
 

Rekonstrukce  kaple Panny Marie Nanebevzaté v Těmicích 

Moji milí farníci, bratři a sestry. 

V současné době se dokončují 

poslední práce na celkové 

rekonstrukci interiéru kaple P. Marie 

Nanebevzaté v Těmicích. Děkuji 

Pánu Bohu, že nám dopřál 

všemožnými způsoby zrealizovat 

tento záměr. Děkuji vám všem moji 

milí farníci za opravdovou a cílenou 

iniciativní, materiální, finanční a 

duchovní pomoc a podporu, pozitivní 

přístup a vaši spolupráci zejména při 

výběru vitráží. Děkuji všem dárcům, 

sponzorům, kteří přispěli zejména 

finančním obnosem na uměleckou 

výzdobu oken a dveří, tj. rodině 

Píšťkové a Hezinové, sourozencům 

Kuchařovým, farníkům z Domanína a 

farníkům z Těmic, panu Kostílkovi za 

výrobu dveří. Zvláště děkuji Obci 

Těmice, za velkou součinnost při opravách. Děkuji také panu Vilému 

Kalodovi, který nové vitráže Nanebevzetí Panny Marie, sv. Václava se sv. 

Ludmilou, sv. Martina a sv. Kateřinu a, sv. Cyrila a sv. Metoděje do oken 

a sv. Urbana a sv. Floriána do dveří vyrobil a instaloval. Pán Bůh vám 

všem za vše zaplať.               Váš o. Martin Sekanina 
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Domanín Bzenec Těmice 



Farní tábor v Újezdu u Uničova 

Letošní tábor jsme prožili v čase 3. - 10. července 2020 v krásné 

krajině Hornomoravského úvalu, v obci Újezd u Uničova. Pod 

Šternberskou správou se tu nachází prostorná fara s bývalým kapucínským 

klášterem. Občanské sdružení František tyto prostory udržuje ve skvělé 

kondici už několik let a my jsme se sem s radostí po pěti letech vrátili. 

 

24 dětí, z toho 21 dívek a 3 chlapce mělo na starost 11 dospělých 

a zdravotnice Lucka. 

Tématem tábora byla Bible – kniha knih. S dětmi jsme se po sedm dní 

zabývali rozdělením Bible, jejími příběhy, podobenstvími, osobnostmi 

proroků, apoštolů i těmi, kteří se zasloužili o to, že dnes můžeme Bibli číst 

v našem národním jazyce. Hráli jsme hry, luštili hlaholici, pokoušeli jsme 

se zapamatovat si přísloví, prožili jsme si zázračný rybolov, letnice 

i náročnost prorockého poslání, včetně ruční výroby vlastní Bible. 



To vše i krásný výlet na hrad Sovinec jsme si užili plnými doušky. 

Nebudeme si stěžovat na otravné komáry, bláznivé počasí, ani náročný 

výstup bahnitým údolím ... nééé, naopak, budeme se už dnes těšit na příští 

rok! 

A na závěr vzkaz dětem od vedoucích: Naši milí, letos jste byli prostě 

nejlepší parta, která se za celou naši éru sešla... oceňujeme, že jste drželi 

při sobě, solidárně jste si pomáhali, dámy se neškorpily, ale táhly za jeden 

provaz a pánové se nedali v přesile dam zahanbit. Dodnes mají 

nejmenovaní pánové povědomí o kadeřnickém salónu i vodní bitvě na 

louce, prostě ... 

Máme vás rádi a těšíme se na vás ... ♥♥♥ 

 

Za všechny vedoucí ráda informovala a vzkaz vyřídila  

Barbora Bejčková :-) 

 

ROZHOVOR s Lukášem Gelnarem  

Lukáši, mnozí z nás Vás znají 

z ministrování v naší farnosti. Vy ale 

jste pro nás jako „nepopsaný list“. 

Můžete se nám, prosím, krátce 

představit ?  

