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Hvězdičky se připravují na své vystoupení na Setkání schol v Rozseči, 10. října. 

Svatováclavské odpoledne a oslava 80. narozenin otce Vladimíra, 28. září. 
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Tak se na to podívejme, 
co nás pěkného čeká… 
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úvodník 

 
 

Jednou jsem našel na internetu takové humoristické přirovnání, které 
přiřazuje různé etapy manželství k různým formám zasvěceného života. 
Na začátku žijí manželé duchem františkánským: ten se vyznačuje tím, 
že manželé mají radost, jsou plní optimismu, sdílí společně krásný 
pohled na svět a budoucnost. V průběhu let se k sobě manželé chovají 
podle pravidel dominikánů. Ti používají silné argumenty a dohadování, 
dávají si navzájem kázáníčka. Postupem času přichází spiritualita 
trapistů, kdy nastávají chvíle ticha, manželé spolu už skoro vůbec 
nemluví. A nakonec jsou jak poustevníci, odchází do svých pousteven 
a žijí odděleně nebo se stávají misionáři, odchází evangelizovat někam 
jinam. 
To tak na zasmání,… teď trošku teologie. 

 
V apoštolské adhortaci 
o rodině Familiaris consortio 
papež Jan Pavel II. napsal, 
že křesťanská rodina může 
a musí být nazývána Domácí 
Církví. Každá rodina má 
velkou důstojnost a má podíl 
na trojím poslání. 
 

 
Svatý Jan Pavel II. zdůrazňuje, že kněžská funkce spočívá v tom, 
že naše modlitby a skutky, manželský a rodinný život, každodenní 
práce, tělesné a duchovní osvěžení a taky těžkosti života - že to všechno 
obětujeme Bohu. A zvlášť v eucharistii. 
Prorocká funkce nás uschopňuje k přijetí evangelia. Jsme také schopní 
slovy a skutky hlásat dobrou zprávu a být jeho svědky. Rodiče jsou 
prvními svědky příkladného života a víry pro své děti, připravují je 
k životu a pomáhají jim v rozeznávání jejich povolaní. 
Královskou funkci krásně ilustruje svatební obřad u našich 
pravoslavných bratří, kdy mají během svatby svatebčané na hlavě 
koruny. Ty jim mají připomínat, že si mají navzájem sloužit. 
 
A na konec jedna myšlenka, která mě napadá, že rodina, to je ta nejlepší 
investice, která přináší radost :-). 
 

o. Sylwester 
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TÉMA: rodina 

 

 
B   povzbuzuje, napomáhá, 
napomíná i varuje: 

Ploďte a množte se a naplňte 
zemi. (Gen 1,28)  
A proto, co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj. (Mk 10,9) 
Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, 
přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, 
aby doplnil počet osob. (Ex 12,4) 
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť 
láska přikryje množství hříchů. (1 Pet 4,8) 
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do 
stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste 
o mnoho cennější? (Mt 6,26) 
Chlapcův otec rychle vykřikl: „Věřím, pomoz mé 
nedověře.“ (Mk 9, 24) 
I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho 
spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.  
(Lk 15,20) 
I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se 
mě vždy ujme. (Ž 27,10)  

Rodina – tak často vyslovované slovo. V dobrém i špatném slova 

smyslu, s pohrdáním i s úctou. Boží plán stvoření je jasný a my jej 

máme naplňovat. Církev, jejíž jsme součástí, nám v tom má pomáhat, 

a být světlem těm, kdo rodinu zakládají, tvoří i vnějšími zásahy 

ovlivňují. 

V tomto Farníčku jsme chtěli přinést dobrou zprávu o našich farních 

rodinách a pro naše rodiny. Děkujeme zvláště dětem, které ve své 

otevřenosti charakterizovaly svými úvahami, čím by rodina měla být. 

I my dospělí máme svá přání o fungování našich rodin, některá se 

plní a jiná ne, těžko se o této idei a praxi píše. Proto jsme do našeho 

vyprávění o rodině přizvali také hlasy svatých, významných kazatelů, 

a v neposlední řadě hlas svatého otce Františka, který nás učí slovem 

i životem. 
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Než se na tuto otázku pokusíme odpovědět, řekněme si, co vlastně 
synoda znamená a jak pracuje. 

Slovo synoda znamená „společně kráčet“. 
Je to tedy takové společné putování zástupců 
Božího lidu rozesetého po celém světě. Tito 
zástupci, biskupové, mají za úkol pomáhat 
papeži svou radou při vedení celé katolické 

církve. Jejím posláním tedy není činit důležitá rozhodnutí za Svatého 
otce či ho k čemukoli zavazovat, ale pouze mu radit. 
Celkem bylo na synodním shromáždění přítomno 270 biskupů 
a kardinálů. Byli tu i různí „pozorovatelé“ z řádů a hnutí a konzultoři, 
takže jednání se takto účastnili i řeholníci a laici. Synodní otcové 
pracovali ve 13 malých jazykových skupinách, kde se pracuje bez 
překládání. Výsledky jejich práce se předkládaly plenárnímu zasedání, 
které pak formulovalo závěry pro papeže. 
Právě skončená synoda se věnovala tématu rodiny, a to ve dvou 
fázích: při mimořádném shromáždění (5. - 19. října 2014) a při řádném 
shromáždění (4. - 25. října 2015). Období, které obě setkání spojovalo, 
bylo věnováno reflexi nad tématy souvisejícími s rodinou. 
Na mimořádném shromáždění zastupoval Českou biskupskou 
konferenci olomoucký arcibiskup Jan Graubner, na řádném jednání 
to byl královéhradecký biskup Jan Vokál, který byl členem italské 
skupiny. 
Závěrečný dokument, který byl schválen v sobotu 24. října, se skládá 
z 94 paragrafů, přičemž se o každém hlasovalo zvlášť. Část z nich byla 
schválena víc než 90% většinou, jiné prošly dvoutřetinovou většinou jen 
o vlásek.  

Dokument je rozdělený do tří částí: první, nazvaná „Církev naslouchá 

rodině“, shrnuje mnohé situace rodin ve světě i výzvy, jimž lidé v rodině 

čelí. Popisují se zde nejen např. proměny společnosti, vztah kultury 

a rodiny nebo otázky samoty, chudoby a ekologie; zvláštní oddíl je také 

věnovaný jednotlivých členům rodin, vdovcům a vdovám, lidem 

bez rodiny, utečencům nebo těm, kdo doma prožívají smutek. Jedna 

celá kapitola se také zabývá citovým životem v rodině. 

Druhá část, nazvaná „Rodina v Božím plánu“, představuje rodinu 

v Bibli a církevním učení s důrazem na poslední papeže a zabývá se 

V říjnu proběhla biskupská synoda o rodině. Co nového přinesla? 
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také např. nerozlučitelností manželství, vztahu mezi rodinou a církví 

nebo milosrdenstvím, které je základem hlásání víry. 

Poslední část – „Poslání rodiny“ – se věnuje hledání odpovědí 

na aktuální výzvy. Nalezneme zde např. téma přípravy na manželství, 

výchovy nebo evangelizace. Pozornost je věnována doprovázení těch, 

kdo žijí v komplexních situacích, např. po rozvodu, v druhém manželství 

nebo ve smíšeném manželství. Biskupové se také věnují tématu lidí s 

homosexuální orientací.  
Text plně potvrzuje církevní učení o nerozlučitelnosti manželství. 
V Kristu se však spojuje pravda s milosrdenstvím. Odtud výzva přijímat 
všechny, kdo jsou zranění. Součástí dokumentu je proto tzv. "umění 
doprovázet". Církev cítí jako naléhavou potřebu pomoci pokřtěným 
objevit Boží milost, která působí v jejich životech - a to i v obtížných 
situacích - aby je přivedla k plnosti svátosti manželství. 
Podle synodních otců je nutné posílit přípravu na manželství, především 
pro mladé, kteří ztrácí 
odvahu. Účastníci setkání 
píší také o vztahu rodiny a 
zasvěceného života nebo o 
výchově v oblasti sexuality 
a tělesnosti. 
Synoda dále podtrhuje 
posvátnost lidského života od 
početí až do přirozené smrti a 
varuje před nebezpečím, 
které ohrožují rodinu, jakými 
jsou potrat a eutanázie. 
 „Ukončit synodu znamená pro církev vrátit se skutečně ke ‚společnému 

putování‘, abychom nesli do každého místa na světě, do každé diecéze, 

do každého společenství a každé situace světlo evangelia, objetí církve 

a podporu Božího milosrdenství.“ Těmito slovy ukončil papež František 

svůj projev v závěru podzimního zasedání biskupské synody. 
 

Odkaz na plné znění závěrečné zprávy  www.kninice.farnost.cz 
 
Zdroje: Otradovcová, Jaroslava: Pro rodinu ať pracuje celá církev. Rozhovor s Janem 

Vokálem, Katolický týdeník, roč. 26, 2015 
Mléčka, Ondřej: Ze závěrů biskupské synody 
Mléčka, Ondřej: Závěrečná zpráva biskupské synody v češtině 
Kardinál Miloslav Vlk: Synoda o rodině 
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Úryvky z promluv při generálních audiencích ve Vatikánu: 
 

„Vy, drahé rodiny, jste stále na cestě. A na stránky konkrétního 

života nepřetržitě píšete krásy evangelia rodiny. Ve světě, kde 

občas život a láska vysychá, denně promlouváte o velkém daru, 

kterým je manželství a rodina.“ 

„Rodina je velkou cvičebnou vzájemného dávání a odpouštění, 

bez něhož žádná láska nemůže trvat dlouho. Láska bez dávání 

a bez odpouštění nevydrží, nevytrvá!“ 

„Naučíme-li se prosit bezodkladně o prominutí a vzájemně si 

odpouštět, rány se hojí, manželství utužuje a rodina se stává 

domem, který je kompaktnější a odolává otřesům našich malých 

i velkých špatností. A není k tomu zapotřebí velkých prohlášení, 

stačí pohlazení a všechno pomine, a začíná se znovu. Nikdy den 

nezakončit válkou!“ 

„Schopnost odpouštět je součást povolání a poslání rodiny,“ řekl 

jasně František a doplnil, že právě odpuštění upevňuje rodiny 

a chrání je před rozpadem a kromě toho tím mírní zlo i v celé 

společnosti. Jednotlivá i třeba malá odpuštění dosvědčují a zjevují 

obrovskou sílu odpuštění Božího. Takový je význam rodiny. 

Společné posezení rodiny u jídla papež František popisuje jako čas 

sdílení. Dělení se o pokrm a zároveň vzájemné vyprávění zážitků 

dne vnímá papež jako základní obraz pospolitosti a solidarity. 

„Když jsou děti u stolu připojeni ke svým počítačům nebo telefonům 

a neposlouchají jeden druhého, to není rodina,“ řekl papež. Vyzval 

proto všechny, aby se ve svých rodinách navzájem poslouchali, 

vnímali se a povídali: „U stolu by nemělo být ticho,“ dodal. 

Požádat o odpuštění a odpustit 
je VELKÝ ZISK. 

Pro duši i pro celou rodinu. 
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Evangelium čtené a rozjímané v rodině je jako dobrý chléb, který 

živí srdce všech. Naučme se ráno a večer, a když usedáme 

ke stolu společně říkat nějakou modlitbu, velmi jednoduchou. Ježíš 

přichází mezi nás, jako přicházel do rodiny Marty,  

Marie a Lazara. Na srdci mi leží něco, co jsem 

zahlédl v různých městech: existují děti, které se 

neumějí pokřižovat! Maminko a tatínku učte dítě 

modlit se, dělat znamení kříže! To je krásný úkol 

maminek a tatínků!  

