
 

                                                      

 Srdečně vás zveme na  

LIDOVÉ MISIE, 
které pořádá farnost v Novém Veselí i v Bohdalově a budou je konat misionáři 

z FATYMU Vranov nad Dyjí 

 v týdnu od neděle 2. do soboty 8. října 2022. 
 

Lidové misie u nás byly naposledy kolem roku 1947 (v Bohdalově 1930). 

Byly a jsou dodnes jedinečnou příležitostí obnovy křesťanské víry pro každého, kdo 

žije na území farnosti. 

 

Zde je program na celý týden, vzadu slovo o. Marka Dundy, a pozvání: 

1) na stavovské promluvy, 2) pro děti a mládež, 3) pro maminky, 4) na kající procesí, 

5) ke svátosti smíření 

 

NOVÉ VESELÍ 
 

Neděle 2/10 

8,00 MŠE SVATÁ s přípravnou promluvou jáhna Ladislava 

14,00 misijní hra „Hon za klíči k pokladu“, sraz: parkoviště před kostelem 

14,15 stavovská promluva pro ženy 

17,00 misijní kázání a sv. požehnání P. BARTOŠ 

 

Pondělí 3/10 

7,30 sv. růženec, 8,00 MŠE SVATÁ  

9,15 promluva o duchovním životě,  9,30 - 12,00 adorace,  

15,00 – korunka k Božímu milosrdenství,    

následuje promluva o duchovním životě, 15,30 adorace  

16,00 MŠE SVATÁ pro děti (obecní úřad)  

17,00 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (obecní úřad) 

17,30 sv. růženec 18,00 MŠE SVATÁ (kostel) 

 

Úterý 4/10 

7,30 sv. růženec, 8,00 MŠE SVATÁ  

9,15 promluva o duchovním životě,  9,30 - 12,00 adorace,  

15,00 korunka k Božímu milosrdenství 

následuje promluva o duchovním životě 15,30 adorace,  

16,00 MŠE SVATÁ pro děti (obecní úřad)  

17,00 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (obecní úřad) 

17,30 sv. růženec 18,00 MŠE SVATÁ, 19,15 stavovské kázání pro muže 



 

 

 

Středa 5/10 

7,30 sv. růženec, 8,00 MŠE SVATÁ  

9,15 promluva o duchovním životě  9,30 - 12,00 adorace  

9,30 - 11,00 setkání maminek s dětmi (fara)  

15,00 korunka k Božímu milosrdenství,  

následuje promluva o duchovním životě, 15,30 adorace  

16,00 MŠE SVATÁ pro děti (obecní úřad)  

17,00 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (obecní úřad) 

17,30 sv. růženec, 18,00 MŠE SVATÁ  

19,15 KAJÍCÍ PROCESÍ na starý hřbitov (svíčky a pochodně s sebou)  

 

Čtvrtek 6/10 

7,30 SVATÁ ZPOVĚĎ, sv. růženec 8,00 MŠE SVATÁ 

9,15 promluva o duchovním životě, 9,30 - 12,00 adorace  

15,00 korunka k Božímu milosrdenství, následuje promluva o duchovním životě 

15,30 adorace ZPOVĚĎ: 15,00 – 17,00  

16,00 MŠE SVATÁ pro děti (obecní úřad)  

17,00 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (obecní úřad)  

17,30 sv. růženec, 18,00 MŠE SVATÁ, SV. ZPOVĚĎ  

19,15 stavovské kázání pro manžele 

 

Pátek  7/10 

Panny Marie Růžencové 

7,30 SV. ZPOVĚĎ, sv. růženec, 8,00 MŠE SVATÁ  

9,15 promluva o duchovním životě, 9,30 - 12,00 adorace  

15,00 korunka k Božímu milosrdenství, následuje promluva o duchovním životě 

15,00 15,30 adorace, SV. ZPOVĚĎ: 15,00 do 17,00  

16,00 MŠE SVATÁ pro děti (obecní úřad)  

17,00 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (obecní úřad) 

17,30 sv. růženec 18,00 MŠE SVATÁ s udílením svátosti nemocných,  

SV. ZPOVĚĎ, 19,15 stavovské kázání pro rodiče 

20,00 – 22,00 adorace, SVATÁ ZPOVĚĎ  

 

Sobota 8/10 

7,30 SV. ZPOVĚĎ, sv. růženec 

8,00 MŠE SVATÁ se stavěním misijního kříže 

 

Neděle 9/10 

7,30 SV. ZPOVĚĎ, sv. růženec  

8,00 MŠE SVATÁ se závěrečnou misijní promluvou,  

Te Deum na poděkování za přípravu a průběh lidových misií, svátostné požehnání  
 

 