Narodil jsem se 15. června 1995. 

Do mých šesti let jsme s maminkou, 

babičkou a dědou bydleli v Ostravě. 

Následně jsme se přestěhovali do domu 

v rámci Ostravy. Tehdy jsem se začal 

připravovat na přijetí svátosti křtu, a to 

u otce Ladislava Kozubíka, který byl posledním salesiánem ve farnosti 

Ostrava Třebovice. O tři roky později, tedy v mých devíti letech uzavřeli 

svátost manželství maminka Markéta (roz. Šelcová) s manželem Davidem 

Gelnarem. Další velkou událostí pro mě bylo narození a křest mého 

jediného bratra Jana v roce 2008. Do kostela jsme s našimi chodili spíš 

občasně než pravidelně. Když mi bylo 14 let, dostal jsem nabídku, abych 

se účastnil divadelní hry Josef Egyptský ve farnosti Ostrava Svinov. Tam 



jsem se dostal do bližšího kontaktu s místní mládeží. V tomto období jsem 

si začal klást otázky týkající se víry. Jednalo se například o význam 

a smysl mše svaté, Písma svatého, církve jako společenství apod. Měl jsem 

možnost být v blízkosti s již zesnulým otcem Michalem Jadavanem, který 

v té době sloužil jako jáhen a později působil v Odrách jako spirituál. 

V tomto období mě doprovázel a připravoval na první svatou zpověď 

a svaté přijímání. Zároveň se tento čas pojil s rozhodnutím, kam dále do 

školy. Hodně mě oslovovalo letectví, konkrétně řízení dopravních letadel. 

Proto jsem začal studovat SŠ leteckou v Kunovicích. S tím se pojil 

internátní život, který mi jako šestnáctiletému klukovi nepřišel vůbec 

špatný. Doma jsem trávil pouze víkendy. Většinou jsem pobýval ve 

velehradském domově mládeže zároveň i se studenty Stojanova gymnázia. 

Tento čas byl pro mne velmi motivující a jsem přesvědčen, že hodně 

ovlivnil mé rozhodnutí směřovat ke služebnému kněžství. Zároveň jsem se 

mohl připravovat s některými studenty k přijetí svátosti biřmování v roce 

2013, na které nás připravoval spirituál P. Radim Kuchař.  

Jaká byla Vaše cesta ke studiu teologie?  

No, řekl bych než přímo k teologii, tak spíše k rozhodnutí jít do 

kněžského semináře. Cesta byla velmi příkrá. Málokterý mladý muž si 

přeje, aby strávil celý život sám na faře. Jak to již bývá, přichází různá 

zamilování. I já jsem zvláště jedno takové měl. Zároveň jsem vnímal už 

tehdy, že bych se rád stal později alespoň trvalým jáhnem a měl rodinu. 

Takto jsem ještě uvažoval, když mi bylo kolem osmnácti let. Na to jsem se 

rozhodl udělat si malý průzkum, jak by takový jáhenský stav 

i s otcovstvím vnímala děvčata. Když jsem se ujistil, že by se jim takový 

život nezamlouval,  začala mi hlavou vrtat myšlenka i s otázkou, „Co 

takhle být knězem?“ Ale já jsem tuto myšlenku ihned zavrhl, protože jsem 

chtěl mít rodinu. Navíc studium řečtiny, hebrejštiny, latiny a filosofie mě 

moc nelákalo a vnímal jsem jisté mantinely. Nehledě na to, že na střední 

škole jsme měli hodně technických předmětů. Chtělo to čas a trochu 

„pření“ s Hospodinem. Zde se mi vybavuje můj oblíbený verš, který je 

velmi příhodný, a je to Jeremiáš 20,7: „Přemlouval jsi mě, Hospodine, 

a dal jsem se přemluvit.“ Jinak v liturgickém překladu je uvedeno: „Svedl 

jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést.“, což je v mém kontextu přesnější. 