Rodina učí dodržování daného slova, úctě k jednotlivcům, sdílení 

osobních i cizích omezení. Všichni jsme si vědomi, jak je 

nenahraditelná pozornost rodiny vůči jejím nejmenším 

a nejzranitelnějším členům, ale také vůči těm, kteří nesou největší 

zranění a svým chováním si v životě přivodili nejtěžší pohromy. 

Jestliže někdo ve společnosti uplatňuje takovéto postoje, je to díky 

jejich osvojení v rodinném duchu. Jistě nejsou dané soutěživostí 

a touhou po sebeuplatnění. 

Účastí na eucharistii je rodina očišťována od uzavírání se do sebe, 

posilována v lásce a věrnosti a rozšiřuje hranice svého bratření 

podle Kristova srdce. 

Z  Roku rodiny: 
Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává 
víru a slaví svátosti. Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: Rodina, 
která se modlí, trvá. Dodejme: Trvá, protože plní své základní 
poslání, upevňuje svou identitu rodinné církve a čerpá z Božího 
pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se otevírá 
Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje 
své potřeby Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, že není 
opuštěná, když je s ní Bůh. Roste v lásce a velkorysosti, když prosí 
za druhé. Učí se odpouštět, když denně prosí za odpuštění Boha. 
Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých zranění 
a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby 
nedorozumění, zakouší radost z vnitřního osvobození a nachází 
novou naději. 
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CO PRO TEBE ZNAMENÁ RODINA? 

o místo, kde si můžu hrát 
o světlo v mém životě, tam, kde druzí poslouchají, když jím čtu 
o má držet při sobě. I když někdo umře, tak na něj můžeme 

vzpomínat, a tím je pořád s námi. 
o můžeme si pomáhat a mít se rádi 
o společně strávené chvíle 
o místo, kde prožíváme společné chvíle 
o společné vycházky, maminka a tatínek, kteří se mají rádi a mají 

děti 
o že se schází u jednoho stolu 
o společné vyprávění a to, že když někdo potřebuje pomoc, tak mu 

druhý pomůže 
o že spolu mluvíme, pomáháme si, čteme a pracujeme 
o světlo života 
o kde mi druzí pomáhají 
o společně prožité chvíle 
o dům, ve kterém bydlím, slib, který si 

dala maminka s tatínkem, to, že jsme 
pohromadě a máme společné zážitky 
 

 

 

 

o rodina je pro mě život a naděje 
o rodina je pro mě ochrana 
o rodina je můj život 
o rodina je pro mě místo, kde je mně dobře, kam se mohu jít schovat, 

když dostanu špatnou známku 
o rodina je pro mě všechno 
o rodina pro mě znamená radost, život a pokoj 
o rodina pro mě znamená radost, lásku, život a zábavu 
o je pro mě radost, láska a podpora 

 

Tuto otázku položila katechetka Danka Ošlejšková žákům 
2. a 3.  třídy. Pomocí obrázkových kartiček mohli lépe vyjádřit své 
myšlenky a některé odpovědi zní téměř filosoficky. 

 

Děti ze 4. a 5. třídy katechetce 
Jitce Muchové odpovídali takto: 
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„Rodina a rodinné vztahy fungují dobře tehdy, když manželé žijí svou 
lásku jako povolání. Navzájem se přijímají jako dar z Boží ruky 
a prožívají svůj život s tím, že mají před sebou plán, který mají naplnit 
společně. Bůh dává znamení a Duch napovídá jak kráčet společně, učit 
se úctě, pomáhat si navzájem a společně přistupovat ke všemu, co život 
přináší. A manželé Martinovi dokázali žít právě tak.“ 

 
(Z promluvy u příležitosti kanonizace manželů Martinových, 

P. Romano Gambalunga, postulátor kanonizačního procesu)  
 

Maminko, měla by 

ses tatínkovi omluvit. 

Tatí, tak se taky 

omluv. 

vteřina ohromení… vteřina dojetí… 

Holčičko, máš pravdu… 

Tatínku, omlouvám se, 

že jsem na tebe dneska 

tak křičela. 

Maminko, promiň, že 

jsem tě dost pozorně 

neposlouchal a nesnažil 

se tě pochopit. 

BYLO, NEBYLO… STALO SE PO VEČERNÍ RODINNÉ MODLITBĚ 
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Naše rodina zažila jednu z největších radostí, když jsme zjistili, 
že budeme mít miminko. Znamenalo to pro nás vyslyšení modliteb. 
 
Největší krize z pohledu maminky: 
Když jsem byla asi tři roky dvojnásobnou maminkou, tak jsem přestala 
zvládat chod rodiny. Nedokázala jsem být tou, která by do rodiny 
vnášela pokoj a lásku. Naopak. Protože mám manžela, který je hodný, 
klidný, milující a přesto jsem viděla, jak ho můj nepokoj trápí, říkala jsem 
si, že by všem bylo líp beze mě. 
Bylo mi opravdu ze mě samotné špatně. Nedokázala jsem se se štěstím 
dívat na svoje děti a moc mě to trápilo. Po večerech jsem plakala u 
postýlky svých dětí, protože mě moc mrzelo, jak jim svým hněvem 
ubližuji, ale bylo to něco, co mě přesahovalo. 
V té době se ke mně dostala informace, že je duchovní cvičení. Říkala 
jsem si, že musím odjet. Že dám Bohu týden a uvidím, co bude dál. 
Tento týden s Bohem byl pro mě obrácením. Bůh mi dal na tomto 
duchovním cvičení zakusit, jak moc mě miluje i přes všechny mé 
nedokonalosti a hříchy… Přijela jsem domů a celý duchovní život se mi 
změnil. Začala jsem čerpat z Písma svatého, z modlitby, z Boží lásky 

1) Jakou největší radost vaše rodina zažila, co pro vás tento zážitek 

znamenal? 

2) Podělte se s ostatními o bolesti, krize a starosti, které vaše rodina 

prožila, a jak jste situaci dokázali zvládnout? 

3) Jak slavíte (nebo jste slavívali/ chtěli byste slavit) v rodině neděli, 

den Páně? 

Takto zněly otázky připravené pro celou naši farnost. Redakční rada 

se těšila, že z velkého množství odpovědí, zkušeností a poučení 

bude moci čerpat při tvorbě tohoto Farníčku… Odpovědí se sešlo 

malinko, o to víc děkujeme pár odvážným a vám ostatním při četbě 

přejeme, aby aspoň jedna větička z následujících řádků vám byla 

ku prospěchu nebo k potěšení. 

Pozn. Slibované losování z odpovědí o hodnotné ceny neproběhlo 

z důvodu téměř nulové účasti farníků mimo členy redakční rady. 
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a všechny hodnoty v životě se mi nějak poskládaly. Děkovala jsem 
Bohu, že mi dal nové srdce. 
Do teď – i když už je to řádka let – to ve mně vyvolává slzy dojetí nad 
tou neuvěřitelnou bezpodmínečnou láskou Boha ke mně – ke každému 
člověku. 
Díky, Pane, za tuto zkušenost a za každý den, kdy pociťujeme, že naší 
rodině žehnáš… 
Neděle začíná mší svatou, kde se těšíme na přátele a kamarády, 
s kterými se tam setkáme. Samozřejmě také na Pána Ježíše, který se 
nám při mši svaté dává. 
Po mši svaté se děti těší na snídani s babičkou a dědem. Potom se 
zapojí děti do vaření oběda, pokud není oběd z předešlého dne. 
Po nedělním obědě se většinou díváme na pohádku. A potom buď 
jedeme na návštěvu, nebo přijede návštěva k nám, nebo si s dětmi něco 
tvoříme nebo hrajeme, nebo jdeme ven na procházku. To se odvíjí podle 
okolností… 
Po večeři společně u stolu poděkujeme Pánu Bohu za to, co nám dal, 
co se nám přihodilo, poprosíme Ho, za to, z čeho máme obavy, strachy, 
za lidi, které jsou nám blízcí, za ty, kteří prožívají nějaké trápení. Tímto 
zakončíme nedělní den… 

Otázky, které nám byly nabídnuty, a na které máme odpovídat, nás 
vlastně provází celý náš život. Ten začíná svatebním dnem. Tím dnem 
začíná nová rodina, která se rok od roku rozrůstala. Je to radost, štěstí, 
starost, odpovědnost a hlavně jsme přijali všechny děti tak, jak nám je 
Pán svěřil. 
Podporovali jsme je v jejich aktivitách a nyní po létech je vidět jak svoje 
nadání využívají dál, ve farnosti, ve svých rodinách. 
 
Myslím, že naše největší zkouška byla po narození našeho nejmladšího. 
Už v porodnici mi pomáhaly mladé sestřičky, abych celou situaci zvládla. 
V nejtěžších chvílích nám určitě pomáhala modlitba celé rodiny 
na kolenou a s růžencem v rukou. 
Panno Maria, děkujeme, že nás stále chráníš a pomáháš celé naší 
rodině. 
Prosíme, ochraňuj rodiny našich dětí. 
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Když se dívám zpět do svého dětství a mládí, cítím jako největší radost 
to, že mě Bůh dosadil právě na to místo, kde a kdy jsem se narodila. 
Do nádherné rodiny a do fungující farní rodiny, kde mohu zažívat radost, 
naplnění a štěstí. 
Každé společenství přirozeně přináší konflikty a menší či větší boje, se 
kterými se během svého života potýkáme. Ráda vzpomínám na dětství 
a mládí, kdy jsem bez zatížení vědomostmi a zkušenostmi žila 
bezprostředně a to mi umožňovalo realizovat své nápady a sny. 
Postupem času člověk více vnímá okolí, přizpůsobuje se, vnímá více 
povahu svou i povahy ostatních lidí, snaží se zapadnout, nikomu 
neublížit… To už je život jaksi svázanější a opatrnější. To bych nazvala 
ne bolestí, ale možná zklamáním ze života. Bolesti v rodinách můžou 
být veliké a já mám to štěstí, že v mé i v okolních rodinách cítím spíš 
Boží požehnání než zkoušky. Všechno má svůj čas. Bůh ví, co nám kdy 
nechává zažít. Co mě trápí, jsou vztahy v širší rodině, které jsou mnohdy 
neosobní, chladné, s předsudky, a nevyřčenými otázkami a odpověďmi. 
Jak se s tím vyrovnávám? Samozřejmě to svěřuji Pánu v modlitbě, 
zvlášť si pak dovoluji Boha prosit o krásu vztahů v rodině ve chvíli, kdy 
odcházím ze zpovědnice. Věřím totiž, že v ten moment jsem Bohu tak 
blízko, že svému dítěti nic neodepře. 
Z idee nedělního svátečního dne vypíchnu jen něco. Někdy se to daří, 
jindy ne. Důležité je pro nás, aby celý ten den byl jiný, snažíme se dbát 
na to, aby každý člen rodiny v programu dne našel něco pro sebe, co ho 
baví, z čeho má radost. Přečíst si nedělní evangelium, prožít pěknou 
společnou snídani, oběd má být nejen chutný, ale i na pohled pěkný, 
na stole svíčka, dobré je, když se nám podaří zapojit se do společné 
modlitby rodin s Radiem Proglas v 18 hodin (doporučuji). 

Buďme rodinami upřímné snahy o dokonalost a krásu vztahů. 