 

 

 

BOHDALOV 
 

Neděle 2/10 

9,30 MŠE SVATÁ s přípravnou promluvou jáhna Ladislava   

11,00 POUTNÍ MŠE SV. V KYJOVĚ 

15,00 misijní hra „Hon za klíči k pokladu“, sraz: na faře  

15,15 stavovská promluva pro ženy 

18,00 misijní kázání a sv. požehnání P. BARTOŠ 

 

 

Pondělí 3/10 

14,00 korunka k Božímu milosrdenství, následuje promluva o duchovním životě  

14,30 adorace, 15,30 sv. růženec 16,00 MŠE SVATÁ  

17,15 MŠE SVATÁ pro děti: (fara)  

18,30 MŠE SVATÁ pouze pro mládež: (fara)  

 

 

Úterý 4/10 

14,00 korunka k Božímu milosrdenství, následuje promluva o duchovním životě  

14,30 adorace, 15,30 sv. růženec 16,00 MŠE SVATÁ  

17,15 stavovské kázání pro muže  

17,15 MŠE SVATÁ pro děti: (fara)  

18,30 MŠE SVATÁ pouze pro mládež: (fara) 

 

Středa 5/10 

14,00 korunka k Božímu milosrdenství, následuje promluva o duchovním životě  

14,30 adorace 15,30 sv. růženec 16,00 MŠE SVATÁ  

17,15 KAJÍCÍ PROCESÍ na hřbitov (svíčky a pochodně s sebou)  

16,00 MŠE SVATÁ pro děti (fara)  

18,15 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (fara) 

 

Čtvrtek 6/10 

14,00 korunka k Božímu milosrdenství, následuje promluva o duchovním životě,  

14,30 adorace ZPOVĚĎ: 14,00– 17,00  

15,30 sv. růženec 16,00 MŠE SVATÁ,  

SVATÁ ZPOVĚĎ do posledního kajícníka 

17,15 stavovské kázání pro manžele  

17,15 MŠE SVATÁ pro děti (fara)  

18,30 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (fara)  

 

 



 

 

 

 

Pátek 7/10 Panny Marie Růžencové 

14,00 korunka k Božímu milosrdenství, následuje promluva o duchovním životě, 

14,30 adorace, SV. ZPOVĚĎ: 14,30 – 17,00   

15,30 sv. růženec 16,00 MŠE SVATÁ s udílením svátosti nemocných,  

SV. ZPOVĚĎ do posledního kajícníka 

17,15 stavovské kázání pro rodiče,  

17,15 MŠE SVATÁ pro děti (fara)  

18,30 MŠE SVATÁ pouze pro mládež (fara)  

 

Sobota 8/10 

10,00 SV. ZPOVĚĎ, sv. růženec 

10,30 MŠE SVATÁ se stavěním misijního kříže 

 

 

Neděle 9/10 

9,00 SV. ZPOVĚĎ 

9,30 MŠE SVATÁ, sv. růženec  

se závěrečnou misijní promluvou, Te Deum na poděkování za přípravu a průběh 

lidových misií, svátostné požehnání 

 

 

Podané ruce pro staré a nepojízdné farníky i farnice:  

Misionáři zajedou i do každé kaple ve vesnicích 

 

MŠE SVATÉ SE SVÁTOSTÍ NEMOCNÝCH V KAPLÍCH 

 

PONDĚLÍ:  

10,00 Budeč, kaple Panny Marie Sněžné  

14,00 Chroustov, kaple svatých Cyrila a Metoděje  

ÚTERÝ:  

14,00 Kotlasy, kaple Navštívení Panny Marie  

STŘEDA:  

10,00 Rudolec, kaple svaté Anny  

14,00 Matějov, kaple Jména Panny Marie  

ČTVRTEK:  

10,00 Pokojov, kaple Panny Marie Bolestné  

14,00 Újezd, kaple Panny Marie Královny  

PÁTEK: 

10,00 Kyjov, kaple Panny Marie Růžencové  

SOBOTA:  

14,00 Březí n. Oslavou, kaple Panny Marie Bolestné a kříž před ní 



 

 

 

Je to jedno, zda jsi pokřtěný či ne?  