Ale řekl jsem si, že se za tento úmysl budu modlit a rozpoznávat, zdali toto 

pozvání je opravdové. Také mi byli velkou oporou kněží, se kterými jsem 



byl v kontaktu. K tomuto rozhodnutí přispěly také tzv. duchovní obnovy, 

pořádané bohoslovci v Kněžském semináři v Olomouci jako jsou VIR (lat. 

muž) a VIA (lat. cesta). Byly to, a jsou to víkendy před dobou adventní, 

postní a v čase prázdnin. Na odlehčení bych dodal: „Častokrát se říká ve 

spojitosti se studiem teologie, že člověk, který po dobu studia neztratí víru, 

již víru nikdy neztratí.“   

Co Vás ve studiu nejvíce bavilo? Který předmět jste měl nejraději? 

A naopak, který jste moc nemusel?  

Nejvíce mě bavilo studium dogmatiky, konkrétně trinitární teologie, 

což je nauka o Nejsvětější Trojici a liturgika. Právě v liturgice jsem napsal 

svojí magisterskou práci na téma „Symbolika, vývoj postojů a gest 

celebranta při mši svaté.“ Není mi vzdálené ani církevní právo. 

Z předmětů, které mě vůbec nezaujaly, a které byly pro mne velmi 

náročné, to byla právě již dříve zmíněna filosofie, zejména dějiny 

filosofie. Jazyky byly taktéž náročné, ale neměl jsem s nimi takový 

problém. Jinak jako velmi obohacující zkušenost vnímám můj studijní 

pobyt v rámci programu Erasmus + v polské Vratislavi (Wrocław), kde 

jsem byl v polovině formace, tedy v roce 2017 na půlročním studiu.  

Můžete našim čtenářům prozradit kde, za kterou farnost a kdy budete 

vysvěcen za kněze?  

Jak jsem již zmínil v odpovědi na úvodní otázku. Trávil jsem hodně 

času mimo Ostravu. Také jsem se radil s několika kněžími, kteří mě 

doprovázeli. Na Velehradě jsem trávil čas po dobu studia a mohl jsem se 

seznámit se situací v olomoucké arcidiecézi, především na Slovácku. 

Podal jsem tedy přihlášku do semináře, právě za farnost Velehrad, kterou 

otec arcibiskup přijal. Samozřejmě do Ostravy se rád budu vracet, protože 

zde mám přátele, a především, mám zde svoji rodinu. Co se týká doby 

svěcení (Absolvuji sedmý rok formace ke kněžství.), a dá-li Pán, příští rok 

v červnu bych rád přijal jáhenské svěcení.  

Lukáši, chcete, ještě k našemu rozhovoru něco dodat? 

Rád bych poděkoval všem, kteří pamatují na duchovní povolání. 

Děkuji hlavně za nás, kteří se připravujeme ke svěcení, protože až v nebi 



se člověk dozví, kolik lidí, modliteb a obětí stálo za tím, že právě nám 

i mně byla dopřána tato cesta ke kněžství. Děkuji za všechny motlitby, 

které nás provázely a přiměly, abychom na této cestě vytrvali. Na cestě, 

která zvláště v dnešní době a obzvlášť v naší zemi není až tak moc 

populární a vítaná. Rád bych proto ocitoval ještě jeden výrok z Písma, 

který mě provází po celou dobu mé seminární formace a je z Janova 

evangelia 15,16: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já si vyvolil vás.” 

Rozhovor s Lukášem připravila redakce Farních listů 

 

Nový varhaník v Domaníně  

Na základě podnětu duchovního správce Martina Sekaniny a souhlasu 

kolegy Petra Kostílka jsem přijal nabídku vypomáhat při čtvrteční mešní 

liturgii svou varhanickou službou, a to ve farnosti Domanín.  

Absolvoval jsem Konzervatoř v Brně a Konzervatoř Evangelické 

akademie v Olomouci (obory skladba, dirigování, hra na varhany). 