Buďme rodinami trpělivosti a vůle věci měnit. 

Buďme rodinami touhy, snů, něhy a světla. 

Buďme rodinami praktické pomoci a rady. 

Buďme rodinami pevné víry, neutuchající naděje 

a nekonečné lásky. 

To si přejme navzájem a společně se za to modleme: 
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Modlitba sv. Jana Pavla II. za rodinu 
 

Bože, 
od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, 
Otče, který jsi Láska a život, 
učiň, 
aby se každá lidská rodina na zemi stala 
skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy 
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, 
skutečným chrámem života a lásky 
pro generace, které se neustále obnovují. 
Učiň, 
aby tvá milost vedla myšlenky i skutky manželů 
k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. 
Učiň, 
aby mladé generace nalezly v rodině 
silnou podporu pro své lidství a růst v pravdě a lásce. 
Učiň,  
aby láska, posílená milostí svátosti manželství, 
byla silnější než každá slabost a každá krize, 
kterými někdy naše rodiny procházejí. 
 

A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta, dej, 
aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny 
mohla plodně naplnit své poslání  
uprostřed všech národů země. 
 

Skrze Krista našeho Pána, 
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. 
Amen. 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 

otcovství 

Satan svolal celosvětový kongres démonů. A v úvodním projevu řekl: 
"Naše situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, 
chrámů, mešit a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho 
moudrých knih - některé z nich i svaté – a dokáží z nich poznávat 
pravdivou a smysluplnou cestu pro svůj život. My tomu nedokážeme 
zabránit! Naše věc se zda být ztracena..." 
„Co tedy máme dělat?" volali démoni. 
„Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas," 
pokračoval Satan, „aby prostě neměli čas na podstatné věci. Snažte se, 
aby byli stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami; vymyslete 
spoustu možností, jak zaměstnat jejich myšlení. Pokoušejte je, aby 
utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli tomu v práci trávili víc a víc času, 

aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně dvanáct hodin denně, a to 
všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti. Přidejte jim k tomu 
vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti; říkejte jim: „Kdo to 
zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty!"   
Budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet ve dne 
i v noci. Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se 

Zažívá otcovství krizi? Já myslím, že ano. Když se dívám okolo 
sebe,  je něco špatně. Rozpadené, neúplné rodiny, kde většinou chybí 
otec. Není divu, že to právě odnáší rodiny. Na co Zlý útočí? Na to 
podstatné. Vždyť rodina je stvořena k obrazu Nejsvětější trojice. Zlý 
postupně krok za krokem narušuje vztahy v rodině. Výstižně je to 
napsáno v jednom článku, který se ke mně již dříve dostal: 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2ezu66nJAhWIRBQKHfbjCrMQjRwIBw&url=http://www.novinky.cz/kariera/298293-do-klubu-milionaru-vedou-ctyri-jednoduche-kroky.html&psig=AFQjCNHi5E_bMjARtnO9109LJ6_XWVKOLQ&ust=1448481381841382
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dětem. Jejich rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být 
útočištěm před pracovním shonem. Lákejte je, aby měli doma pořád 
puštěné rádio, televizi nebo počítač. Dohlédněte, aby v každém obchodě 
a v každé restauraci pořád vyhrávala hudba. Nuťte je, aby si v každou 
volnou chvíli strkali sluchátka do uší a ohlušovali si hlavy, aby si 
na cestách v autě pořád něco hlučného pouštěli. Dbejte, aby měli u ruky 
vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin denně na ně 
útočte zbytečnými a hloupými zprávami. Kolem silnic nastavte 
billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich schránky naplňte 
reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma. V časopisech 
a v televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky a svalnaté modely, aby 
začali věřit, že tohle je krása, a znechutili si své protějšky. Postarejte se, 
aby byli každý večer tak unavení, aby se nemohli milovat. Veďte je k 
tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z cest a z rekreací vraceli 
vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu 
možností „aktivního" odpočinku v zábavních parcích, v multikinech 
a v hledištích stadionů. Hlavně je stále a bez oddechu zaměstnávejte! 
To jim naprosto zabráníte slyšet hlas moudrosti, který je tichý 
a nevtíravý."   
Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě 
pracují přesně podle šéfových instrukcí... 

 
Není to nějak povědomé? Člověk si v tom to své najde. 
Proč často chybí v rodině otec? Protože otec je knězem v rodině, otec 
má zodpovědnost za rodinu, otec je přímluvcem rodiny před Pánem, 
jako Ježíš je přímluvcem za nás před Bohem a to se Zlému nelíbí. 
 
Pěkně o otcovství mluví otec Vojtěch Kodet v přednášce Dar otcovství. 
(http://www.vojtechkodet.cz/ke-stazeni/prednasky/dar-otcovstvi.html) 
 
Jsme sice lidé slabí a 
hříšní, ale Bůh s tím 
počítá, proto nám dal 
svého Syna, abychom 
se učili od Něho milovat 
ostatní, zvláště své nejbližší 
v rodinách. A když někdy nastane situace, že toho nejsme schopni, 
tak poprosme Pána, ať On miluje skrze nás Jeho nekonečnou 
bezpodmínečnou láskou. Prosme Pána o to v osobní modlitbě i ve 
společenství. A věci se začnou měnit.        Josef Ševčík ml. 

TIP NA PROŽÍVÁNÍ ADVENTU: 
Poslechněte si při svitu 

adventních svíček tuto přednášku. 
Vhodné pro muže i ženy. 
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Svatý rok milosrdenství 

V úterý 8. prosince 2015 papež František otevře Svatou bránu 
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, a tím zahájí Svatý rok 
milosrdenství.  
Svaté roky se většinou slaví každý padesátý nebo pětadvacátý rok. 
Mimořádná jubilea se odehrála v letech 1933 a 1983, kdy se připomínala 
výročí Kristova vykupitelského díla – jeho smrti a vzkříšení. Posledním 
Svatým rokem bylo Velké jubileum roku 2000. Letos se Svatý rok 
spojuje se zvláštním tématem, kterým je milosrdenství. Podle 
současného papeže Františka je ho v dnešní době zvláště potřeba. 
Přáním Papeže Františka je zvláště posílení víry každého věřícího 
tím, že zakusí blízkost Boha Otce a prožije okamžik pravého setkání 
s jeho milosrdenstvím. 
 
Zvláštním symbolem je pouť k tzv. Svaté bráně, která je spojena 
s modlitbou, pokáním a příležitostí k získání plnomocných odpustků. 
Ve čtyřech hlavních římských bazilikách tvoří tyto svaté brány zvláštní 
vchody, které jsou za normálních okolností zazděny a otevírají se jen 
v rámci svatého roku. 
Pro Svatý rok je v Římě naplánován bohatý kalendář akcí. Nejprve jsou 
to akce, na kterých se očekává velká účast lidu: například setkání a pouť 
zasvěcených osob, chlapců a děvčat, jáhnů, kněží, nemocných, 
katechetů, vězňů. Kromě toho chce však Svatý otec realizovat viditelná 
znamení skutečné pomoci lidem chudým, trpícím a postaveným 
na okraj. 
 
Mottem jubilea je MILOSRDNÍ JAKO OTEC (Lk 6,36). Máme prožívat 
milosrdenství podle příkladu Otce, neposuzovat, neodsuzovat, ale 
darovat lásku. Motto se stalo také refrénem hymny Svatého roku 
milosrdenství. Jeho čtyři sloky se obracejí k Bohu Otci, Synu, Duchu 
Svatému a k jedinému Bohu. Po vzoru některých žalmů se po každém 
verši opakují slova „jeho milosrdenství trvá navěky“. Českou verzi se 
nám snad podaří natrénovat a realizovat i v našem chrámu. 
Na www.kninice.farnost.cz si poslechněte hymnus v italštině s latinským 
refrénem, a na stejném místě najdete i text české verze. 

Proč papež František vyhlásil Svatý rok? Proč klade takový důraz 
na „milosrdenství“? Co můžeme očekávat? Co nám to může přinést? 

http://www.kninice.farnost.cz/
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Autorem loga Svatého roku je slovinský jezuita 
Marko Rupnik. Navazuje na fresky dobrého pastýře 
z prvních staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše, 
který bere na ramena ztraceného člověka. Kristovy 
oči jsou pak propojeny s očima člověka. „Kristus 
vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma 
očima. Každý člověk objeví v Kristu své lidství a 
budoucnost, která na něj čeká,“ vysvětlil neobvyklý 
prvek předseda Papežské rady pro novou 
evangelizaci Rino Fisichella.  
 

 

Slovo otce biskupa Vojtěcha ke Svatému roku milosrdenství (úryvek): 
 
Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 
2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude 
spojena s převzetím Betlémského světla. Po zahájení v Denisových 
sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu 
otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá 
pokračovat obvyklým způsobem. Méně slavnostním způsobem budou 
otevřeny i další čtyři brány v diecézi.  
 
Přehled Svatých bran v brněnské diecézi, termíny jejich otevření (řazeno 
chronologicky) a biskupští vyslanci: 

 

 Brno, katedrála sv. Petra a Pavla: 
Neděle 13. 12. 2015 v 9:00 

 Žarošice, kostel sv. Anny (Mons. Karel Orlita): 
středa 16. 12. 2015 v 18:00 

Papež František si přeje, aby se Svatý rok slavil nejen v Římě, ale také 
po celém světě. Proto budou poprvé v dějinách slavnostně otevřeny 
svaté brány i v jednotlivých diecézích, v jejich katedrálách či jiných 
významných svatyních. 
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 Kostelní Vydří, kostel Panny Marie Karmelské (R.D. Mgr. Roman 
Kubín): 
pátek 18. 12. 2015 v 18:00 

 Znojmo, kostel sv. Kříže (Mons. Václav Slouk):  
sobota 19. 12. 2015 v 10:00 

 Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 
(Mons. Jiří Mikulášek): 
neděle 20. 12. 2015 v 9:00 

 
Všechna tato místa se mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou 
láskou. Po splnění podmínek je zde možné získat plnomocné 
odpustky. Posílena bude i zpovědní služba. 
Proto vybízím k poutím k těmto Svatým branám, protože Svatý rok 
milosrdenství se může stát velkou příležitostí pro každého z nás. 

 

 
K požehnanému prožití Svatého roku milosrdenství Vám všem ze srdce 
žehná       + Vojtěch Cikrle 
 
 
Všechny informace o aktivitách Svatého roku milosrdenství v rámci naší 
diecéze budou zveřejňovány na http://www.biskupstvi.cz/rok-milosrdenstvi. 

http://www.biskupstvi.cz/2015-11-02-zpovedni-sluzba-u-svatych-bran-v-brnenske-diecezi
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCspDo9qnJAhXDtBQKHRDoA30QjRwIBw&url=http://brnensky.denik.cz/galerie/foto.html?mm%3Dcikrle_biskup_brno_ste&psig=AFQjCNFG7GsWxwqmuZm-_rLBBuhtDMFdPA&ust=1448484314563072
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Z farní knihovny 

 

 

 

 
Jaro Křivohlavý 

Kdo se chce naučit řídit auto, musí vše potřebné 
zvládnout nejen teoreticky, ale i prakticky, aby v 
případě potřeby toho automaticky využil. Stejně tak je 
důležité se připravit na rodinný život a zvládání 
složitosti jeho vztahů a problémů. Že to nejde? Copak 
jsme se nikdy nedívali, jak lidé řeší své rodinné 
problémy? Copak si sami nezkoušíme, zda by se ta či 
ona situace nedala řešit jinak a lépe? Nechte si poradit 
od zkušeného českého psychologa jak vytvořit a udržet 
šťastnou rodinu. 
 

