2015 - V. NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
1. Římskokatolická farnost Hluboké Mašůvky
Od 1.9.2012 je zdejším farářem Mgr. Stanislav Váša, který je současně také
správcem sousední farnosti Únanov. Mše svaté slouží o nedělích a svátcích v 8,00 hodin
v Únanově a
v 9,30 hod. v Hlubokých Mašůvkách. Podle potřeby ještě v Plavči a v
Mramoticích.
Ve všední dny se konají mše ve zdejším kostele ve středu a v pátek, a to v zimním
období v 17,00 hodin, v letním období v 18,00 hodin. Pravidelně vždy v úterý slouží mše pro
řádové sestry ve Znojmě.
V r. 2015 se konaly tyto obřady: pět křtů, jedna svatba a šest pohřbů.
Pravidelně každý měsíc byl vydáván ve formátu A5 Farní dopis, v letošním roce
č.
136 - 147. Byl vždy zdarma doručen do všech místních domácností a rozdáván byl také
účastníkům měsíčních poutí. Obsahoval úvodní slovo zdejšího faráře P. Stanislava Váši
farníkům a poutníkům, dále texty „Něco málo k povzbuzení či zamyšlení“ a kalendář akcí
na další měsíc ve farnosti Hluboké Mašůvky a Únanov, případně i ve Znojmě nebo jiných
farnostech.
Tisk prováděl FATYM Vranov.
2. Farní spolupracovníci
Na zajištění činnosti farnosti se podílejí někteří obětaví pomocníci, kteří tuto
službu vykonávají již téměř beze změny řadu roků.
Kostelníkem je Eugen Ternény, v kostelní službě vypomáhá Jindřich Dobrovolný a
Leoš Pospíchal. Lektory jsou nejčastěji Eugen Ternény, Věra Hasmanová, Jindřich
Dobrovolný, Terezie Drozdová.
Ministrantskou službu koná většinou Jindřich Dobrovolný, o nedělích také Leoš
Pospíchal, při měsíčních poutích a církevních slavnostech ministranti z jiných farností.
Varhaníkem je Jiří Koukal, který na bohoslužby dojíždí, při jeho výjimečné
nepřítomnosti p. Holík z Přímětic.
Jiří Koukal vystudoval v Brně Varhanickou školu se zaměřením na církevní hudbu.
Brněnským biskupstvím mu byla udělena kvalifikace kantor – varhaník. Absovoval několik
varhanních kocertů v Brně, ve Znojmě a jako host na dalších místech. V letech 1993 – 2004
působil jako varhaník v kostele sv. Kříže ve Znojmě, od roku 2004 je varhaníkem v Hlubokých
Mašůvkách. Zastupuje varhanní činnost v Červeném kostele v Brně.
Zpěvačka Zdena Belli (z Itálie) vystupovala jako host ve zdejším kostele v době vánoční
a také na koncertu ke 300. výročí měsíčních poutí, který se uskutečnil v neděli dne
5.
července. Vystudovala barokní a duchovní hudbu skladatelů jako byl A. Vivaldi, W. A. Mozart,
J. S. Bach, G. F. Hāndl, z duchovní hudby G. Palestrina, Lorenzo Perosi, G. Fauré, C. Frank
a další.
O výzdobu a úklid kostela a Lurdské jeskyně se staraly: Terezie Drozdová, Jana
Tejralová, Marie Zivčáková, Marie Stehlíková, Ludmila Drozdová.
Výzdobu kostela k slavnosti poděkování za dary úrody provedla velmi zdařile stejně
jako v minulých letech Jana Večerková a Jana Dobrovolná.
V době vánoční byl ve výklenku pod věží betlém a v době velikonoční Boží
hrob.
Fotodokumentaci z akcí ve farnosti pořizoval Zdeněk Adámek, obstarával rovněž
fotonástěnku v kostele pod věží.
O sociální zařízení pečovala Ivana Daňhelová.
Stravu pro kněze a spolupracovníky při měsíčních poutích připravovaly: Jana
Dobrovolná, Jana Tejralová, Ivana Daňhelová, Věra Hasmanová a případně další pomocnice,
podle potřeby i z jiných farností.

