Čamek odchází do jiné farnosti
Podle rozhodnutí brněnského biskupství byl zdejší farář P. Miloslav Čamek přeložen
do farnosti Čejkovice u Hodonína. Ve zdejší farnosti působil devět roků.
Miloslav Čamek pochází z malé vesnice Březejc na Českomoravské vysočině. Narodil se 12.
června 1965 ve Velkém Meziříčí. Po absolvování gymnázia vystudoval zemědělské
inženýrství a poté v Olomouci bohoslovectví. Po jáhenském svěcení nastoupil jáhenskou
službu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. V r. 1996 byl vysvěcen na kněze. Nejdříve působil
jeden rok jako kaplan v Hustopečích u Brna, v letech 1997 až 2003 byl farářem v Kněžicích,
pod jeho správu patřila i farnost v Heralticích a Opatově. 1. září 2003 nastoupil jako farář do
Hlubokých Mašůvek, odkud spravoval také farnost v Únanově.
Po dobu působení se značnou měrou zasloužil o zvelebení zdejšího poutního místa,
a to jak po stránce duchovní, tak v péči o poutní areál.
Byly to především tyto akce:
- Každý měsíc ve spolupráci se znojemským děkanstvím konání "poutí první soboty".
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- Slavnosti v kostele: Hasičská pouť, Svátek matek, Žehnání bylin, bohoslužba u Památníku.
- Dvakrát ročně zorganizoval přednášky s významnými lektory (prof. P. Piťha, MUDr. M.
Svatošová, Ing. P. Jajtner - býv. velvyslanec, Fr. Lízna - vězeňský kaplan, Mons. Jan Peňáz
aj.) a besedy s promítáním dokumentů.
- Pořádal autobusové zájezdy na významná a památná místa - na poutní místa, betlémy, safari,
Praha, Kutná Hora atd.
- S dětmi se zúčastňoval prázdninových farních táborů.
- Propagoval zdejší poutní místo vydáváním publikací, pohlednic, puzzlí, dále v časopisech
Naše rodina, Nezbeda. Každý měsíc vydával "Farní dopis". Příležitostné výstavky.
- Dvakrát až třikrát ročně zorganizoval posezení u táboráku na farní zahradě.
- Pořádal koncerty: vánoční, varhanní, duchovní hudby.
- Jedenkrát ročně připravil "Setkání vysloužilých ministrantů" - s přednáškou.
- Každoročně uspořádal Mikulášskou besídku.
- Zorganizoval Den otevřených dveří a Noc kostelů.
- Pravidelně navštěvoval nemocné farníky a seniory.
- Podílel se na společenských akcích pořádaných obcí – vítání dětí do života, besedy pro
seniory.
Pro duchovní činnost vytvářel potřebné materiální podmínky péčí o zvelebování poutního
areálu, např.:
Rok 2004:
- Omítky pod kůrem.
- Nátěr oken na faře, nové dveře na dvůr.
- Chatky na farní zahradě: postele, stoly, přikrývky, vybavení kuchyňky.
- Oprava postaviček v betlému, doplnění lunetou.
Rok 2005:
- Pořízen obraz Růženec světla, restaurováno 12 obrazů Mariánské cesty (K.
Floriánová, St. Říše)
- Pořízena nová oltářní roucha.
- Oprava sošky a pozlacení korunky na sošce P. Marie de Foy.
- Oprava kříže na Plenkovickém kopci.
- Nový kříž před kostelem, pozlacení korpusu.
- Vydání publikace: Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky 1680-2005, dvě barevné
pohlednice kostela a dvě pohlednice „Vánoční pozdrav z Hlub. Mašůvek“.
- Oprava střechy farní budovy – 327 tis. Kč.
- Nátěr chatek na farní zahradě, doplněno vybavení.
- Úprava odtoku vody z okapů kostela.
- Oprava sošky a pozlacení korunky na sošce P. Marie de Foy.