Familiaris consortio -  
Apoštolská adhortace Jana Pavla II. ze dne 22. listopadu 1981. 
“Církev si je vědoma, že manželství a rodina patří k nejcennějším 
statkům lidstva. Chtěla by promluvit a nabídnout svou pomoc těm, kdo 
už znají cenu manželství a rodiny a chtějí podle toho žít, těm, kdo 
v nejistotě a soužení hledají pravdu, jako i těm, kterým se nespravedlivě 
brání, aby v životě svobodně uskutečňovali svou představu o rodině. 
Církev jedny podporuje, jiné poučuje a dalším pomáhá, a tak nabízí své 
služby všem lidem, kteří se znepokojují o osud manželství a rodiny.” 

„Opravdovou moudrostí je využít smrtelný 
život ke konání skutků milosrdenství, 
protože po smrti už to nebude možné. 
Až budeme vzkříšeni k poslednímu soudu, 
stane se tak na základě lásky uplatňované 
v pozemském životě (srov. Mt 25,31-46). 
A tato láska je Kristův dar, jenž nám byl 
udělen Duchem svatým. Nelze jej koupit, 
uchovává se v nitru a projevuje se skutky, 
a to skutky milosrdenství.” 
(papež František) 

„ 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://strucne.signaly.cz/1312/papez-frantisek-oslavil-77-narozeniny&ei=feNkVbbKNYfaU5vxgagP&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNEdN5QOfhzN6SVP8VW5cfBkPo80wQ&ust=1432761542472813
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://strucne.signaly.cz/1312/papez-frantisek-oslavil-77-narozeniny&ei=feNkVbbKNYfaU5vxgagP&bvm=bv.93990622,d.bGQ&psig=AFQjCNEdN5QOfhzN6SVP8VW5cfBkPo80wQ&ust=1432761542472813
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SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE 
V naší farnosti se stalo hezkou tradicí, že na sv. Václava je žehnání 
úrody, ochutnávání moštu a burčáku. Letos jsme jako bonus oslavili 
osmdesáté narozeniny o. Vladimíra Sommra. Ráno se sešli věřící 
v kostele při děkovné mši svaté a potom zástupci farnosti předali 
našemu oslavenci dárky (roční předplatné KT, dárkový kupon 
na potraviny, dort, kytici, přání za všechny farníky z Knínic, ze Šebetova, 
z Vážan a ze Sudic). Po gratulaci celý kostel odměnil o. Vladimíra 
Sommera potleskem. Všem poděkoval, že jsme si vzpomněli a přijali ho 
mezi sebe. Z jeho slov bylo cítit dojetí i radost a pozval všechny 
odpoledne na farní zahradu.  
Dostavili se všechny věkové generace a otec Vladimír byl tak laskav 
a rozdělil se s námi o dort. Na každého se kousek dostal a byl vynikající. 
Chtěla bych poděkovat za vzornou obsluhu Vaškovi, který měl zrovna 
svátek, a přesto nás obsluhoval za vydatné pomoci tatínka a maminky, 
kteří také připravili bohaté občerstvení. 
Hřálo nás sluníčko a dobře nám bylo i na duši. Starší si popovídali, mladí 
sportovali a hráli hry, nejmladší se batolili na písku a na průlezkách se 
skluzavkou. Bylo nám všem pospolu dobře. 
Přitom jsem si vzpomněla na sv. Ludmilu, která přijala v naší vlasti mezi 
prvními křest, dobře vychovala svého vnuka sv. Václava. Svým životem 
oba dávali dobrý příklad a pomohli tak rozšířit křesťanství. Obětavostí 
našich předků se víra rozšířila a udržela až do dnešních dnů. A my se 
díky tomu můžeme scházet a dále působit jako jedna velká farní rodina. 

-vk- 
 

  SE STÍNOVÝM DIVADLEM 
Říká se, že dnešní společnost baží po zážitcích, 
po zkušenostech na vlastní kůži…A tak by bylo logické, kdyby 
se na netradiční růžencovou modlitbu, která se uskutečnila 
v našem kostele 24. října navečer, přivalily davy toužících lidí. 

Davy to nebyly, bylo nás pěkných padesát. Bohu díky za to. Bohu díky 
organizátorům, protože to byl skutečně večer plný zážitků, které proudily 
do těla všemi smysly. Klid, ticho, přítmí Božího chrámu, rozjímavá 
hudba, zpěv, čtené Boží slovo, modlitba, světlo svíček, stínové obrazy… 
Po skončení růžencového rozjímání jsem litovala, že takových večerů 
zažiji během života tak málo. Člověka nenaplní ruch, množství lidí, 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY_r3CgarJAhVF0RQKHSVlCgMQjRwIBw&url=http://povesti.knih-pt.cz/povest/detail/26&bvm=bv.108194040,d.bGQ&psig=AFQjCNEKi-vALoN8XmzCMuoH6Ma-JGpvng&ust=1448487211269640
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zpráv, telefonátů, setkání, spousta vykonané práce tak, jako to ticho 
a odevzdání se, které hladí po duši a zároveň mrazí. 
Ke své úvaze bych ráda připojila úryvek z Katolického týdeníku, kde 
autor článku pěkně popisuje, v čem spočívá síla modlitby růžence. Říjen, 
měsíc modlitby růžence je sice za námi, ale růženec může a má být 
součástí každého našeho dne, každé noci. 
Modlitba růžence je podobná, jako když máma vezme na klín své dítě 
a ukazuje mu rodinné fotografie. Předkládá mu stále stejné fotografie 
nejbližších, fotografie nejdůležitějších okamžiků života rodiny, které se 
mnohdy mohou vracet až několik desítek let do minulosti, a přitom mu 
o všech těchto lidech a událostech vypráví. A dítě tomu pozorně 
naslouchá, a tak toho o své rodině stále nejen více ví, ale svým 
způsobem se také stále více stává součástí této rodiny – vstupuje 
do jejího příběhu. A postupně se i ono stává součástí vyprávění a začíná 
se objevovat na fotografiích. 
Podobně i my, když se modlíme růženec, svým způsobem usedáme 
na klín naší nebeské matky. A spolu s ní rozjímáme jednotlivá tajemství 
naší rodiny – Ježíše a jeho učedníků. Maria, která byla u toho všeho 
a uchovávala to ve svém srdci (Lk 2, 19.51b), nás uvádí stále hlouběji 
do života Ježíše a jeho církve. Společně s ní se stáváme stále více 
Ježíšovými učedníky a členy církve.        -ph- 
 

V říjnu 2015 jsem se zúčastnila růžencového rozjímání 
spojeného se stínovým divadlem. Byl to tak nádherný zážitek, 
prosím poděkujte všem, kteří tuto akci připravili, účinkovali. 
Škoda, že se nezaplnil kostel do posledního místa, bylo 

to opravdu krásné. 
Hrdá  

 

Sobota 24. října byl celkem rušný den. Dopoledne jsem měl 
brigádu na faře v Babicích a na jedenáctou už jsem zase musel 
být v Brně, kde jsem slíbil účast na mši a následné zpovídání 
na konferenci Modliteb matek. I proto jsem zvažoval, zda 

přijmout pozvání na netradiční modlitbu růžence se stínovým divadlem 
v Knínicích. Večer kolem páté, když jsem konečně dorazil na faru do 
Křtin, bylo rozhodnuto. Nechtělo se mi už vůbec nic dělat (natož chystat 
kázání) a tak jsem vyrazil. Motivací byl i pozitivní zážitek z minulého 
roku. 
Dopředu můžu říct, že výsledek předčil očekávání. Už první setkání se 
známými tvářemi mě velmi povzbudilo.  Schola zahrála perfektně jako 
vždy a nádherným způsobem připravila na očekávaný duchovní zážitek. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY_r3CgarJAhVF0RQKHSVlCgMQjRwIBw&url=http://povesti.knih-pt.cz/povest/detail/26&bvm=bv.108194040,d.bGQ&psig=AFQjCNEKi-vALoN8XmzCMuoH6Ma-JGpvng&ust=1448487211269640
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A pak se čas zastavil, respektive vrátil do doby, kdy Nový zákon teprve 
začínal psát své první stránky. Působivě přečtené úryvky Písma 
dokreslené stínovým divadlem dokázaly na modlitbu (a vlastně to samo 
už byla modlitba), naladit takovým způsobem, že člověk neměl problém 

být při desátku jednou v Nazaretě, jednou 
v Ain Karim, jednou v Betlémě a na závěr 
v Jeruzalémě. Nikdy bych nevěřil, že může hodina 
tak rychle a sladce uplynout. 
Návrat do reality byl drsný, polil jsem si kalhoty 
žhavým voskem. :) Takové upozornění, 
že všechno nemusí vždycky úplně dobře končit. 
Takže bravo Kníničáci, příští rok zase a věřím, 
že nás přijede víc. 

Michal Seknička 
 

ZV FARNÍ SILVESTR S O. SYLWESTEREM 
Každoroční akce tentokrát s tématem zvířat a názvem „Zvířátkiáda“ 
vypukla pro děti kolem 13 h na sýpce v Knínicích. Zúčastnilo se asi 
30 děti různých věkových kategorií, školkáčci, školáci a organizace se 
ujala místní „farní“ mládež pod vedením Kristýny Ošlejškové. 
Nachystáno bylo několik stanovišť, kde děti poznávaly názvy zvířat 
podle fotek, stopy zvířat, zvuky zvířat, obydlí zvířat, čím se zvířátka živí, 
se zavázanýma očima co je to vůbec za zvířátko, malovaly zvířátka, 
vyráběly zvířátka, mohly si zahrát nejrůznější hry a také nějaké to živé 
zvířátko pohladit. No zkrátka bylo toho hromadu a podle spokojených 
výrazů dětí byla tato akce velmi podařená. Po celou dobu konání 
„Zvířátkiády“ panovala velmi přátelská a klidná nálada, děti si stanoviště 
volily podle sebe, nebyl nikde žádný frmol, křik a hluk…Dobroty 
v podobě buchet, párků v rohlíku, čaje a také moštu samozřejmě 
nechyběly. Na závěr si každý 
domů odnesl nějakou 
drobnost s obrázkem 
zvířátka. Odměnou pro děti 
po skončení akce byla 
i pohádka na faře. Tam se 
všichni ti nejmenší 
a nejmladší, školáci a i větší 
děti přemístily a promítání 
pohádky „Nejkrásnější 
hádanka“ mohlo začít. 
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Na sýpce pro ty starší bylo připraveno prohlížení fotek, promítání fotek 
a videí z let dřívějších. Zvláště jedno video, které se po letech objevilo, 
bylo příjemným překvapením a zpestřením podzimního odpoledne 
pro zúčastněné, kteří se na záznamu poznali. Teplé občerstvení, sladké 
zákusky, lahodné pití, to vše přispělo k prima atmosféře a myslím, 
že všichni, kdo se zúčastnili, se cítili příjemně a tento čas strávený se 
známými si užili. Navíc si každá žena či dívka domů odnesla kytičku . 
Bylo to velmi příjemné podzimní sychravé odpoledne a jsem ráda, 
že jsme se s dětmi zúčastnili. Velké díky patří všem organizátorům. 
Pěkné fotky z akce jsou na farních stránkách. 