O kostelní roucha pečovala Jana Tejralová.
O měsíčních poutích měli účastníci možnost zakoupit si na stánku před kostelem
náboženskou literaturu.
Pravidelnými pomocníky při různých manuálních pracích konaných ve prospěch kostela
byli: Eugen Ternény, Jindřich Dobrovolný, Jaromír Krejčí, Silvestr Pavlíček, Vladimír Drozd
st., Vladimír Drozd ml., Josef Sabol.
3. Výuka náboženství
Výuka náboženství se v letošním roce nekonala, protože se nepřihlásil žádný
žák.
4. Měsíční pouti
V letošním roce se konaly měsíční mariánské pouti v pořadí č. 294 – 305.
3.1. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
16,30 Novokněžské požehnání
17,00 P. Václav Hejč, novokněz z Brna – Petrova
7.2. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
16,30 Novokněžské požehnání
17,00 P. Tomáš Šíma, novokněz v Letovicích
7.3. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
16,30 Křížová cesta v kostele
17,00 P. Marek Orko Vácha, farář v Lechovicích
28.3. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
16,30 Novokněžské požehnání
17,00 P. Jaroslav Sojka, novokněz z Hodonína
2.5. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
17,30 Májová pobožnost
18,00 P. Pavel Merta, farář v Miroslavi
6.6. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
17,30 Modlitba sv. růžence
18,00 Mons. Dr. Karel Simandl
4. a 5.7. – Hlavní pouť
1.8. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
18,00 P. Martin Hőnig
5.9. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
18,00 P. Antonín Krasucki
3.10. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
18,00 P. Miloslav Čamek, farář v Čejkovicích
7.11. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
17,30 Novokněžské požehnání
18,00 P. Lubomír Říhák, novokněz z Telče
5.12. 15,00 P. Gerhard Maria Walder
17,30 Novokněžské požehnání
18,00 P. Tomáš Fránek, novokněz ze Žďáru nad Sázavou
5. Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se v naší obci konala v sobotu 10. ledna, kdy všechny domy obešla
jedna ze tří skupin – jednu tvořili P. Stanislav Váša, Leoš Pospíchal a Jana Pikartová, druhou
Alena Šťavová s koledníky z Plavče a třetí Helena Horáková s koledníky ze Znojma.
Bylo vybráno celkem 11 861 Kč, což bylo o 363 Kč více než v minulém roce.
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Přehled o vybraných částkách v některých obcích v okolí:
Obec
Bojanovice
Citonice
Černín
Hluboké Mašůvky
Jevišovice
Kasárna
Kravsko
Kuchařovice
Mikulovice
Mramotice
Němčičky
Olbramkostel
Plaveč
Přímětice
Rudlice
Střelice
Únanov
Vevčice
Výrovice
Žerůtky

Vybráno
3 883 Kč
14 381 Kč
6 725 Kč
11 861 Kč
17 314 Kč
3 324 Kč
6 904 Kč
18 597 Kč
15 533 Kč
9 081 Kč
4 551 Kč
10 201 Kč
10 111 Kč
54 365 Kč
3 400 Kč
4 888 Kč
26 804 Kč
3 830 Kč
5 830 Kč
9 136 Kč

Průměr na 1 obyv. cca:
20 Kč
25 Kč
49 Kč
15 Kč
15 Kč
20 Kč
13 Kč
19 Kč
25 Kč
21 Kč
50 Kč
19 Kč
23 Kč
13 Kč
32 Kč
27 Kč
21 Kč
53 Kč
36 Kč
38 Kč

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky činil na okrese Znojmo 1 800 689 Kč.
6. Poškození betlému
Během vánočního období poškodili nezjištění vandalové několik postav betlému
Lurdské jeskyně. Postavě koledníka ulomili hlavu, poničili také ovečku.

u

7. 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.
8. Postní období
Popeleční středou dne 18. února 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.