Rok 2006:
- 2. etapa opravy střechy farní budovy – 546 tis. Kč.
- Nátěr bání kostela – 50 tis. Kč, pozlacení kříže – 13 tis. Kč.
- Vydláždění prostoru za kostelem, nová podlahová krytina na kůru.
- Pořízeny tři nové obrazy Mariánské cesty, opraveno pět obrazů.
- Pamětní deska prof. P. Josefu Parmovi a arch. Ing. Th. Krátkému – 11 tis. Kč.
- Výstava: 50. výročí úmrtí Jos. Parmy.
- Úprava věže, pozlacení kříže, uložení dokumentů do makovice – 60 tis. Kč.
- Zateplení podkroví fary, rozvody elektřiny, vody a topení.
- Nový kříž na Rudlické silnici.
Rok 2007:
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- Oprava dalších obrazů – 20 tis. Kč.
- Nový obraz: Obraz Božího milosrdenství – 7 tis. Kč (B. Bortlík, St. Poddvorov)
Rok 2008:
- Oprava poškozených obrazů Sedmibolestné cesty – 11 tis. Kč.
- Zateplení stropu kostela.
- Oprava kaple svaté Anny.
- Oprava obrazů v kapličkách u silnice – 8 tis. Kč. Nový obraz do kapličky sv. Cyrila a
Metoděje (maloval MUDr. Vl. Slezáček)
- Nová okna v celém kostele – 495 tis. Kč.
- Úpravy poutního areálu – 41 tis. Kč.
Rok 2009:
- Oprava fasády a věže kostela – 844 tis. Kč.
- Oprava kaple sv. Anny.
- Oprava pěti obrazů Mariánské cesty.
- Pořízení nové konstrukce pro betlém u Lurdské jeskyně.
- Nákladem 3 000 ks vydána publikace „400 let Panny Marie de Foy“.
Rok 2010:
- Dokončení opravy fasády kostela – 456 tis. Kč
- Oprava Pomníku padlých.
- Další různé opravy – 67 tis. Kč.
Celkem si úpravy fasády vyžádaly náklad ve výši 1,3 mil., z toho dotace min.
kultury činila 850 tis. Kč, obec věnovala částku 200 tis. Kč, farnost a poutníci
přispěli částkou 245 tis. Kč.
Rok 2011:
- Vybudování přístřešku u kuchyňky na farní zahradě.
- Nový kříž u silnice u IV. kapličky.
- Oprava dalších obrazů Mariánské cesty.
- Výměna kanalizačního odvodu ze střechy kostela.
- V soutěži JMK o nejlépe opravenou památku získal zdejší kostel odměnu 50 tis. Kč.
Rok 2012:
- Oprava opěrného tarasu cesty pod farou.
- Pořízení nové střešní konstrukce a krytiny kolonády u Svaté studny.
- Oprava kříže na hřbitově.
Za devět roků působení ve zdejší farnosti připravil 108 měsíčních mariánských poutí,
468 nedělí, 9 hlavních poutí, devatery vánoční a velikonoční svátky.
Za uvedené období se konaly tyto obřady:
v Hlub. Mašůvkách
v Únanově
svátost křtu
56 dětí
52 dětí
1. svaté přijímání
11 dětí
33 dětí
biřmování
12 farníků
církevní sňatek
7 párů
9 párů
církevní pohřeb
33 farníků
62 farníků
Farníci se s P. Miloslavem Čamkem rozloučili v neděli 9. září, kdy v místním kostele
sloužil naposledy mši svatou. Předali mu kytici květin, obraz zdejšího poutního kostela
(namalovaný MUDr. Vladimírem Slezáčkem), vysavač a mixér. Poděkovali mu za jeho podíl
na zvelebení poutního místa a popřáli mnoho zdraví při jeho náročné práci na novém působišti
v Čejkovicích.
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Rodina Drozdova předala panu faráři fotoknihu se snímky z období jeho působení
v Hlubokých Mašůvkách.