Skladbu jsem dále studoval na Janáčkově akademii múzických umění 

v Brně. Vzdělání jsem doplnil při Středisku pro liturgickou hudbu v Brně 

(Musica Sacra) – kvalifikace kantora B1 a doplňujícím pedagogickým 

studiem. V současné době navštěvuji kurzy Metodického centra při JAMU 

v Brně.  

Co se praxe týká, pracoval jsem externě jako herec, dirigent 

a korepetitor v divadle Husa na provázku v Brně, vyučoval jsem na ZUŠ 

Orchidea v Brně, Konzervatoři v Brně, Purkyňově gymnáziu ve Strážnici. 

V současné době učím na ZUŠ Lubomíra Ligase ve Bzenci.  

Zabývám se skládáním a aranžováním hudby, zejména pro liturgické 

účely, korepetuji sbor, působím 20 let jako varhaník ve farnosti Želetice 

u Kyjova. Má skladba Missa brevis pro smíšený sbor a capella byla 

vyhlášena v roce 2013 na Mezinárodním sborovém festivalu v Jihlavě 

odbornou porotou jako nejlepší novinkové dílo.  

Vít Trumpeš 

 



Z „Pamětní knihy“ farnosti Domanské – III. část 

V minulém vydání farních listů jsme se zaměřili na ostatky světců, 

v tomto vydání budeme v historii pokračovat.  

Podle zápisu o. Augustýna Kulhavého, který ve farnosti pobýval 

v letech 1888 – 1898, tedy deset let, a díky Mons. ThDr. I. Obdržálkovi, 

o kterém jsme se již zmínili, se dovídáme, že „ Kostel jest vystavěn v roce 

1788 na útraty náboženského fondu. (Náboženský fond vznikal ze 

zrušených klášterů za vlády císaře Josefa II.). Na základě toho se začalo 

s výstavbou kostelů v mnoha vesnicích a městech, tedy i u nás 

v Domaníně). Jest 11 sáhů dlouhý (Jeden sáh je historická antropometrická 

délková míra odvozená od rozpětí rozpažených rukou dospělého člověka. 

V Čechách přestavoval 1,7928 m.), 5 sáhů široký a 5 sáhů vysoký; má 

8 velkých oken bez mříží, jest dlážděn kamenem; má jedny hlavní dveře, 

jedny boční dveře a jest zasvěcen sv. Václavu, králi a mučedníku.“ To 

znamená, že byl necelých 20 m dlouhý, 9 m široký a vysoký zároveň. Za 

hlavním oltářem se nacházela sakristie a s malým zamřížovaným oknem a 

vstupními dveřmi od severu. Uvnitř sakristie byly dva výklenky k uložení 

kostelních šatů. Mezi výklenky byly dveře do kostela. V pozadí kostela se 

nacházel kůr s varhany, a to z dílny Josefa Hankeho z Uherského Hradiště, 

nad kůrem věž s točitými dřevěnými schody. Celý kostel byl pokryt 

šindelem. Věž byla již tehdy oplechována.  

Uvnitř kostela v presbytáři na straně epištolní byl boční vchod do 

kostela, stála zde kamenná křtitelnice se sousoším představující křest Páně 

(Sousoší je zde dodnes.) a zpovědnice dovezená z Velehradu. Podle Mons. 

ThDr. I. Obdržálka značně „zchátralá, vyžadující důkladnou opravu.“ Na 

straně evangelní byla kazatelna, která částečně spočívala na ramenou 

dřevěné sochy Mojžíše. Vedle křtitelnice se nacházel boční oltář Panny 

Marie. Na věži byly hodiny, které ukazovaly nespolehlivý čas. Jejich 

oprava za 300 zl. byla podle tehdejšího temnického (těmického) starosty 

Jana Jandáska velmi nákladná. O jejich opravě se hovořilo několik let. 

Opraveny a částečně inovovány byly až v roce 1904. Během působení o. I. 