9. Pekařská pouť
Tradiční pekařská pouť ke sv. Klementu Maria Hofbauerovi se konala v Tasovicích
v sobotu 14. března v 16,00 hodin. Zúčastnili se někteří zdejší farníci.
10. Velikonoční týden v naší farnosti
29. březen - Květná neděle:
V 9,30 setkání u kaple sv. Anny, žehnání ratolestí a průvod do kostela, kde pokračovala
bohoslužba čtením pašijí a mší svatou.
Pašije přednesli: P. Stanislav Váša, Jaromír Krejčí, Jindřich Dobrovolný, Leoš Pospíchal, Věra
Hasmanová, Marie Ternényová, Jana Dobrovolná.
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Ve 14,00 hodin se necelé dvě desítky farníků zúčastnily křížové cesty na Kalvárii.
2. duben - Zelený čtvrtek:
V 16,30 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.
3. duben - 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.
4. duben - 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 setmělého kostela 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.
5. duben - Boží hod velikonoční:
V 9,30 mše svatá s žehnáním pokrmů, na závěr Te Deum.
6. duben - 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: 17,30, Velký pátek: 6,00 - 12,00
- 15,00 - 18,00, Bílá sobota: 6,00 - 12,00.
V letošním roce hrkali:
Kryštof Tulis
Alexandr Tulis
Štěpán Krula
Zdeněk Kollner
Jan Kúřil
Jakub Škultéty
Alena Freyová

Filip Kamarád
Šimon Krula
Ondřej Němeček
Lukáš Kúřil
David Procházka
Václav Vrána

11. Hasičská pouť
V první květnovou neděli při příležitosti svátku sv. Floriána se konala hasičská pouť.
Farář P. Stanislav Váša přivítal před kostelem členy místního Sboru dobrovolných hasičů ve
stejnokrojích a delegaci hasičů z rakouského Moldu. Po bohoslužbách v kostele odešli ke Svaté
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studni, kde se u sochy patrona hasičů konala krátká pobožnost. Poté odešli do hasičské budovy
na společný oběd.
12. Rekolekce
Ve čtvrtek 7. května se konalo setkání kněží Znojemského a Vranovského děkanství,
které bylo zahájeno v 9,00 hodin společnou mší svatou ve zdejším kostele Navštívení Panny
Marie.
13. P. Robert Bősner se dožívá 80 roků
P. Robert Bősner, čestný občan Hlubokých Mašůvek, se v letošním roce dožil
významného životního jubilea 80 roků.
Při měsíční pouti 2. května mu k životnímu výročí popřál znojemský děkan Mons.
Jindřich Bartoš a ostatní přítomní kněží. Poděkoval mu za dlouholetou spolupráci se zdejším
poutním místem a předal mu kytici květů.
Delegace místních hasičů, s nimiž rovněž dlouhá léta spolupracuje a zúčastňuje se jejich
akcí, navštívila jubilanta ve Stift Altenburgu, kde nyní v důchodu přebývá.
14. Svátek matek
V neděli 10. května na Svátek matek se po bohoslužbách konal průvod kolem oltáře
k uctění obrázku Panny Marie de Foy. Ženám byla předána kytička a perníčky.
Odpoledne v 15 hodin uspořádal Farní úřad oslavu Svátku matek na farní zahradě. Žáci
místní školy a děti ze Scholy Únanov zazpívali a zahráli na flétny a harmoniku několik písní.
Pro všechny účastníky bylo připraveno pohoštění. Protože bylo pěkné počasí, prožili všichni
účastníci příjemné odpoledne.
15. Boží Tělo
Slavnost Božího Těla se ve zdejší farnosti konala při měsíční pouti v sobotu 6. června.
Mši svatou v Lurdské jeskyni celebroval Mons. Karel Simandl a po mši svaté se vydal průvod
s monstrancí, kterou nesl pod baldachýnem („pod „nebesy“) k Pomníku padlých, odtud pak do
kostela, kde byla slavnost ukončena. Baldachýn a lucerny, jak je již neměnnou tradicí, nesli
uniformovaní členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Bohoslužba a průvod byly za
doprovodu hudby.