Obec předala P. Miloslavu Čamkovi na zasedání obecního zastupitelstva zarámovaný
pamětní list, oceňující jeho činnost ve zdejší farnosti v letech 2003 až 2012.
Pan farář Čamek se zdejší obce odstěhoval dne 13. září.
31. Nový duchovní správce farnosti
V neděli 16. září poprvé sloužil mši svatou nový duchovní správce farnosti P.
Stanislav Váša. Na zdejší poutní místo byl přeložen Biskupstvím brněnským ke dni 15.8.2012.
P. Stanislav Váša se narodil dne 19. července 1976 v Mostišti u Velkého Meziříčí,
pochází z malé obce Zadní Zhořec, farnost Netín. Po ukončení základní školy v Radostíně nad
Oslavou se vyučil soustružníkem a pět roků v tomto oboru pracoval. Dokončil středoškolské
vzdělání a po složení maturitní zkoušky se přihlásil ke studiu bohosloví. Nastoupil do
přípravného ročníku v Litoměřicích a po roce vstoupil do kněžského semináře v Olomouci,
kde v roce 2007 dokončil studia teologické fakulty. Byl vysvěcen k jáhenské službě, kterou
vykonával v Pohořelicích u Brna. Po roce působení v tamní farnosti byl v roce 2008 vysvěcen
na kněze a poslán biskupstvím jako kaplan do Telče a okolních farností.
V měsíci srpnu letošního roku byl ustanoven administrátorem farnosti Hluboké
Mašůvky a Únanov. Po dobu jednoho měsíce se za přítomnosti dosavadního zdejšího faráře
P. Miloslava Čamka seznamoval s životem zdejší farnosti a povinnostmi faráře na zdejším
poutním místě a za účasti znojemského děkana Mons. Jindřicha Bartoše převzal inventář.
Samostatně začal ve farnosti sloužit od 13. září 2012.
32. Pobyty ve zdejší farnosti
V chatkách na farní zahradě v letošním roce pobývali:
25. - 27. května
Přemysl Janýr s přáteli
5. - 8. června
Škola v přírodě - Žáci ZŠ Přímětice
18. - 22. června
Klienti Emina zámku z Hrušovan nad Jevišovkou
25. - 30. června
Dvě rodiny z Brna
2. - 6. července
Rodiny z Uherského Brodu
8. - 14. července
Farní tábor Vranov nad Dyjí
15. - 21. července
Farní tábor Vranov nad Dyjí
22. - 28. července
Farní tábor Vranov nad Dyjí
30. července - 5. srpna
Děti z evangelické farnosti Znojmo
5. - 12. srpna
Rodiny z Dobrušky
12. - 19. srpna
Rodiny z Klimkovic u Ostravy
20. - 26. srpna
Rodiny ze Šumné
14. - 15. září
Farníci ze severních Čech
33. Koncert duchovní hudby
Při měsíční pouti dne 6. října vystoupil v 17,00 hodin ve zdejším kostele smíšený
pěvecký sbor Smetana z Hulína pod vedením Mgr. Lenky Poláškové z Církevní konzervatoře
Kroměříž. Tento čtyřicetičlenný sbor zazpíval za doprovodu el. varhan několik sborů.
Sbor má za sebou významné mezinárodní úspěchy – obdržel zlatou medaili na
mezinárodní soutěži MUNDI CANTAT 2004 (Svátky písní) v Olomouci, stříbrnou na
Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby Praha 2006 a na mezinárodní soutěži
Svátky písní Olomouc 2009.
Další koncert tohoto sboru na Znojemsku se uskutečnil 7. října v kostele ve Vranově
nad Dyjí.
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34. Dušičková pobožnost
Ve čtvrtek 1. listopadu o svátku Všech svatých a rovněž v pátek 2. listopadu na
svátek Dušiček se konala mše svatá v 17,00 hodin.