Obdržálka došlo, jak jsme již uvedli v I. části, k mnoha úpravám uvnitř 

i vně kostela, neboť dle jeho slov „Když jsem v roce 1898 dne 2. listopadu 

přišel do Domanína, skýtal chrám Páně jak vnějškem, tak vnitřkem 

nesmutnější pohled svou sešlostí. Střecha na straně severní byla prohnilá a 



na mnohých místech do kostela teklo. Vnitřek byl modrou barvou, 

vyčnívající částí žlutou natřen. Strop hyzdily uprostřed čtyři velmi 

nešikovně vymalované obrazy světců“ Sv. Václava, Michala, Martina a 

Jiřího, v presbytáři obraz dobrého Pastýře. Jak na stropě, tak na stěnách 

omítka na mnohých místech byla opadlá, nátěr na nejvýš sešlý, trámy 

stropu tu a tam povolovaly a hrozily spadnutím. Důkladnější oprava byla 

nezbytná.“  

Foto: „Původní presbytář“ kostela sv. Václava (až do roku 1932) 

Kostel byl malý a již kolem roku 1900 se uvažovalo o jeho rozšíření. 

V roce 1900 měl Domanín asi 285 čísel a žilo zde 1234 duší katolíků 

a 5 Židů. V Temnicích (od roku 1918 Těmice) žilo v obci 646 duší 

katolíků. V roce 1913 vzrostl počet věřících v obou přifařených obcích na 

celkový počet 2100 duší. Je jasné, že kostel svými rozměry již nemohl 

vyhovovat. Za účelem rozšíření kostela byl dne 1. ledna 1903 zřízen 

spolek, který se jmenoval Kostelní Jednota sv. Václava. Dle stanov se 

každoročně uskutečnily tři ofěry, a to na Nový rok, Boží Tělo a 

v Domanské hody. Členové sice přispívali 4 haléři měsíčně a v červenci 



1903 už činil celkový příjem 200 K a 99 h, ale toto pořád nestačilo. 

Financí se nedostávalo, spolek se stal nefunkčním a k rozšíření kostela 

díky nedostatku peněz a díky 1. světové válce nedošlo. Podoba kostela 

s opravami (dlažba v presbytáři, nové lavice, kazatelna, hlavní oltář, 

nábytek v sakristii, čtyři sochy atd.), kterou realizoval do roku 1905 

Mons. ThDr. I. Obdržálek, musela vydržet až do roku 1933.  

Příště - pokračování z historie kostela sv. Václava.  

Petr Zábranský 

 

Milí farníci,  

 

využívám této příležitosti, abych Vás seznámila se situací týkající se 

pletení obvazů pro lidi trpící malomocenstvím, vředy buruli a TBC. 

Bohužel koronavirová pandemie se dotkla i našeho poslání díla Likvidace 

lepry. Již na jaře t. r. byl hygienickou stanicí uzavřen provoz Občanského 

sdružení OMEGA v Kyjově, do dnešního dne nebyl obnoven, a proto 

nejen z epidemiologických, ale také z existenčních důvodů, byla činnost 

tohoto sdružení ukončena. Zpětný pohled na téměř skončený rok 2020 mě 

přesvědčil, že obětavost, píle a zaujetí našich pletařek byla neúnavná, což 

potvrzuje i počet upletených obvazů, a to celkem 557 ks. 