Vzhledem k tomu, že se na Mariánském náměstí provádí celková rekonstrukce a
prostranství nebylo v tu dobu schůdné, nekonal se průvod k dalším oltářům.
16. P. Miloslav Čamek oslavil padesátiny
14. června oslavil v Čejkovicích u Hodonína 50. narozeniny P. Miloslav Čamek, který
v letech 2003 – 2012 působil jako farář v Hlubokých Mašůvkách. Za devět roků působení ve
zdejší farnosti se značnou měrou zasloužil o zvelebení poutního místa. Zodpovědně
připravoval poutě první soboty, slavnosti v kostele: Hasičskou pouť, Svátek matek, Žehnání
bylin, bohoslužbu u Památníku, organizoval přednášky s významnými lektory, pořádal
autobusové zájezdy na významná a památná místa, posezení u táboráku na farní zahradě,
koncerty, setkání vysloužilých ministrantů, Mikulášské besídky, Den otevřených dveří a Noc
kostelů, s dětmi se zúčastňoval prázdninových farních táborů, propagoval zdejší poutní místo
vydáváním publikací, pohlednic, puzzlí. Navštěvoval nemocné farníky a seniory a 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.: restaurování obrazů Mariánské cesty, pořízení oltářních rouch, oprava sošky P.
Marie de Foy, nový kříž před kostelem, oprava střechy farní budovy, nátěr chatek na farní
zahradě, nátěr bání kostela, vydláždění prostoru za kostelem, pamětní deska prof. P. Josefu
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Parmovi, zateplení podkroví fary, rozvody elektřiny, vody a topení, oprava kaple svaté Anny,
oprava obrazů v kapličkách u silnice, nová okna v celém kostele, oprava fasády a věže kostela,
oprava Pomníku padlých, vybudování přístřešku u kuchyňky na farní zahradě, 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, 9
hlavních poutí, devatery vánoční a velikonoční svátky, udělil svátost křtu 56 dětem, připravil
11 dětí k 1. svatému přijímání, požehnal 7 novomanželům a na poslední cestě vyprovodil 33
farníků.
Do zdejší farnosti se stále rád vrací, proto se téměř dvě desítky místních farníků vydaly
v neděli 14. června do Čejkovic na oslavy jeho životního jubilea.
17. Hlavní pouť
Letošní Hlavní pouť se konala ve dnech 4. a 5. července.
Sobota 4. července:
13,00 – U Lurdské jeskyně koncert evangelického souboru Zvonky dobré zprávy
15,00 – Mše svatá v německém jazyce v kostele – P. Gerhard Maria Walder
16,00 – Křížová cesta v kostele
16,30 – Odchod procesí od rybníku ke kostelu
17,00 – Přivítání poutníků, mariánská pobožnost
17,30 – V kostele modlitba sv. růžence
18,00 – Mše svatá u Pomníku padlých před kostelem – Mons. František Koutný,
farář u Máři Magdalény v Brně
- Světelný průvod na Kalvárii
- Svátostné požehnání v Lurdské jeskyni
- Rozloučení s poutníky
Soubor Zvonky dobré zprávy je hudební soubor hry na ruční zvonky, první a dosud
jediný v České republice. Vznikl 6. července 2011 při evangelickém sboru, jeho členy jsou
mladí lidé z valašské obce Kateřinice a Ratiboř, dirigentkou je farářka Wiera Jelinek. Soubor
tvoří dvě samostatné skupiny zvoníků – mladší a starší. Do naší obce zavítal na pozvání
představitelů zdejší obce jako vyjádření přátelských vztahů mezi obcemi Ratiboř a Hluboké
Mašůvky.