Na první pohled by se mohlo zdát, že na otázku 

v nadpisu článku je možno odpovědět ano, je to úplně 

jedno. Na první pohled totiž nepoznáme, zda ti, které 

potkáváme, jsou pokřtěni, nebo ne. Někdy se to 

dokonce nepozná ani podle chování. Ve skutečnosti 

je v tom úplně zásadní rozdíl. Naplno to bude ale patrné až po smrti, kdy duše 

pokřtěných předstoupí před Boha s nesmazatelným znamením, že patří do Boží 

rodiny, zatímco duším nepokřtěných bude toto vzácné znamení v tuto rozhodnou 

chvíli chybět. Dětem to obrazně přirovnávám ke vstupence do nebe – jedním dechem 

dodávám, že samozřejmě nestačí vstupenku mít – ale je potřeba podle křtu i žít. 

Další významný rozdíl je i v tom, že křtem se smývají hříchy. U malých dětí se 

smývají následky dědičného hříchu, s kterým se všichni rodíme. Jde o stav – ne-

přátelství s Bohem bez nároku na možnost návratu do ráje. Tento stav je následkem 

hříchu prvních lidí a dědíme ho všichni. Když je pokřtěn někdo větší nebo dospělý, 

pak se mu navíc ve křtu odpouštějí i všechny jeho hříchy osobní, což se pak 

projevuje i v životě tohoto člověka. Zvlášť v poslední době si uvědomuji, jak chudáci 

nepokřtění jsou bezbranní vůči různým druhům duchovního zla. Vybavuje se mi 

například muž, který se přišel ptát kněze, co si má myslet o tom, že ho jistý člověk 

proklel, a zda se proti tomu může nějak bránit. Ukázalo se, že je nepokřtěný. V tomto 

a podobných případech chybí nepokřtěným ten duchovní štít křtu, o který se mnohé 

duchovní zlo může roztříštit a díky kterému se dá proti takovýmto vlivům účinněji 

bránit a bojovat. Křest navíc účinkuje sám, a proto od chvíle křtu v duši pokřtěného 

zvláštním způsobem působí Boží milost. A to i u těch, kteří ze křtu nežijí nebo 

nejsou vedeni k víře - samozřejmě, že správné je podle křtu žít. Vyplývá tedy z toho, 

jakási přímá úměra: čím dřív je člověk pokřtěn, tím lépe. To je jeden z důvodů, proč 

katolická církev křtí malé děti. O významu a síle křtu by bylo možno psát ještě 

mnoho. Jen ti, kteří nedoceňují, jak je to velký dar, berou křest na lehkou váhu. 

Velmi důležité je naučit děti podle křtu žít. Někdy to rodičům při přípravě 

přirovnávám k tomu, jako kdyby dítěti nechali připsat na konto dědictví v hodnotě 1 

miliardy dolarů, v čemž by jistě nezaváhali, ale to nestačí. Je třeba dítěti ještě sdělit 

číslo účtu a ukázat, jak se z něj dá vybírat. Křest má mnohem větší hodnotu než 

miliarda dolarů. A přitom je tak poměrně snadno dostupný. Jistě chápete bolest, s 

kterou pohlížím na ty, kteří děti nechali pokřtít, ale dál už nedělají nic pro to, aby je 

naučili, jak ze křtu čerpat a žít. A samozřejmě bolestivý pohled na ty, kteří dosud 

pokřtěni nejsou... Zakončím slovy nezapomenutelného probošta mikulovského P. 

Stanislava Krátkého: „A v čem je problém? Vody je dost.“     

            P. Marek Dunda 

 



 

 

 

Pozvání k stavovským promluvám  

V programu lidových misií se objevuje pozvání na stavovské promluvy. Jakých 

stavů se týkají tyto promluvy? Našeho základního povolání - tím je být dobrým 

křesťanem, dítětem Božím. Každý z nás je jiný, cesta k Bohu je pro každého jiná, ale 

něco (úkoly) máme společné nebo podobné – jiná je cesta/úkoly muže, ženy, rodičů 

a manželů. Na tyto čtyři stavy jsou zaměřeny promluvy, které začínají od v úterý, 

čtvrtek a pátek vždy po večerní mši svaté, ale ta první – pro ženy - bude už v neděli.       

                 jáhen Ladislav Kinc                                                           

 

Misijní program pro děti a mládež  

V bohatém programu lidových misií má svoje místo bohatý 

program pro děti a mládež. Začínáme misijní hrou pro děti - 

Hon za klíčem k pokladu. Tato hra bude v neděli 2. října - v 

Novém Veselí je začátek v 14 hodin na parkovišti před 

kostelem, v Bohdalově v 15 hodin na farním dvoře. 