Dušičková pobožnost na hřbitově se konala v neděli 4. listopadu ve 13,45 hodin za
pěkného počasí a hojné účasti.
35. Mikulášská nadílka
Při 269. měsíční pouti přišel po mši svaté Mikuláš, představovaný již tradičně P.
Mariánem Huskem, farářem ze Znojma - Louky.
Pro děti připravil Farní úřad mikulášskou nadílku na neděli 2. prosince. V 16,30 hod.
se zaplnil kostel dětmi v doprovodu rodičů a příbuzných. Setkání zahájil p. farář Stanislav
Váša, žáci místní školy zazpívali několik písní a zahráli na zobcové flétny a zvonečky. Hrou
na kytaru a harmoniku je doprovázela p. učitelka Dana Freyová.
Nejvíce se děti těšily na příchod sv. Mikuláše (Petr Šoba z Mikulovic), které
doprovázeli andělé (Marie Pikartová a Věra Hasmanová). Všechny přítomné děti byly
obdarovány balíčkem sladkostí (perníčky, bonbony, lízátka, mandarinky, burské oříšky,
čokoládové bonbony aj.), které věnovaly místní ženy a Farní úřad.
Po ukončení nadílky odebrali se všichni účastníci před kostel, kde byl rozsvícen
vánoční strom.
Obdobnou nadílku připravilo Rodičovské sdružení pro děti mateřské a základní školy
na 5. prosince v 10 hodin, kdy je přišel navštívit Mikuláš (Karel Krula), s andělem (Petra
Tondlová) a čertem (Jiří Tondl).
36. Významné životní výročí P. Gerharda
P. Gerhard Maria Walder, v letech 2000 - 2003 farář v Hlubokých Mašůvkách, nyní
převor v Innsbrucku, se 25. prosince dožil významného životního jubilea sedmdesáti pěti
roků.
Narodil se 25.12.1937 v Kartisch ve východním Tyrolsku. Pocházel ze tří dětí, jeho
otec byl rolníkem a ševcem, matka pracovala v domácnosti.
Po vystudování akademického gymnázia a Teologické univerzity v Innsbrucku byl
v r. 1963 jako člen řádu servitů vysvěcen na kněze. Působil v Innsbrucku, ve Vídni, Maria
Luggau a v Nových Hradech, odkud v r. 2000 přešel do Hlubokých Mašůvek.
Ve zdejší farnosti se zasloužil o úpravy farní budovy, elektrické vytápění v kostele,
opravu varhan, restaurování obrazu zakladatele zdejšího kostela maršála Ludvíka de Souches,
postavení pěti chatek a klubovny na farní zahradě, ve spolupráci s obcí vybudování veřejného
sociálního zařízení, postavení kapliček Sedmibolestné cesty, pořízení Betlému v Lurdské
jeskyni aj.
Jako příslušník rakouské národnosti získal si přízeň i rakouských věřících, kteří
začali navštěvovat zdejší poutní místo. Každou první sobotu v měsíci, kdy se konala
mariánská pouť, sloužil mši svatou v německém jazyku pro rakouské poutníky.
Mezi zdejšími občany byl velice oblíben pro přátelskou povahu a vstřícný vztah ke
všem občanům. Po třech letech působení ve zdejší farnosti byl k 31. srpnu 2003 přeložen do
servitského kláštera ve Vídni a ustanoven jeho převorem. V roce 2004 byl jmenován čestným
občanem Hlubokých Mašůvek.
Tradici mší pro rakouské poutníky nepřerušil ani po odchodu z naší farnosti, od roku
2003 sem stále každou měsíční mariánskou pouť přijížděl z Vídně a stále sem přijíždí i
v současnosti až z dalekého Innsbrucku.
K jeho významnému životnímu jubileu mu při měsíční pouti 1. prosince popřál farář
P. Stanislav Váša s dalšími kněžími. Poděkovali mu za jeho zásluhy o rozvoj zdejšího
poutního místa, popřáli mnoho zdraví do dalších let a farníci mu předali kytici květů.