Neděle 5. července:
6,00 – Mše svatá v kostele – P. Stanislav Váša, farář v Hlub. Mašůvkách
7,30 – Mše svatá v kostele – Mons. Jindřich Bartoš, děkan znojemský
8,30 – Sv. růženec u Lurdské jeskyně
9,00 – Mše svatá v Lurdské jeskyni – Quirin Jan Bárník, OPraem
10,30 – Mše svatá v Lurdské jeskyni – P. Josef Hudec, probošt
12,00 – Varhanní koncert v kostele – Jiří Koukal – varhany, Zdena Belli – zpěv
13,00 – Křížová cesta na Kalvárii
15,00 – V kostele: Svátostné požehnání, rozloučení s poutníky
O letošní Hlavní pouti bylo vzpomenuto 300. výročí konání měsíčních mariánských
poutí v Hlubokých Mašůvkách, které se pravidelně konají od roku 1990. U zrodu této stále
trvající tradice byl tehdy místní farář a děkan P. Ludvík Tichý, farář z rakouského poutního
místa Maria Dreieichen P. Robert Bősner a přímětický farář P. Jindřich Bartoš, nyní děkan
znojemský a farář ve Znojmě u sv. Mikuláše.

6

Během uplynulých 25 roků sloužili poutní mše svaté nejen kněží z blízkého
i
vzdáleného okolí, ale také mnozí představitelé církevního života: papežský nuncius Giovanni
Coppa a Josef Ender, Joachim Meisner - arcibiskup z Kolína, kardinál Joachim Gröer, kardinál
Miloslav Vlk, arcibiskup Jan 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 Spiše, 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 Bösner a další.
Od roku 2000 na poutě přijíždějí pravidelně i poutníci z Rakouska, v 15,00 hodin pro
ně slouží mši svatou v německém jazyku P. Gerhard Maria Walder, který od roku 2003 po
přeložení do servitského kláštera přijížděl z Vídně, v několika posledních letech přijíždí
pravidelně až z dalekého Innsbrucku.
Novokněží z brněnské diecéze udělují před poutní mší novokněžské požehnání.
Poutě se konají v letním období v 18,00 hodin, za příznivého počasí v Lurdské jeskyni,
v zimním období od 17.00 hodin v kostele. Na poutě přijíždějí z blízkého i vzdálenějšího okolí
poutníci autobusy a osobními vozidly.
K náboženskému obsahu poutí patří odedávna neodmyslitelně také jejich světská část –
zábavní podniky, prodejní stánky.
V letošním roce nabízeli prodejci o Hlavní pouti tento sortiment:
Perníky, cukrovinky
3 stánky
Svaté obrázky
3
Cukrová vata
3
Hračky
2
Textil, oblečení, boty
2
Povlečení
1
Ubrusy
1
Šperky
1
Výrobky Charity
1
Nafukovací balónky
1
Zmrzlina
1
Ledová tříšť
1
Knihy
1
Čepice
1
Domácí potřeby
1
Ruční práce, suvenýry
1
Celkem 24 stánky.
Prodejci byli z těchto míst:
Dobšice
Brno
Třebíč
Suchohrdly
Týniště nad Orlicí
Jihlava
Blansko
Brtnice
Moravské Budějovice
Lelekovice

5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
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Ostrov u Macochy
Police
Znojmo

1
1
1

Vyúčtování pouti:
Příjmy:
4.7. Poplatky z místa…………………………… 5 000,5.7. Poplatky z místa …………………………… 3 500,Jung – atrakce ………………… ………………3 000,Celkem ……………………………… ………. 11 500,- Kč
Výdaje:
Město Znojmo – správní poplatek ……………
100,Služba na parkovištích – TAS………………... 7 453,60
Celkem................................................................... 7 553,60 Kč
18. Primice novokněze P. Marka Coufala
Ve středu 8. července v 16,30 hod. se konala na hřišti v Bezkově primiční mše svatá,
kterou sloužil P. Marek Coufal. Jeho cesta ke kněžství nebyla přímočará. Po základní škole si
vybral obor instalatér, po vyučení nastoupil do Zemědělského družstva v Mašovicích. Po
maturitě, kterou složil na integrované střední škole v Brně-Bosonohách, se rozhodoval mezi
manželstvím a životem duchovního. Rozhodl se pro vstup do semináře, letos v červnu byl
v brněnské katedrále vysvěcen na kněze a ustanoven do farnosti Přímětice s péčí o farnost
Citonice.
Primiční slavnosti bylo přítomno také několik farníků z Hlubokých Mašůvek.