 

Finanční bilance za rok 2020 je následující: 

 

- zůstatek k 1.12.2019      Kč   4.382.- 

- fin. hotovost v pokladničce v kostele Bzenec   Kč   2.598.- 

- fin. hotovost v pokladničce v kostele Domanín   Kč   7.512.- 

- osobní převzetí od dárců ze Bzence   Kč      700,- 

- osobní převzetí od dárce z Domanína   Kč      200.- 

příjmy celkem      Kč 15.392.- 

 

- nákup příze /poslední nákup uskutečněn 10.3.2020 Kč   1.500.- 

- příspěvek na poštovné /odesílání balíků do zahraničí Kč   1.000.- 

výdaje celkem      Kč   2.500.- 

 

Zůstatek k 1.12.2020      Kč 12.892.- 



Po domluvě s P. Martinem jsme se dohodli na odeslání této částky na účet 

mezinárodního hnutí MARY´s MEALS, číslo účtu 4410277/0100, VS 

2121. Toto hnutí poskytuje jedno vydatné jídlo každý den nejchudším 

dětem po celém světě. Je založeno na vzájemné úctě a spojuje všechny lidi 

bez ohledu na jejich vyznání. Chci na závěr poděkovat všem obětavým 

pletařkám a celé řadě ostatních dobrodinců, díky nimž se dařilo naplňovat 

poslání díla Likvidace lepry. 

 

Všem upřímné P. Bůh zaplať.         Marie Němečková 

 

INFORMACE Z FARNOSTI 

POKŘTĚNI BYLI: 

BZENEC: 

18.07.2020 Melanie Magdalena Marečková 

19.07.2020 Hugo Šramka 

23.08.2020 Jiří Křivánek 

 

DOMANÍN: 

28.06.2020  David Kotek 

26.07.2020  Lilien Andrýsková 

09.08.2020 Václav Trlida 

27.09.2020 Ema Anna Klobásková 

27.09.2020 Nicolas František Klobáska 

 

„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm 

zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak 

jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.“  (Kol 2, 6-7) 

 



SVÁTOST EUCHARISTIE PŘIJALI: 

 

 
 

V neděli 11. října, v kostele sv. Jana Křtitele v Bzenci, po více než 

roční přípravě přistoupili poprvé k svatému přijímání  

paní Ivana Dvořanová a její syni František a Jan. 

******************************************************* 

ODDÁNI BYLI: 

BZENEC:  

13.06.2020 Roman Helísek a Jana Chlupatá 

26.09.2020 Jan Srubian a Eva Klimková 

10.10.2020 Dušan Frodl a Jana Pauerová 



 

DOMANÍN:  

18.07.2020 Tomáš Zelina a Lucie Kuchařová 

15.08.2020 Pavel Klempíř a Soňa Juříková 

29.08.2020 Lukáš Breznický a Barbora Vintrová 

 

„Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak 

jako Kristus miloval nás… A tak I každý z vás bez výjimky ať 

miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.“ 

(Ef 5, 1-2; 33) 

 

******************************************************* 

NA VĚČNOST JSME DOPROVODILI: 

BZENEC:  

01.10.2020  Marie Tomečková 

29.10.2020 Sylva Nejedlíková 

DOMANÍN: 

18.06.2020  Marie Ottová 

24.06.2020  Marie Janíková 

07.11.2020 Josef Býček 

02.12.2020 Anna Haplová 

 

Zemřeli, jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se 

ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.“ 

(Kol 3, 3-4) 

 

 



Informace pro členy společenství živého růžence 

Paní Marie Jakšová ze zdravotních 
důvodů končí ve funkci odpovědné 
osoby za společenství členů živého 
růžence. Vyjadřujeme velké poděkování 
za dlouholetou činnost. Pán Bůh zaplať! 

Nově je odpovědnou osobou 
ustanovena paní Marie Němečková. Tak jak bylo zvykem, dobrovolné 
finanční příspěvky předávejte jí. (Jsou určeny na odsloužení mší za 
společenství, dále na dobročinné účely, církevní potřeby, pro potřeby 
farnosti apod.).  

Informace pro úklidové skupinky 

Údržba lavic po opravě se bude provádět na sucho (utírat prachovkou, 
vymetat smetáčkem). V případě potřeby utírat jemně navlhčenou 
utěrkou, resp. podlahu vytírat dobře vyždímaným mopem, a to bez 
použití chemikálií, popř. s použitím pouze k tomu určených chemikálií   – 
Pronto, Alex. 
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