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37. Vánoce ze zdejší farnosti
24. prosinec
Od neděle 23. do pondělí 24. prosince měli farníci možnost odnést si z kostela
Betlémské světlo.
Na Štědrý den od 23,30 hodin hráli hudebníci před kostelem koledy. Ve 24,00 hodin
se konala půlnoční mše svatá, letos po mnoha letech neúčinkoval sbor z Mikulovic, ale
bohoslužbu doplnili zpěvy varhaník Jiří Koukal a Jana Večerková. Za doprovodu hudby
odešel po mši průvod s Jezulátkem k Betlému u Lurdské jeskyně.
25. prosince
O Božím hodu vánočním se konala mše svatá v 9,30 hodin, byla zakončena Te Deum.
26. prosinec
Na svátek svatého Štěpána se konala mše svatá v 9,30 hodin. Ve 14 hodin vyšel od
kostela průvod koledníků k Betlému u Lurdské jeskyně, kde byli uvítáni hudbou, s níž si
zazpívali koledy. Také žáci místní školy, doprovázeni paní učitelkou Danou Freyovou hrou
na kytaru, zazpívali koledy. Dalších úkolů se ujali dospělí koledníci a darovníci, měli
připraveno pohoštění, které nabízeli všem účastníkům setkání. Kromě cukroví, oplatků,
sušeného ovoce přišla vhod i stopka alkoholu, čaj a svařené víno. Ke Štěpánskému koledování
patří již neodmyslitelně také pastýřský oheň.
Letošní Vánoce byly po mnoha letech "bílé", všude v krajině ležela sněhová
pokrývka, na Štěpána bylo i pěkné počasí. Letošní koledování se opět vydařilo, sešlo se
nejméně dvě stě lidí z místní farnosti i z okolí.
31. prosinec
Na svátek sv. Silvestra se v 17,00 hodin konala mše svatá na poděkování za všechny
události roku 2012.
38. Oprava kříže
V měsíci dubnu až červnu byla provedena oprava kříže na hřbitově. Kamenný kříž
dali v roce 1912 postavit manželé Fialovi z č. 12. Rameno kříže bylo prasklé, hrozilo spadnutí.
Proto se obec s farností dohodla na provedení generální opravy. Kříž byl demontován,
odvezen do kamenické dílny v Tasovicích. Po smontování částí byl kříž opět přivezen na
hřbitov a upevněn na podstavec. Korpus ukřižovaného Krista byl nově pozlacen, celý pomník
byl vyčištěn a obnoveny nápisy – na čelní straně pozlacen, na zadní straně natřen černou
barvou.
Opravu kříže provedla kamenická firma z Tasovic za částku 3 500 Kč. Opravy
pomníku, čištění a zlatnické práce provedl kameník p. Sedlák ze Znojma. Na úhradách za
všechny provedené práce se podílela obec částkou 13 500 Kč, Farní úřad 12 000 Kč a zdejší
rodačka paní Blanka Valová z Mramotic uhradila pozlacení písma na čelní straně pomníku
v částce 5 200 Kč. Poděkování patří také paní Marii Zivčákové, která poskytla obruby,
umístěné kolem pomníku.
39. Brigády
V měsíci dubnu se konaly brigády, při nichž byla odbourána část sesouvajícího se
tarasu, který podepírá cestu vedoucí od kostela směrem k mostku u sochy Krista
v Getsemanech. Byly prohloubeny základy, postaveno lešení a zbudován nový taras opět
z kamene a betonu. Odbornou práci provedli zedníci Lad. Salát z Únanova, Milan Vodák ve
spolupráci s členy zdejšího Sboru dobrovolných hasičů.
Stejně jako v minulých letech byla i letos vyhlášena brigáda na úklid poutního areálu.
Konala se 21. dubna, kdy dvacet pět farníků z Hlub. Mašůvek a také z Únanova provedli
generální úklid farní zahrady a celého poutního areálu.