P. Marek Coufal uděloval při měsíční pouti 2. ledna 2016 novokněžské požehnání a
sloužil ve zdejším kostele poutní mši svatou.
19. Jubileum P. Jindřicha Bartoše
Děkovnou mší svatou oslavil 60. narozeniny Mons. Jindřich Bartoš, znojemský děkan.
Narodil se 9. července 1955 ve Vysočanech na Znojemsku. Po vysvěcení na kněze působil deset
let nejdříve jako farář v Příměticích, poté ve Znojmě u sv. Mikuláše. V roce 1990 společně s P.
Ludvíkem Tichým a P. Robertem Bősnerem započali tradici konání měsíčních mariánských
poutí v Hlubokých Mašůvkách, kterých se pravidelně stále zúčastňuje.
Bohoslužby v kostele sv. Mikuláše a následného setkání na farním dvoře se zúčastnilo
také několik našich farníků.
20. Posezení s farníky
Na neděli 30. srpna v 16 hodin byli farníci pozváni na posezení na farní zahradě. Za
velmi teplého počasí a při bohatě připraveném občerstvení strávili příjemně nedělní odpoledne.
21. Návštěva delegace z francouzského La Rochelle
V neděli 23. srpna vůbec poprvé v historii zavítala do naší obce delegace
z francouzského přímořského města La Rochelle, které je rodištěm Jana Ludvíka Raduita de
Souches, zakladatele zdejšího kostela a lázní.
Byli přivítáni zdejším farářem P. Stanislavem Vášou, místostarostou obce Zbyňkem
Freyem a kronikářem obce Zdeňkem Adámkem. V kostele byli seznámeni s historií zdejšího
kostela založeného v roce 1680 maršálem J. L. Raduitem de Souches, prohlédli si památnou
sošku Panny Marie de Foy a obraz Raduita ze zdejší fary. Poté se vydali k prohlídce Svaté
studny a Lázeňského hostince, kde byli přijati majitelkou Blankou Valovou a Luďkem
Přichystalem, kteří jim připravili občerstvení. Kronikář Zd. Adámek jim prezentoval některé
dokumenty a snímky vztahující se k osobnosti Raduita de Souches. Po zápisu do pamětních
knih a společném fotografování hosté odjeli do Jevišovic k prohlídce Starého a Nového zámku.
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Francouzská delegace přijela v rámci projektu česko-francouzské spolupráce mezi
městy Brnem a La Rochelle. U zrodu projektu stál Spolek přátel Raduit de Souches, jehož
předsedkyně Mgr. Jana Amadou návštěvu iniciovala a celý program pobytu zajišťovala. Na
pobytu delegace z La Rochelle se podílelo i město Brno. Patronkou a kmotrou projektu byla
herečka paní Chantal Poullain.
Při třídenním pobytu 14. srpna delegace navštívila kostel sv. Jakuba (náhrobek Raduita
de Souches) a prohlédla si Špilberk. V sobotu 15. srpna se zúčastnila slavnostního zahájení Dne
Brna, setkala se s představiteli města, sledovala rekonstrukci bitvy z r. 1645 při obléhání Brna
a navštívila brněnskou Kostnici. V neděli 16. srpna čekala na francouzské hosty prohlídka
Památníku národního písemnictví v Rajhradě u Brna, odkud se vydali do Hlubokých Mašůvek,
dále do Jevišovic a do Znojma a celý program návštěvy byl ukončen prohlídkou vily Tugendhat
v Brně.
Reprezentaci města La Rochelle tvořila čtyřčlenná delegace:
Tři členové Akademie krásné literatury, věd a umění (Academie des Belles-lettres, Science et
Arts de la Rochelle):
- Místopředsedkyně Akademie paní DOLETTE CHAIGNEAU, mj. též např. čestný náměstek
primátora La Rochelle, místopředsedkyně Spolku bývalých zastupitelů a rovněž bývalá
zástupkyně minulého primátora a bývalá poslankyně (1981-1986)
- Pokladník Akademie p. JEAN-CLAUDE QUÉRO , mj. vědec v oblasti rybářství, jeho žena
pí MIMMIE QUÉRO
- Pan JEAB-LOUIS MAHÉ, z mediatéky La Rochelle, autor publikací o tamním departmánu
Charente-Maritime
- Dále manželský pár od Paříže pan doktor JOYEUX s manželkou, nadšenci pro historii, kteří
pomohli vypátrat ve Francii dílo Petra Klapky o J. L. Raduitu de Souches.