Misionáři, místní obětaví farníci s mládeží nachystají dětem 

zajímavou vědomostní hru, která je má uvést do týdne 

lidových misií. Každý všední den bude mše svatá pro děti a zvlášť pro mládež. V 

Bohdalově budou na faře - v 17 hodin pro děti, v 18,30 (ve středu v 18,15) pro 

mládež. V Novém Veselí budou na úřadu městyse - v zasedací místnosti - v 16 hodin 

pro děti, v 17 hodin pro mládež. Na závěr tohoto pozvání položím otázku rodičů: Jak 

to udělat, aby děti a mladí lidé odtrhli svůj zrak od rozzářené obrazovky, pozvedli 

své unavené tělo a vyrazili - každý den, považte každý den - na mši svatou, která 

bude jen pro ně? Nevím - ale velmi pomáhá naučit se slovník svých ratolestí a 

používat ho, nejen poslouchat.         jLK  

 

Pozvání k setkání maminek s malými dětmi  

Velmi dobrou zkušenost jsme udělali při posledních LM. Jedna maminka malých 

dětí si přála zařadit do programu něco pro maminky malých dětí. Setkávali jsme se 

dopoledne - větší děti byly školce a škole. Maminky měly u sebe své nejmenší, o 

které se staraly a přitom jsme diskutovali o různých tématech - zvlášť o výchově dětí 

a životě v manželství - z pohledu Církve a světa. Jednou jsme také měli vzácnou 

návštěvu - paní učitelky z MŠ v rámci vycházky - přišly k nám a musel jsem změnit 

téma - stavovská promluva pro předškolní děti. Díky této dobré zkušenosti zveme 

také Vás, milé maminky s Vašimi dětmi - ve středu 4. března do zasedací místnosti 

úřadu městyse Nové Veselí v 9,30 hodin. Program bude zakončen nejpozději v 11 

hodin.          jáhen Ladislav Kinc 

 

 



 

Kající procesí  

Prvním vrcholem lidových misií je kající procesí. Bývá 

zvykem, že při lidových misiích se mají lidé zamyslet nad tím, co 

kazí kvalitu jejich života. To, co se na první pohled může zdát 

jako nejhorší, nemusí být zlé. Skutečným zlem jsou hříchy – např. 

nenávist, neodpuštění, msta, nedodržení slibu, zanedbávání 

vztahu k nejbližším, narušování rodinného pokoje, neláska mezi 

lidmi, sobectví a chamtivost,… Popravdě jistě musíme přiznat, že i my jsme svými 

hříchy přispěli k šíření zla ve světě. Rostoucí zlo přináší své „ovoce“. Kde se člověk 

vědomě nezřekne zla, nezaujme postoj kajícnosti a nesnaží se odčinit to, co způsobil, 

tam se zlo stále rozrůstá. Při lidových misiích by se aspoň někteří měli vědomě 

rozhodnout, že přetnou tento řetězec zla a znovu vezmou věci za správný konec. 

Budeme odprošovat jménem svým i jménem těch, kteří už nejsou mezi živými, 

anebo se z různých důvodů průvodu nezúčastní. I oni přispěli svým podílem a svým 

hříchem. Nastávající šero znázorňuje tmu hříchu, která se vkrádá do tohoto světa. Při 

kajícím procesí půjdeme ve středu po večerní mši svaté průvodem z kostela ke kříži 

na hřbitově a budeme u něj odprošovat za hříchy, které se udály od posledních 

lidových misií. Přineste si s sebou, prosím, svíce a pochodně. Během cesty se budou 

zpívat starobylé kající žalmy z Bible.      P.Milan Plíšek 

 

  Co je svátost smíření  

 Je jasné, že kněží nejsou zázračné bytosti, které znají 

odpovědi na všechny otázky. Ve svaté zpovědi (svátosti 

smíření) jde ale o něco jiného. Především  je zde nabízeno 

zvláštní občerstvení jinde nedosažitelné. Prostým slovem 

kněze se zde rozpouštějí kořeny zla a smutku, které 

ohrožují náš život. Odpuštění hříchů je něco, co může 

unikat našim pocitům, co ale přesto může zcela nečekaně 

postupně nasměrovat náš život směrem k radosti. Obyčejné 

vyznání chyb, prostá lítost a obyčejný kněz mohou otevřít cestu k „nevýslovné radosti“. 

Snad každý hledá odpovědi na určité problémy, které jeho život uvádí do nejistoty. Jak 

může v tomto hledání pomoci kněz? Je zjištěno, že i ten největší odborník na duchovní 

život je obvykle bezradný, má-li poradit sám sobě. Potřebujeme slyšet názor druhého 

člověka. U kněze je jisté, že si naše problémy nechá pro sebe, že nám poradí z pohledu 

hlubšího, než je světská psychologie a že je pravděpodobně v řešení podobných otázek 

zkušenější než jiní lidé. Svatá zpověď je zkrátka „svátost smíření“. Otvírá nás Bohu, který 

je štěstím našeho života a upravuje náš postoj k němu i k lidem.  