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Na požádání Farního úřadu se v sobotu 23. června sešli brigádníci ze zdejší farnosti
a z Únanova, aby provedli generální úklid poutního areálu. Byla posečena a odklizena tráva
na Kalvárii mezi kapličkami Křížové cesty, zameteny cesty, vyměněny poškozené latě na
lavičkách u Lurdské jeskyně, olíčeny zpovědnice a přilehlé zdivo, opraveny omítky „starého“
kostela, upraveny květinové záhony na farní zahradě, posečena tráva u Pomníku padlých.
Brigády se zúčastnily tři desítky pracovníků.
Na požádání Farního úřadu se v sobotu 23. června sešli brigádníci ze zdejší farnosti
a z Únanova, aby provedli generální úklid poutního areálu. Byla posečena a odklizena tráva
na Kalvárii mezi kapličkami Křížové cesty, zameteny cesty, vyměněny poškozené latě na
lavičkách u Lurdské jeskyně, olíčeny zpovědnice a přilehlé zdivo, opraveny omítky „starého“
kostela, upraveny květinové záhony na farní zahradě, posečena tráva u Pomníku padlých.
Brigády se zúčastnily tři desítky pracovníků.
V sobotu 10. listopadu se konala brigáda, při níž bylo shrabáno a odklizeno listí mezi
kapličkami Křížové cesty, na Mariánské cestě a na farní zahradě. Prací se zúčastnilo dvacet
farníků.
40. Úpravy Svaté studny
V měsíci květnu a červnu byla provedena rekonstrukce přístřešku malé kolonády u
Svaté studny. Původní krovy a latě byly již prohnilé, proto byla celá konstrukce odstraněna a
nahrazena novou. Aby se zamezilo uhnívání krovů, nebyly zasazeny do kamenného zdiva, ale
byly ukotveny do kovových hrotů. Krovy i latě byly natřeny, střecha kolem zdiva byla
oplechována a byla opatřena novou krytinou z tašek „bobrovek“.
Většina prací byla provedena zdarma, obětavými pracovníky byli: František Pikart,
Vladimír Drozd st., Vladimír Drozd ml., Pavel Kamarád a další farníci.
41. Výkop pro kanalizaci
Počátkem listopadu byly provedeny výkopy na Mariánském náměstí v prostoru od
terasy se sochami českých patronů, před budovou č.p. 4, před kostelem, farou a kolem kaple
svaté Anny směrem k silnici. Bylo položeno kanalizační potrubí a prostranství bylo opětně
srovnáno. Dlažba před kostelem byla znovu položena, ale vzhledem k deštivému počasí
zůstalo náměstí blátivé, v jarním období bude zapotřebí zasít zde trávu.
42. Farní dopisy
Pravidelně každý měsíc vydával Farní úřad čtyřstránkový informační tisk formátu
A5, v němž v první části byli osloveni farníci a poutníci s výkladem aktuálních událostí
církevního roku, dále byly uvedeny myšlenky k rozjímání a v závěrečné části kalendář všech
akcí na měsíc.
Farní dopisy byly doručovány do všech místních domácností a také rozdávány
účastníkům každé měsíční poutě.
43. Puzzle poutního kostela
Farní úřad vydal obrázkovou skládačku „puzzle“ s vyobrazením zdejšího poutního
místa, kterou si mohli zájemci zakoupit za 90 Kč.
44. Hrníček s obrázkem kostela
Farní úřad zadal firmě Keramika Kučerka Brno zhotovení hrníčků s obrázky zdejšího
poutního místa. V návrhu byl obrázek kostela, sošky Panny Marie de Foy a slunečních hodin.
Hrníčky, různých velikostí, bylo možno zakoupit v prodejně Charity za cenu 75 – 120 Kč.

13

Obdobné hrníčky a keramické zvonečky s obrázky zdejšího kostela byly ke koupi také
v samoobsluze Jednoty.
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