Byli doprovázeni předsedkyní Spolku přátel Raduit de Souches – Mgr. Janou Amadou a
místopředsedou ing. Petrem Žákem z Brna.
Památkou na návštěvu francouzských hostů jsou kromě společných snímků v kostele a před
Lázeňským hostincem také zápisy, které učinili do pamětních knih (francouzsky).
Pamětní kniha Obce Hluboké Mašůvky:
Jean Louis Raduit de Souches nás zavedl až sem. S radostí jsme šli po jeho stopách do této
vesnice.
Jean-Claude Quéro z Akademie krásné literatury, věd a umění z La Rochelle.
Jsme velmi dojati, že jsme znovu objevili našeho rodáka z La Rochelle a děkujeme vám za to,
jak jste nás přijali.
Colette Chaigneau, místopředsedkyně Akademie krásné literatury, věd a umění z La Rochelle
a bývalá poslankyně
Farní kronika:
Památka na naši zastávku na faře po stopách našeho předka z La Rochelle Jean Louis Raduit
de Souches.
15.8.2015, Jean-Claude Quero z Akademie písemnictví, věd a umění La Rochelle
Kniha návštěv v kostele:
Na toto poutní místo vytvořené naším bývalým rodákem z La Rochelle jsme přišli porozjímat.
Jena-Claude Quero z Akademie písemnictví, věd a umění La Rochelle
Kniha hostů Lázeňského hostince:
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Na památku naší zastávky v hostinci vytvořeném naším spoluobčanem Jean-Louis Raduit de
Souches.
15.8.2015, Jean-Claude Quero z Akademie písemnictví,věd a umění La Rochelle
22. Poděkování za úrodu
Při měsíční pouti 5. září se průvod vydal k Lurdské jeskyni, kde byly požehnány dary
letošní úrody a následovala mše svatá sloužená P. Antonínem Krasuckim.
Farníci poděkovali za dary letošní úrody v neděli 13. září. Kostel k této slavnosti vkusně
vyzdobila Jana Večerková.
23. Triduum
Institut pro křesťanskou výchovu uspořádal ve dnech 18. - 20. září triduum s názvem
„Společně na cestách Evropy“. Akce byla zahájena v pátek 18. září v Hlubokých Mašůvkách.
Ve zdejší obci celebroval v 17,00 hodin mši svatou P. Gerhard Maria Walder z Innsbrucku
a po bohoslužbě se vydal průvod za doprovodu hudby a příslušníků místního hasičského sboru
na Kalvárii k soše Panny Marie La Salletské a na cestu Via Matris. U každé ze sedmi kapliček
s obrazy, které v roce 2002 namalovala Bedřiška Znojemská, byla zažehnuta svíce a sdělen
význam zobrazení. Průvod došel až k Památníku Osvobození, kde se konala pietní vzpomínka
na oběti válek. Starosta obce ing. Jiří Malec položil kytici květů k pamětní desce s vyobrazením
legionářů Fialových, ředitelka školy Mgr. Alena Kratochvílová přečetla dopis, který svým
žákům v roce 1916 odeslal z fronty jejich učitel legionář Jan Fiala (který později ve válce padl)
a žáci místní školy zazpívali několik písní. Minutou ticha bylo vzpomenuto na padlé ve všech
válkách a oficiální část byla zakončena hymnou. Na závěr obdržely všechny děti balónky, které
pak jako mírový symbol společně vypustily nad památník.
Program tridua pokračoval 19. září ve Vranově nad Dyjí a v neděli 20. září v Jemnici.
24. Vzpomínka na zemřelé
Památka zesnulých byla uctěna v pondělí 2. listopadu mší svatou, která se konala
v 17,00 hodin kostele.