-pg- 

VÝSTAVA MONSTRANCÍ V RÁMCI NEKu 2015 
Jednoho říjnového dne jsem vstoupila do brněnské katedrály s úmyslem 
krátce se pomodlit a chvíli pobýt v tom nádherném Boží chrámu. „Je to 
ona nebo ne?” Pár okamžiků jsem musela vzpomínat a přemýšlet. 
Uviděla jsem totiž před sebou na bílém plátně umístěnou naši 
monstranci. Tu, kterou děti z naší farnosti zdobily drahokamy. Byla to 
velmi oblíbená aktivita, kterou dětičky plnily v postní době 2015. Každý 
měl pytlíček a do toho střádal drahokamy získané od pana kaplana 
Michala za účast na mši svaté a křížové cestě. Společně pak všechny 
tyto drahokamy ozdobily ze dřeva vytvořený a do zlata nalakovaný 
korpus. A toto umělecké dílo, které odráželo snažení našich dětí a jejich 
lásku k Pánu Ježíši, jsem najednou uviděla v brněnské katedrále hned 

kousek za vstupními dveřmi 
vedle dalších krásných výtvorů 
pocházejících z jiných farností. 
Opravdu mi srdce plesalo, 
vybavovala jsem si ty naše děti, 
jak hrdě nosily pytlíčky na krku 
a počítaly, kolik drahokamů 
nasbíraly. Doufejme, že aspoň 
některým z nich ten malý svítivý 
drahokam zanechal stopu 
na duši a prohloubil nebo 
prohloubí láskyplný vztah 
k Pánu Ježíši a k eucharistii… 
A pro připomenutí připojuji 

fotografii, která byla pořízena přímo v katedrále během zmiňované 
výstavy v rámci Národního eucharistického kongresu. 
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SETKÁNÍ MODLITEB MATEK 
Mateřské prosby Bůh slyší 
Národní konference hnutí Modlitby matek, která proběhla ve dnech 
23. – 25. 10. v Brně, připomněla 20. výročí vzniku této rychle se 
rozvíjející duchovní komunity v naší republice. Z naší farnosti se této 
akce zúčastnila paní Gábina. Prostřednictvím Farníčku se s námi chce 
podělit o své zážitky: 
 
Nejvíce mě oslovilo sdílení matek o jejich vztahu k Bohu a modlitbě. Je 
velmi dobré, když slyšíme, jak je důležitá živá modlitba, tj. modlitba 
vlastními slovy, tak jak mě napadají, jak se v mysli míhají, bez příkras. 
Hovořím s Bohem tak, jako by byl přede mnou. Pokud mám smutek 
nebo radost, strach, např. o své děti, řeknu mu to, uznám svoji slabost 
a bezmoc věci řešit a předložím je Pánu v naprosté důvěře, že On ví jak 
pomoci. 
Koordinátorka Modliteb matek Markéta Klímová ve své přednášce 
matky vyzvala: „Dejte Kristu opratě svého života, aby je řídil On. Pokud 
nám to nejde, opět se obraťme k Pánu s prosbou: Pane, jsem slabá, 
nedokážu Ti své problémy odevzdat, pořád se je snažím řešit sama. Dej 
mi prosím milost odevzdání. Bůh je rád, když s ním komunikujeme.“ 
Ze svědectví zaznělo, jak Bůh vyslyší naše prosby, třeba i po několika 
letech modlitby matky za své dospělé dítě. Je něco úžasného, když toto 
dítě, které již dávno překročilo práh dospělosti, na této konferenci podá 
svědectví svého obrácení a děkuje Bohu a své matce. Je důležité, i když 
naše dítě sejde z cesty, stále je milovat. A když nám síly docházejí, prosit 
Pána o lásku k našemu dítěti. Přitom milovat neznamená schvalovat 
život, který není v souladu s Božím přikázáním. Bůh počítá s tím, 
že naše děti do nepřátelské krajiny půjdou! 
My matky se nemáme trápit, máme jen věřit a modlit se v postoji 
odevzdání. 
Na závěr se chci podělit o nádhernou modlitbu: 

Pane Ježíši, 
Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. 

Věříme, že cokoli se s nimi stane, 
ty o tom víš. 

Důvěřujeme Ti, 
odevzdáváme Ti je, 

abys Ty mohl konat v jejich 
životě – ne podle naší představy, 

ale podle své moudrosti a lásky. Amen. 
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PROSINEC 

Po celou adventní dobu probíhá v naší farnosti ADVENTNÍ BIBLICKÁ 
SOUTĚŽ  a také PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY po rodinách naší farnosti.  
 
2. středa  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v kostele 

při dětské mši sv. 
8. úterý  Slavnost  Panny Marie počaté bez poskvrny  

prvotního hříchu 
12. sobota  ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 
20. neděle  MISIJNÍ JARMARK v 9:30 na sýpce 
24. čtvrtek  Štědrý den, mše sv. v 16:30 
25. pátek  Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční 
26. sobota  Sv. Štěpána, SETKÁNÍ FARNÍ RODINY 

V PŘEDVEČER SVÁTKU SVATÉ RODINY 
27. neděle  Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
28. pondělí Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
31. čtvrtek  Sv. Silvestr, mše sv. v 16:00, po ní POSEZENÍ NA 
   SÝPCE 

 

 

LEDEN 

1. pátek  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
6. středa  Slavnost Zjevení Páně 
10. neděle  Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční) 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
18. - 25.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 
22. pátek  FARNÍ PLES 
 

 
ÚNOR 

V postní době budeme rozjímat nad utrpením Páně při pobožnostech 
KŘÍŽOVÉ CESTY. 
 
2. úterý  Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 
10. středa  Popeleční středa (začíná doba postní) 
11. čtvrtek  Panna Maria Lurdská (Světový den nemocných) 
13. sobota  POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

Ehm… co bych si asi 

na  ples měl oblíknout? 
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POZVÁNKY 

 

Pravidelně 1x týdně: 

MODLITBY MATEK 
pondělí 10:00 na faře 

čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ neděle 20:00 na faře 

Pravidelně 1x měsíčně 

SVATÁ HODINKA 

čtvrtek před 

prvním pátkem 

v 17:00-18:00 

3. 12. 2015 

v lednu nebude 

4. 2. 2016 

KATECHEZE 

PRO DĚTI 

každé druhé 

pondělí v měsíci 

na faře 

v 16:15 

 

 

 

 
Máme tu prosinec a k němu neodmyslitelně patří svátek sv. Mikuláše. 
Proto bychom vás chtěli pozvat na 2. prosince, kdy nás při dětské mši 
svaté Mikuláš navštíví, něco nám o sobě určitě řekne a možná, pokud 
jste děti byly hodné, i něco přinese :-). 

 

MISIJNÍ JARMARK  
Od října můžete zaslechnout v kostele v ohláškách pozvání na tvořivé 
dílny, na kterých vyrábíme různé výtvory na vánoční misijní jarmark. Ten 
bude v naší farnosti v neděli 20. prosince 2015 po mši svaté - 
tj. cca  v 9:30 na sýpce. Jste všichni srdečně zváni.  
Prosím také vás, kteří rádi tvoříte, ale z jakýchkoliv důvodů se nemůžete 
účastnit tvoření na faře, abyste tvořili doma a věnovali některý ze svých 
výrobků na jarmark. Tím této dobré věci také pomůžete.  
 

Také bych chtěla poprosit vás, milé maminky, 
babičky, které rády pečete, abyste se zapojily do 
jarmarku tím, že upečete koláče, buchty apod. 
buď na prodej (zabalené), nebo na občerstvení.  
Skoro pokaždé při ochutnávání buchet, koláčů, řezů, 
slyším - “To je výborné! Kdo to pekl? Sežeň mi recept!” 
Prosím, pokud můžete, napište k netradičním dobrotám také recept. Můžeme jej 
potom vložit na farní stránky. Předem moc díky za čas, který věnujete dobré věci.  
 

Každým rokem mě až dojímá, kolik věcí a věciček se na jarmarku sejde. 
Kolik z vás si najde čas a věnuje svůj um právě misijnímu jarmarku. 
Předem vám všem moc děkuji za všechny ty, kterým tímto pomůžete. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQkPnRhq7JAhVLvxQKHYDAB4EQjRwIBw&url=http://www.predskolaci.cz/mikulas-3/4067&psig=AFQjCNHoGJEMve-9mkNy0JAoBW6avAvJCQ&ust=1448626022831864
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Svatá rodina je vedle sv. Marka takovým patronem naší farnosti a našich 
rodin. Proto se snažíme každý rok oslavit den, kdy si Svatou Rodinu 
připomínáme. Letos to připadá na neděli 27. prosince. Naše farní rodina 
se však sejde už v předvečer svátku - v sobotu 26. prosince. Program 
začne odpoledne za denního světla a snad i příznivého počasí, abychom 
se u krásné mozaiky Josefa, Marie a Ježíška pomodlili, zazpívali koledy, 
a prožili pěkné společné chvíle u vánočního občerstvení a možná 
i živého betléma… Všechno bude záležet na oslíkovi a dalších 
zvířatech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Až čas pokročí, pozvou nás Hvězdičky ke krásné zpívané vánoční hře, 
kterou děti pečlivě trénují od konce října a Schola Knínice vás také snad 
potěší zpěvem vánočních písní. Den bychom chtěli zakončit modlitbou 
nešpor pod vedením o. Sylwestera. K tomu všemu přijměte vy i všichni 
vaši blízcí srdečné pozvání. 
Těšíme se na společné setkání v sobotu 26. prosince u Svaté Rodiny.   
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
Máme tu teprve adventní dobu, ale už teď si můžete vyznačit ve svých 
diářích a kalendářích druhou sobotu v únoru, kdy u nás proběhne postní 
duchovní obnova. Tentokrát přijal pozvání jáhen Jan Špilar z Brna. Kdo 
ho nezná, tak jen ve zkratce -  je majitelem kadeřnictví v Brně, které 
nese název Střihoruký Edward, v TV Noe uváděl pořad o rodině, je 
ženatý, je tatínkem tří dětí, v jáhenské službě vypomáhá v kostele 
sv. Michala v Brně. A určitě nám řekne víc 13. února právě na duchovní 
obnově. Podrobnější informace budou včas upřesněny a ohlášeny.  