Příprava ke svaté zpovědi po letech  

Pomůckou pro zamyšlení při přípravě na svátost smíření mohou být tyto body:  

Počítal jsem ve svém životě s Bohem? (pravidelná modlitba)  

Prožíval jsem správně neděli? (neúčast na bohoslužbách, práce v neděli)  

Jaké vztahy jsem měl s rodiči? (dokud žili)  



Vychovával jsem křesťansky své děti?  

Ublížil jsem někomu (např. potrat)? Pomáhal jsem vždy druhým?  

 Poškozoval jsem si zdraví? (kouření, alkohol, drogy)  

Byl jsem nevěrný v manželství? Nežiji v partnerství Církví neuznaném*, nepřispěl jsem k 

rozpadu cizího manželství?  

Co čtu a na co se dívám v televizi? Nevedu nemravné řeči?  

Kradl jsem? (i ze společného)  

Ublížil jsem lží, pomluvou, podváděl jsem?  

v případě církevně neplatného manželství je třeba před svatou zpovědí kontaktovat kněze 

a domluvit se, jak je možné své manželství dát do pořádku.  P. Leo Zerhau 

 

 

To hlavní nakonec 

"Dědečku, zajdi do obchodu a kup tam rohlíky a mléko," říká babička a podává mu 

peněženku se slovy: "Nezapomeň, že máš koupit dvě věci - rohlíky a mléko!" Za půl hodiny 

se dědeček vrací a v ruce třímá kartáček na zuby. Babička se zlobí, jak je zapomnětlivý: 

"Vždyť jsem ti říkala, že máš koupit dvě věci. Jak to, žes nekoupil taky zubní pastu?" 

Nechci se tímto vtipem dotknout žádného ze starších ani z mladších lidí, kteří trpí nemocí, 

při níž sice nic nebolí, ale člověk se mnoho nachodí. I já sám zapomínám a omlouvám se 

všem, kteří to pocítili… Čím větší shon, tím víc se zapomíná. A protože se kolem nás 

spěchá stále usilovněji, nedivím se té hrozné zapomnětlivosti i v nejdůležitějších věcech. 

Lidé zapomenou, kam vlastně jdou. Nemají čas myslet na to, zda má život nějaký cíl. Jsou 

jako ty děti, které se po cestě do školky zastaví u každého kvítečku, a maminka je musí 

pořád pohánět, aby tam vůbec došly. Je proto potřeba si stále připomínat, kam že máme 

dojít, kde že je náš životní cíl, abychom se nenechali zlákat krásou květin na cestě nebo 

dokonce reklamních panelů podél ní a neztroskotali u nich. 

Je potřeba si stále připomínat, že široké a pohodlné cesty vedou k cíli, který Pán Ježíš 

nazývá záhubou. Je potřeba udělat něco proti té hrozné životní skleróze. Když se zapomene 

na cíl života, ztratí se i jeho smysl, nezná se pak ani jeho cena. Až příliš se to podobá tomu, 

co tak často vidíme a sledujeme kolem sebe. 

Prakticky se to projevuje tím, že rodiče zapomenou, jak při křtu svých dětí slibovali 

křesťanskou výchovu. Manželé zapomenou na svou první lásku i na to, jak slibovali, že 

spolu ponesou všechno dobré i zlé a při prvních nesnázích mají chuť jít tou pohodlnější 

cestou. Mladí zapomenou na to, k čemu je vedli rodiče, někdy dokonce úplně zapomenou, 

že by jim měli vrátit jejich péči. Lidé zapomenou na kostel, na přikázání, na své svědomí, 

na svou lidskost. 

Jednou z možností, v katolické církvi osvědčených, jsou lidové misie. Do farnosti jsou 

posláni kazatelé, aby všem připomněli právě smysl a cíl jejich života a cenu, kterou mají 

před Bohem. Jak pěkně říká otec Marek Dunda, který je už vedl na více místech: „Misie 

jsou na to, abychom se všichni přiblížili k Bohu. Ti, kteří Ho znají, aby Ho poznali ještě 

více a ti, kteří jsou zatím daleko, aby po nich byli aspoň o trochu blíž.“ Proto jsou misie 

příležitostí pro každého. Prosím všechny, kterým záleží na misiích, aby se za jejich úspěch 

modlili.           Mons. Jan Peňáz 