Setkání na hřbitově se konalo v neděli 8. listopadu v 13,45 hodin.
25. Zahájení adventu
Rozsvícením první svíčky na adventním věnci byla v neděli dne 30. listopadu zahájena
adventní doba.
26. Mikulášská nadílka
Farní úřad připravil na neděli 6. prosince v 16,30 hod. nadílku pro děti. Po úvodním
slovu pana faráře St. Váši zazpívali žáci zdejší školy za doprovodu p. učitelky Dany Freyové
několik písní a do kostela vstoupil sv. Mikuláš (Josef Sabol) doprovázen třemi anděly (Eva
Frýdlová, Markéta Přichystalová, Tereza Přichystalová). Po rozhovoru pana faráře
s Mikulášem byly vyzvány děti, aby přednesly báseň nebo zazpívaly píseň. Na závěr byly
všechny děti obdarovány mikulášskou nadílkou.
27. Vánoční svátky
24. prosinec - Štědrý den:
Od 8 hodin si mohli zájemci odnést z kostela Betlémské světlo.
Od 23,30 hodin před kostelem muzikanti vyhrávali koledy.
Ve 24,00 hodin byla v kostele zahájena půlnoční mše svatá, po skončení za zpěvu koled
odešel průvod k Lurdské jeskyni, kde bylo Jezulátko uloženo v betlému do jesliček.
Při půlnoční mši svaté účinkoval soubor p. Jolany Karlové z Jevišovic.
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25. prosinec - Boží hod vánoční:
9,30 hodin mše svatá.
26. prosinec - Svátek sv. Štěpána:
9,30 hodin mše svatá.
14,00 hodin – odchod průvodu koledníků od kostela k betlému u Lurdské jeskyně, kde byly
zpívány koledy, zapálen pastýřský oheň a všem účastníkům nabídnuto občerstvení.
31. prosinec - Silvestr:
17,00 hodin – mše svatá, Te Deum.
28. Nové obrázky pro poutníky
K příležitosti konání 300. měsíční mariánské pouti vydal Farní úřad Hluboké Mašůvky sedm
obrázků:
1. Lurdská jeskyně
2. Svatá studna
3. Soška Panny Marie de Foy
4. Poutní kostel
5.– 6. Historické obrázky: Panna Maria v Maršůvkách
7. Svatý Michael
29. Brigády
Během roku se několikrát konaly brigády, při nichž byl proveden úklid na Kalvárii, u
Lurdské jeskyně a Svaté studny, kolem kostela a na farní zahradě. Na práci se sešlo vždy kolem
20 až 25 ochotných farníků z Hlubokých Mašůvek a Únanova.
30. Pobyty na farní zahradě
Také v letošním roce využili zájemci možnosti ubytovat se v chatkách na zdejší farní
zahradě. Byli to:
5. – 18.7.
Děti z Vranova nad Dyjí a okolích farností
19. – 26.7.
Rodiny z Dobrušky
27.7. – 2.8. Rodiny ze Znojma – Louky
8.8. – 15.8. Děti ze sdružení Úsměvy – Brno
23.8. – 28.8. Rodiny z Ostravska
31. Webové stránky zdejší farnosti
Na adrese http://admin.farnostmasuvky.cz/ jsou průběžně během roku zveřejňovány
všechny významné akce v životě zdejšího poutního místa. Ve fotogalerii to bylo v letošním
roce téměř 170 snímků, jejichž autorem je Zdeněk Adámek.
32. Svatá brána ve Znojmě
Papež František letos vyhlásil mimořádný Svatý rok milosrdenství, v němž dal všem
biskupům možnost otevřít pro poutníky po celém světě „Svaté brány“. Z rozhodnutí
brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho byla v diecézi otevřena v pěti kostelech. Jedním
z těchto míst je i znojemský kostel Svatého Kříže na ulici Dolní Česká, kde byla Svatá brána
otevřena v sobotu 19. prosince za přítomnosti biskupova vyslance Mons. Václava Slouka a
zůstane otevřena až do 12. listopadu 2016.
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