POZOR! I oslíka v chlévě 

zařaď do počítání oslíků 

ve Farníčku . 
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Adventní aktivity 

 
 

PUTOVÁNÍ SV. RODINY aneb Radost být spolu 
O co půjde? O stejnou aktivitu celé naší farní rodiny jako minulý rok. Na první 

neděli adventní (29. 11.) se kromě adventních věnců požehná i obraz Svaté 
rodiny, který poputuje od rodiny k rodině během doby adventní až do Štědrého 
dne 24.12. Může to být vyjádření naší ochoty nabídnout střechu nad hlavou 
nazaretské rodině, aby se neopakovalo, že se pro ně nenašlo místo pod 
střechou (srov. Lk 2,7). Takovéto navštívení nazaretské rodiny nás může ujistit 
o tom, že naše rodina není sama na to, co prožívá ať již radostného, nebo 
těžkého ve všedních i svátečních dnech. Bůh, který se stal člověkem, přinesl 
na prvním místě spásu do rodin a moje rodina patří mezi ně! Rádi bychom 
každému z vás dopřáli, abyste i vy mohli slyšet Ježíšova slova: „Dnes musím 
zůstat v tvém domě“ a zakusili, jaké to je, když „Dnes přišla do tohoto domu 
spása“ (srov. Lk 19,5.9). 
Jak se konkrétně zapojit? V kostele sv. Marka je tabulka s rozpisem na 

jednotlivé dny, kam se můžete zapsat. K vámi zvolenému termínu napíšete své 
jméno, adresu a telefon. Zapojit se mohou nejen rodiny s dětmi, ale i ti, kterým 
děti již odrostly, nebo i ti, kteří žijí sami. Může se stát, že některé dny budou 
volné, že se na ně nikdo nenapíše. To znamená, že v těch dnech zůstane 
nazaretská rodina u posledně napsaného, dokud nenastane čas jít zase o dům 
dál.  
Jak bude probíhat předání obrazu? Při putování obrazu se bude počítat 

s židovským počítáním času, které známe z liturgie. Po západu slunce začíná 
nový den. Tak například slavení narození Ježíše Krista dne 25. 12. slavíme již 
večer 24. 12. nebo Ježíšovo nedělní vzkříšení slavíme již v sobotu večer. 
V našem případě to znamená, že kdo se napíše například na úterý 1. prosince, 
bude již v pondělí večer 30. listopadu očekávat navštívení nazaretské rodiny. 
Ten, kdo bude mít obraz Svaté rodiny před vámi, vás bude dopředu kontaktovat 
a domluví se na konkrétním čase, kdy k vám obraz přinese. Je dobré připravit 
místo, kam se obraz položí – takový modlitební koutek. Může to být například 
stůl opřený o stěnu, na který postavíte obraz a opřete ho o stěnu. Poté, co 
umístíte obraz ve svém domově, se můžete u něho všichni společně pomodlit i 
s těmi, kdo vám ho přinesli. Způsob a délku modlitby nechávám na vás, na 
vašich možnostech. Možností, jak společně prožít chvíli před obrazem Svaté 
rodiny, je mnoho. Záleží opravdu na vás a na vzájemné domluvě. 
Co doma s obrazem? U obrazu Svaté rodiny se můžete večer a ráno sejít 

ke společné modlitbě, popřípadě během dne se pomodlit i individuálně. 
Pomodlit se růženec, přečíst si kousek z Písma, zůstat v tiché modlitební 
chvilce... A až přijde čas, tak pokud možno celá rodina doprovodit nazaretskou 
rodinu o dům dál. 
I když se to zdá  organizačně  poměrně  komplikované, snad to dobře 
zvládneme a přispěje to k požehnanému adventu i doby vánoční. 

Je přece radost být spolu!  
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 soutěž je určena pro všechny zájemce 
 nezbytnou pomůckou pro Vás bude BIBLE, 

nejlépe ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih 
 soutěž má 4 KOLA, v každém kole 3 OTÁZKY 
 první kolo začíná na 1. neděli adventní 29. 11. 2015 
 na odpověď budete mít jeden týden (od neděle do sobotní půlnoci) 
 jak odpovídat? 

- elektronicky prostřednictvím formuláře na www.kninice.farnost.cz, 
- pomocí soutěžního lístku, který příslušnou neděli najdete v kostele 

vzadu na stolečku, odpovědi odevzdejte do další neděle 
do označeného košíku. Pozor! Poslední týden můžete odpovídat 
písemně jen do páteční mše sv. 25. 12. 2015, elektronicky do půlnoci 
téhož dne! 

 vyhodnocení soutěže 26. prosince 2015 v předvečer svátku Svaté 
Rodiny při farní akci, kterou budeme ten den prožívat. Na výherce 
čekají hodnotné ceny! Ale i ten, kdo nevyhraje, se může radovat! 
Vždyť čas strávený s Božím Slovem je čas, který nebyl promarněn! 

 
PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ V SOUTĚŽENÍ 

A HLAVNĚ RADOST Z POZNÁVÁNÍ PÍSMA SVATÉHO! 
Koordinátor soutěže: Daniela Ošlejšková 

 

 
Letošní aktivita pro děti v době adventní bude tematicky propojena se 
Svatým rokem milosrdenství. Jak jste četli výše, papež František nás 
vybízí, abychom se učili činit skutky milosrdenství. Tato aktivita zasáhne 
nás všechny, nejen děti. Pod kazatelnou se objevila nástěnka se 
znázorněnou zeměkoulí a nápisem MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJE 
SVĚT. Naše farní děti se do této proměny světa zapojí znamením srdce 
se svým jménem kolem zeměkoule a tím, že se budou každou středu 
dozvídat od pana kaplana o tom, jak mohou činit skutky milosrdenství, 
a o to pak i prakticky budou usilovat. Svá adventní předsevzetí 
a vykonané milosrdné skutky pak symbolicky děti přinesou Bohu jako 
dar v obětním průvodu při mši svaté na Štědrý den. 
Připojme se všichni k této aktivitě! Podporou našich 
dětí, vnoučků, a také svými vykonanými skutky 
milosrdenství.  
 

Půjčte mi Bibli 

a jdu do toho! 

Můžu třeba bráchovi vyčistit uši. 

Je to taky skutek milosrdenství? 

http://www.kninice.farnost.cz/
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Jelikož je tématem Zimního 
Farníčku rodina, nepřinášíme 
vám rozhovor jen s jednou 
konkrétní osobou, ale hned 
s celou rodinou. Nebude vám 
asi tak úplně neznámá, protože se aktivně zapojuje do života naší farní 
rodiny, ale třeba vás v něčem ještě inspiruje. Jakou rodinu že máme 
na mysli?  

Tvoří ji sedm členů: maminka Jitka, tatínek Vláďa a jejich pět dětí, 
Ondra (15), Vojta (13), Peťa (9), Alžbětka (6) a Magdalénka (1 rok). 
 
Jity, jak jste se s Vláďou vlastně seznámili? 
Seznámili jsme se - už je to hodně dávno, na jedné brigádě na faře. Sice 
jsme se z kostela znali, vlastně i z náboženství. Ale tam, na brigádě jsme 
si spolu i povídali a "přeskočila jiskra" :-) 
Připravovali jste se nějak na manželství a rodičovství nebo jste to 
prostě neřešili? 
Na manželství jsme se nějak zvlášť nepřipravovali. Jen asi 3 - 4 sezení 
na faře s o. Karlem Slaninou. To ještě takové možnosti jako jsou teď, 
nebyly. (Brali jsme se v r. 1998). Teď mají snoubenci víc možností 
různých víkendových akcí, různé přednášky, besedy. Naše příprava 
spočívala v četbě některých knížek např. od Marie Fridrichové - Malá 
škola lásky, Ludmila Lázničková - Přirozené plánování rodičovství. 
Chtěli jste vždy tak početnou rodinu? 
J: Já jsem vždycky chtěla čtyři - pět dětí 
V: Já tak čtyři. 
Mnozí mladí lidé dnes děti nechtějí, 
nebo maximálně jedno, že prý je to 
moc drahé! Jak to vidíte vy? 
Tuto větu jsme slyšeli už také mnohokrát, 
ale myslím si, že o penězích to není. 
V přepychu ani v bídě nežijeme. Od mala 
děti učíme se dělit, pomáhat, že nemusí 
mít všechno, na co si ukážou - prostě určitě to stejné, co většina 
ostatních rodičů. Hodně oblečení dostáváme, největší položka jsou asi 
boty no a teď jídlo. Kluci už jsou velcí, takže je to znát víc, ale není to 
ještě nejhorší - všichni nás straší, že bude hůř :-). 

 Žijí mezi námi, sedávají vedle nás 

v kostele, zdravíme se, usmíváme, 

občas něco jen tak prohodíme, 

ale vlastně se vůbec neznáme. Kdo jsou 

ti bezejmenní bratři či sestry v Kristu? 
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Vláďo, tebe můžeme často vidět u oltáře. Jak vnímáš tuto službu? 
Jako službu společenství. Bylo to potřeba, tak jsem začal sloužit. 
Nevnímám to jako žádnou výsadu, ale jako službu. 
Jity, ty se angažuješ v CENAPU. Jak ses k této práci dostala a proč 
ji děláš? 
Nejdřív vysvětlím pro ty, kteří nevědí, co CENAP je. CENAP = Centrum 
naděje a pomoci pro ženy a dívky v Brně. Založila jej MUDr. Ludmila 
Lázničková a je to centrum, kam se mohou ženy a dívky, 
popř. manželské páry, obrátit s jakýmkoliv problémem. Ať už je to 
problém s otěhotněním, kojení, jsou tam pořádány různé kurzy 
např. příprava na manželství, příprava na porod, cvičení v těhotenství, 
po porodu, s miminkem,… je toho hodně. 
A jak jsem se dostala do CENAPu? Když jsem mluvila o těch knížkách 
při přípravě na manželství, tak také jedna z nich byla Přirozené 
plánování rodičovství (PPR) právě od paní doktorky Lázničkové. 
Protože jsem potřebovala s něčím poradit, objednala jsem se 
do poradny. V poradně jsme zjistila, že je možnost udělat si kurz PPR 
a tak jsem do toho šla. Po absolvování kurzu jsem tam asi dva roky 
pracovala a tím jsem získala spoustu zkušeností. Teď jsem sice 
na mateřské dovolené, ale s CENAPem občas komunikuji. 
A proč tuto práci dělám? Protože vím, že mladí lidé ve školách jsou 
bombardováni nepravdou, co se týká lidské sexuality, aby měli možnost 
vybrat si i jinou cestu než je např. hormonální antikoncepce. A je důležité 
podporovat mladé lidi a vést je k čistotě ve vztazích. V hodně případech 
mladí lidé vůbec nevědí, že existuje spolehlivá alternativa a jsou 
rádi, když se o tom dovědí. 
Oba dva jste také katecheté. Co to pro vás znamená?  
V: Katechetický kurz jsem si dělal pro osobní potřebu, abych si 
prohloubil znalosti v otázkách víry. 
J: Práce s dětmi mě vždycky bavila, a když byla možnost udělat si 
katechetický kurz, tak jsem neváhala. Každé dítě je originál a každé 
přináší něco jiného. Je úžasné si uvědomovat jejich dětskou čistotu, 
opravdovost, upřímnost - je stále se od nich co učit. A pak vlastní 
příprava na hodiny náboženství mě samotné dávají hodně. Člověk je 
neustále ve střehu a spoustu věcí řeším jinak, než, když jsem začínala. 
Tvoříte s několika rodinami také manželské spolčo. K čemu je to 
dobré? Co vám to dává?  
Naše manželské spolčo tvoří pět manželských párů i z okolních farností. 
Scházíme se asi 1x za měsíc ke společné modlitbě, zamyšlení nad 
Písmem sv. a prodiskutování různých témat. Několikrát do roka se 
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snažíme sejít celé rodiny -  i s dětmi. Např. výlet do ZOO, k Otylce, 
opékání párků, drakiáda,… Párkrát se nám podařilo i vyjet na společnou 
dovolenou, např. letos o prázdninách do Fryštáku. 
Co nám to dává? Posilu ve víře, to že nejsme sami, když prožíváme 
nějaké těžkosti, modlíme se jeden za druhého, sdílíme radosti i bolesti, 
vzájemně si také třeba pomáháme v tom, že jako rodiče už nejsme pro 
ty starší děti takovou autoritou, takže mají ve druhých rodičích vzor. 
Co považujete vy rodiče za důležité v rodině? 
Společnou modlitbu, i když ne vždy se zadaří, mít na sebe navzájem 
aspoň trochu času, vzájemnou důvěru, společné zážitky,… 
 
Co je nejdůležitější pro vaše děti? 

Ondra: pro mě je nejdůležitější, že mám oba dva rodiče, 
za kterými můžu s čímkoliv přijít 
Vojta: pro mě je nejdůležitější, že se rodiče mají rádi 
Petřík: pro mě je nejdůležitější být spolu :-) 

 
Tolik tedy rodina Muchova. Za celou farní rodinu se opět ptala a hodně 
radosti, vzájemné úcty a lásky, spolu s Božím požehnáním si pro tuto 
krásnou rodinu přála Daniela Ošlejšková. 
 
 
 
 

Z VODY A DUCHA SE ZNOVU NARODILI: 
20. 9.  Mariana Hauptová, Vážany 57 
11. 10.  David Filip, Knínice 23  
25. 10.  Kateřina Pecnová, Knínice 224 

Jindřich Haupt, Knínice 103 
1. 11.  Anděla Měkotová, Knínice 166 
 

 

  
26. 9.  Ludmila Borková a Jan Koutný 
 

 

 
24. 10.  Josef Müller, Knínice 229 
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V červnu roku 2016 to už bude 5 let od chvíle, kdy se na knínickém 
farním hřišti objevila Mozaika Svaté Rodiny. V tomto rodinně laděném 
Farníčku ji chceme připomenout. Proč se najednou na farním hřišti 
objevila? Kromě budování hřiště na fotbal, přístřešku a dětských 
prolézaček jsme chtěli tomuto prostoru dodat i duchovní rozměr. A to se 
podařilo právě vytvořením mozaiky. Když se o tvorbě obrazu začalo 
uvažovat, nebylo snadné najít řešení, jak nápad realizovat. 
Ke spolupráci nakonec byla přizvána paní Mgr. Anna Kocmanová, 
učitelka a talentovaná výtvarnice, která pomocí malých úlomků 
barevných kachliček vytvořila obraz Josefa, Marie a malého Ježíše 
nalepený na cetris desku. Pak už stačilo toto originální dílo umístit 
do nově vylíčeného výklenku ve zdi, který se přímo nabízel 

k podobnému využití. Obraz 
byl požehnán a každoročně se 
u něj scházíme při oslavě 
svátku Svaté Rodiny 
ke společné modlitbě. 
A na závěr krátká citace 
z nultého čísla Farníčku z roku 
2011, kde se o nově 
instalovaném obrazu píše: 
“Věříme, že Svatá rodina bude 
bdít nad našimi dětmi při jejich 
hrách, vyslyší modlitby a 
prosby maminek a posilní 
tatínky, kteří zde spočinou 
po brigádě. A že bude žehnat 
celé naší farní rodině, která se 
na farní zahradě u Svaté 
Rodiny bude jistě často a ráda 
shromažďovat při různých 
sportovních, kulturních 
i náboženských 
akcích.” 
 
 
 

 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY 

 

Barevná je mnohem hezčí! 

Šel jsem si ji prohlédnout. 



 
       36 

 

 
 

 

Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět 
potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně 
přispět k podpoře Charitního díla v našem regionu. 
 
Motto sbírky: „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc.“ Titus Maccius Plautus 
 
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2016: 
* podpora prorodinných aktivit 
* pomáháme nemocným zvláště v Domácí hospicové péči 
* podpora preventivních aktivit dětí a mládeže 
* koordinace dobrovolníků 
* podpora komunitního centra v Doubravici 
* podpora lidí v nečekané krizové situaci 
 
Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří se na sbírce podílejí. 
Především dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj 
čas a pomáhají tak Charitě naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit 
na projekty, které přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 
 

 
Začátkem listopadu jsme zaslali finanční podporu pro naši farní 
adoptivní Joyce Zalwango do Ugandy. Za svatováclavský mošt se 
vybrala částka 5122 Kč. Za celý rok se v pokladničce u nástěnky 
s fotkou Joyce postupně sešlo dalších skoro pět tisíc korun. Takže jsme 
prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha mohli poslat do Ugandy 
10 000 Kč. 
Tato částka zajistí Joyce zaplacení školní docházky, učební pomůcky, 
školní uniformu, pravidelné jídlo a lékařskou péči. Na jeden rok je 
stanovena částka 7 000 Kč. Peníze navíc budou využity na vánoční 
dárky a na podporu celé komunity a také rodiny Joyce. A že jí peníze 
pomáhají, to nám píše ve svých dopisech. 
Všem, kteří přispěli finančním darem naší adoptivní africké slečně, patří 
veliký dík. 

Knínice – neděle 10. 1. 2016 cca 10 -13 hodin 

Šebetov – sobota 9. 1. 2016 

Vážany – neděle 10. 1. 2016 odpoledne 
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Církev bez hranic 

 

 ugandy:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jestli nevíš, váháš, nechce se ti, nebo snad nemáš odvahu, tak si hned 
otevři noťas a naklikej: https://krakov2016.signaly.cz/ 
Přečti si, co tě čeká, poslechni si hymnu 
v polštině, italštině, brzy možná i v češtině, 
zkoukni videa, zjisti, na čem pracuje přípravný 
tým… Jestliže jsou problémem finance, věř, že 
vždycky se dá najít řešení. Co třeba se 
zúčastnit některé z nabízených soutěží, anebo 
si přát účast na SDM od Ježíška? 
Při přihlášení do 30. dubna 
a zaplacení do 5. května platí zvýhodněná cena. 
Doporučený věk od 16 let. 

 
 
 
 
 

V titulku této rubriky se píše, že církev nemá hranice… Je to tak. 

Chceš to vyzkoušet na vlastní kůži? Překroč hranice České republiky 

do Polska a zažij neopakovatelné chvíle při SDM v Krakově! 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixtN-z_67JAhVGRBQKHQrwAdQQjRwIBw&url=http://www.holubnik.com/?link%3Dplemena-zvirat-view%26menu%3Dzvirata%26plemeno%3D187&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFjlU5ulQwciyQERKpY5in0GDI6Ow&ust=1448658436595552
https://krakov2016.signaly.cz/
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Ahoooj kamarádi, já jsem Ferdinand. 
 
Tohle je můj ocas  
 
 

 
a tohle zas moje uši. 

 
 
 
 
 
Jinak jsem dočista obyčejný 

OSEL… 
 
 
 
 
 
 

 
Ale mám jednu 
bezva věc. 
Dostal jsem ji 
od Marušky, 
je to teploučká 
červená šála. 
Jsem za ni moc vděčný, 
však víte, jak to teď 
v sychravém podzimním 
a zimním počasí vypadá. 
Zčistajasna jsem se objevil ve velikém kostele a tak se teprve 
pomaloučku rozkoukávám. Jsem rád, že můžu být s vámi, děti, každou 
středu na mši svaté. A díky za to slušivé jméno. Už jsem se toho spoustu 
naučil - od pana kaplana a taky od vás. No jen si přečtěte, co jsem 
všechno zažil u dětí, které si mě odnesly na celý týden domů. 
 
Musím teda říct, že se mi s vámi líbí. A v kostele mám nejraděj to krásné 
barevné lupení, ale nebojte, už vím, že je nemám žvýkat. 
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Maruška: Obědval se mnou, 
spal a dala jsem mu šálu. 

 

 Dominik: Spinkal jsem s ním, 
hráli jsme si. Odvazovali a 

přivazovali jsme mu s 
Miriamkou šálu, šála se někdy 
ztratila a museli jsme ji hledat. 

Ferdinand se s námi večer 
modlil růženec. Díval se s námi 
na pohádky. Chtěl jsem ho vzít 

do školky, ale bál jsem se, aby se 
mu něco nestalo. 

Anička K.: 
Pěkně ležel v kočárku. 

  
 
 

Beatka: Když jsem šla do školy, 
vždycky jsem ho probudila, 

dostal napít a najíst, dostával 
večeři a spal se mnou v posteli. 

 
 
 

 
Tomík: Celý týden ležel v 

posteli :-). 
 

  
Barunka Š.: Z oslíka Ferdy jsem 
měla obrovskou radost. Chodil 

se mnou do školy, spal vedle mě 
v posteli, modlil se s celou naší 

rodinou. Také jsem ho moc ráda 
chovala, a když byla zima, balila 
jsem ho do dečky, aby mu bylo 

teploučko. 
 

Anička N.: Hrála jsem si s ním 
a spal se mnou v posteli. 

 

  
 
 
Teď bydlím u Honzíka… A 
těším se i na další teplé 
postýlky a pěkné zážitky… 
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A taky mám rád jednu písničku. Zpíváte ji každou mši na začátku.  
 
Áchych, kdybych tak já jen trochu míň hýkal a víc zpíval, 
hned bych se přidal. Ale dobře poslouchám a učím se, 
jaká slova se v té písničce zpívají. 
 

Opakuje se tam několikrát „Pane, smiluj se“ a taky „slituj se“. 
 
Ale všiml jsem si, že někteří z vás ji vůbec neznají, nebo taky umíte jen 
hýkat? To by byla škoda. V té písničce totiž prosíme Pána Ježíše, aby 
nám všechno zlé odpustil, aby se nad námi smiloval a přijal nás znovu 
do své náruče. To je přece tak krásné…ÍÁ, ÍÁ… To jsem se dozvěděl 
od jedné paní katechetky, to víte, u nás oslíků se tomuto neučíme. 
 
Mám pro vás překvapení – JUPÍ – hrajete rádi na schovku? Já moc 
rád, ale vždycky mi kouká ocásek, anebo ucho. 
No schválně – CO SE SKRÝVÁ V OKÝNKU? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nó jo, vy už jste koukali. Ano, je tam ta naše písnička. 
Jsem moc zvědavý, jak nám to ve středu půjde, zkusím se ji 
i já naučit zpívat. Ale nenechejte mě v tom, prosííím. ÍÁÍÁ. 
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Máš doma nějaký hudební nástroj? Zahraj si melodii, anebo se aspoň 
nauč slova a už se těším, jak uděláme Pánu Ježíši 
radost, když na příští mši budeme všichni 
krásně zpívat. 
 

Ale ta schovka mě opravdu baví! ÍÁÍÁ. SOUTĚŽ 

Tak se mějte, kamarádi, těším se, že se budeme často vídat 
a hrát si. A taky se těším na Mikuláše, a na sníh, vůbec se 
sněhu nebojím, mám šálu, třeba mi někdo pořídí i botky. 
A taky se těším na Vánoce. To my oslíkové máme 
nejdůležitější úkol za celý rok. Narodí se totiž miminko, 
jmenuje se Ježíšek, a představte si, že s maminkou 
a tatínkem nemají dům, ve kterém by si zatopili. Ale já to zvládnu, budu 
Ježíška i Marii spolu s Josefem zahřívat, aby jim bylo dobře a mile. 

Loučí se váš Ferdinand ÍÁÍÁ. 
 

  

Představte si, že v tom našem Farníčku se dnes schovalo několik 
mých kamarádů. Některým kouká jen zadeček s ocáskem, některým 
zas hlava s ušima, a ti pomalejší se nestihli schovat vůbec. No 
schválně, JESTLIPAK JE VŠECHNY SPOČÍTÁŠ? Ale musíš poctivě 
prolistovat všechny stránky a nezapomeň ani na mě! A až budeš mít 
oslíky spočítané, prozraď mi výsledek. Na prosincových středečních 
mších se budu ptát, kdo už všechny mé kamarády dokázal spočítat. 
Mám schovanou odměnu pro nejlepší hledače a počtáře. 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1vq-T967JAhUHVRQKHUL_BwcQjRwIBw&url=http://omalovanky.unas.cz/omalov%C3%A1nky/Hudebn%C3%AD n%C3%A1stroje/slides/housle.html&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFpOWLeww6elOr_d4vgCn5eyYwfsQ&ust=1448656020515236
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqs_DS967JAhXKWxQKHfNnAugQjRwIBw&url=http://omalovanky.unas.cz/omalov%C3%A1nky/Hudebn%C3%AD n%C3%A1stroje/slides/fletna.html&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFpOWLeww6elOr_d4vgCn5eyYwfsQ&ust=1448656020515236
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSzN_C967JAhUHOBQKHTXgBcgQjRwIBw&url=http://www.malypablo.cz/omalovanky/veci-a-nastroje/hudebni-nastroje/143-klavir&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFpOWLeww6elOr_d4vgCn5eyYwfsQ&ust=1448656020515236
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB84Lu9q7JAhUI7xQKHfBCC_0QjRwIBw&url=http://cs.detske-hry.com/hudebni-nastroje-11636.htm&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNFpOWLeww6elOr_d4vgCn5eyYwfsQ&ust=1448656020515236
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Malý Luboš je na 

koncertě a nejvíc se 
mu líbí basista, který 

jezdí smyčcem sem 
a tam. Povídá sestře: 
“Lenko, budeme tady 
tak dlouho, dokud tu 

kisňu nepřeřízne.” 
 
 
 

Otec devíti dětí vzpomíná, 
jak se postupem doby 
a zkušenostmi měnil: 
“Když náš prvorozený dostal 
kašel a začal kýchat, volal jsem 
pohotovost. Když ten poslední spolknul 
desetník, jenom jsem podotkl, že mu to strhnu z kapesného.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
A na závěr ze světa financí: 
V kostele byla vyloupena pokladnička. 
Po několika dnech obdržel pan farář 
obálku s dvacetikorunou. Na přiloženém 
lístku stálo: Ukradl jsem ve vašem kostele 
sto korun. Protože mě trápí svědomí, 
posílám tímto dvacet korun zpět. 
Bude-li mě svědomí trápit dál, můžete počítat s dalšími splátkami.  

“Mami, tenhle velký 
kousek dortu je pro tátu?” 

“Ne, ten je pro tebe.” 
“Takový mrňavý?” 

 

Přiběhne Pavlík k mamince a brečí. 
“Co se ti stalo?” 

“Tatínek se uhodil kladívkem 
do prstu.” 

“A ty proto pláčeš?” 
“No, já jsem se původně smál…” 

 

Jozífek přišel do školy 
s velikou boulí na čele. 
Paní učitelka se ho ptá: 
“Bodla tě vosa?” Jozífek 
na to: “Nestačila, táta ji 

zabil pokličkou.” 
 

Jeník jde s tatínkem kolem 
hračkářství a škemrá: 

“Tati, kup mně tam ten 
provázek.” 

“Jaký provázek?” 
“Ten, co je přivázaný k 

tomu náklaďáku.” 
 

Na návštěvě: 
“Máte lžíci 
na boty?” 

“Ne, my boty 
nejíme.” 
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Svatí Zélie a Louis Martinovi 
 
„Bůh mi dal otce a matku, kteří byli hodni více nebe nežli země.“ 
(slova, která sv. Terezka napsala na hrob svých rodičů v Lisieux). 
 

Sv. Zélie Martinová 
Narodila se jako Zélie Guérinová roku 1831 v St-Denis-sur-Sarthon 
nedaleko Alençonu. Měla o dva roky starší sestru Marii Louisu a o deset 
let mladšího bratra Isidora. Jejich matka byla silně věřící, avšak velmi 
přísná žena. Zélie byla dobrou žačkou, vynikala hlavně ve slohových 
pracích. Dětství neměla příliš šťastné, později ho označila „smutným 
jako rubáš“. 
Zélie toužila po řeholním životě, požádala o vstup k sestrám vincentkám. 
Pravděpodobně kvůli chabému zdraví však byla její žádost zamítnuta. 
Tuto skutečnost Zélie pochopila jako znamení, že její cestou je vdát se, 
mít mnoho dětí a zasvětit je Bohu. Obrátila se tedy na Pannu Marii 
a ptala se jí, jak si má zabezpečit věno. Odpověď dostala 8. prosince 
1851 skrze vnitřní hlas: „Vyráběj alençonskou krajku“. Vyučila se tedy 
krajkářkou a založila si živnost. Jednoho dne opět uslyšela onen vnitřní 
hlas. Ve chvíli, když přecházela přes most sv. Leonarda, přešel vedle ní 
muž, o kterém jí hlas řekl: „To je ten, kterého jsem ti připravil.“ S Louisem 
Martinem – oním mužem, se vzali 13. července (po třech měsících 
od této události), v jejích téměř 27 letech. V následujících třinácti letech 
se jim narodilo devět dětí. 
 

Sv. Louis Martin 
Louis se narodil v Bordeaux, roku 1823. Jeho o čtyři roky starší bratr 
Pierre zemřel jako mladý na moři a o tři roky starší sestra Marie umřela 
26letá. Po Louisovi se narodila ještě děvčata Anne Fannie a Sophie, jíž 
byl Louis kmotrem, avšak zemřela jako devítiletá. 
Roku 1830 se rodina přestěhovala do Normandie do Alençonu, kde 
začaly děti chodit do školy. Louis vynikal v literatuře a krásně maloval. 
Roku 1842 se začíná zaučovat v konstrukci hodin. Jako učeň pobýval 
v Rennes, později ve Štrasburku. V tom čase podnikl svou první 
návštěvu kláštera sv. Bernarda ve švýcarských Alpách. Odsud si 
na památku přinesl malý bílý květ, který opatroval po celý život. Když 
vstupovala sv. Terezka do kláštera, dostala od něho podobný. Po dvou 
letech ve Štrasburku opět vystupuje do Alp, tentokrát aby požádal 
o vstup do komunity. Kvůli neznalosti latiny to však nebylo 
možné.  Pochopil, že Pán s ním má jiné plány. Dokončil učení 
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a v Alençonu si otevřel hodinářskou dílnu a časem i klenotnictví. Roku 
1857 koupil Pavilion – malé sídlo na venkově, kam se rád utíkal do ticha 
a modliteb. Do jeho zahrady postavil sochu Panny Marie. Miloval také 
rybařinu a úlovky často věnoval nedalekému konventu klarisek. 
Takovýmto, dá se říci, staromládeneckým životem žil Louis devět let, 
na svatbu nepomýšlel, avšak tři měsíce po setkání se Zélií Guérinovou 
si ji jako 35letý vzal za manželku. To hlavní, v čem se shodovali před 
svatbou, byla touha dát Boha na první místo ve svém životě, Zélie 
prohlašovala: Chci se stát svatou. Po svatbě manželé přenesli sochu 
P. Marie do domu, kde se stala centrem jejich zbožnosti. 
 
Roku 1871 odevzdává Louis svoji dílnu synovci a rodina se stěhuje 
do Zéliina starého domu. Louis už předtím často vypomáhal Zélii při její 
práci, jak dovedl. Teď se k ní připojil úplně. Převzal účetnictví, cestoval, 
jednal s obchodníky. 
Oba byli denně na brzké mši svaté, víckrát týdně přistupovali 
k sv. přijímání, což v té době bylo výjimečné, hodně se modlili, žili 
s Bohem a pro Boha. Do života rodiny patřily i poutě a podpora farnosti; 
nenápadné, ale vytrvalé věrné stání za církví i v politicky nepříznivých 
dobách. Jednou byl Louis málem zatčen pro křížek na šatech po návratu 
z pouti. 

Dětem se věnovali s láskou a teplem, ale také s náročností. Ludvík měl 
pro každou dcerku jinou přezdívku: Marie – byla jeho Diamant, Pauline 
– jeho Perla, Léonie – jeho Dobré Srdíčko, Céline – jeho Nebojácná 
a Thérese – jeho Malá Královna. 
Roku 1865 zjistí Zélii nádor v prsu a od té doby nemůže kojit. Následující 
děti jsou proto po narození dávány ke kojné. Je to bolest pro matku a pro 
děti zvýšené nebezpečí a také problém s vazbou na mateřskou osobu. 
Tři z nich do roka zemřou. Těžkou ranou je i smrt už pětileté dcerky 
Helenky. Poslední z dětí je Terezie narozená r. 1873. Nemoc paní Zélie 
plně propukne r. 1877 a nakonec musí po velmi bolestném utrpení 
opustit své děti. Odevzdává se Bohu, ale také doufá – už v těžkém stavu 
jedou do Lurd, prosí o zázrak. Její slova, že „Bůh absolutně nic nečiní 
pro sebe“, ukazují, k jakému hlubokému porozumění Boží lásky dospěla. 

Žili naprosto běžným, prostým životem, který můžeme přirovnat 

k životu Svaté Rodiny v Nazaretě. Rozhodli se klást Boha na první 

místo, vsadili na modlitbu, jak osobní tak rodinnou.“ 
(P. Jean.-Marie Simar, rektor poutního místa zasvěceného Martinovým v Alencon.) 
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Nakonec umírá po bolestné agónii doma, v přítomnosti zdrceného, 
a přitom do vůle Boží odevzdaného manžela.  
 

Po smrti manželky se Ludvík věnoval celé rodině. Ač své dcery miloval, 
odevzdával je jednu po druhé Bohu. Poučný je pro nás závěr Louisova 
života. V r. 1888 po pouti k hrobu své ženy se pan Martin v modlitbě 
nabídne Bohu v oběť – a od května začíná pouť kříže. Objevují se potíže, 
které jsou zapříčiněny cévní sklerózou a postupným selháváním ledvin. 
Od června nastoupí halucinace, domnívá se, že je válka, utíká 
z domova, jeho myšlení je deformované. Dne 12. 2. 1889 Ludvík 
v silném blouznění o revoluci jde se střelnou zbraní bránit své dcery 
na Karmel, stává se už nebezpečným a musí být internován 
v psychiatrické léčebně Dobrého Spasitele v Caen. A přece Terezka 
tento den zařadí mezi své dny velké milosti. 
 
I deformované myšlení Louise směřuje stále k Bohu a ve svých 
jasných chvilkách svůj život v léčebně přijímá a dle svých sil apoštoluje 
tím, jak vše přijímá jako vůli Boží.  Nakonec nebezpečné stavy vymizí, 
navíc ochrne na nohy, takže je propuštěn a zemře 
29. 7. 1894 doma. Opustilo ho jasné myšlení, 
paměť, schopnosti poničeny, ale zůstaly 
rysy laskavosti a kontemplativní duše 
a přijímání Boží vůle. Co víc je svatost? 
 
Fakta o jejich beatifikaci a kanonizaci 
Beatifikační proces manželů Martinových 
byl zahájen v roce 1957. Dekret 
o heroických křesťanských ctnostech 
vyhlásil v roce 1994 Jan Pavel II. 
Od roku 2003 došlo k několika 
uzdravením na jejich přímluvu, 
což umožnilo přistoupit k blahořečení. 
Rodiče sv. Terezky byli 
za blahoslavené vyhlášeni 
19. října 2008 – v roce 
150. výročí svatby. 
 
Za svaté prohlásil manžele Martinovi papež František v neděli 18. října 
2015 v čase probíhající synody o rodině; rodiče sv. Terezičky ocenil jako 
konkrétní příklad svatosti v rodině. 
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 Poděkování všem, kteří se zapojili do sbírání padanek na farní 
zahradě. Nasbíralo se celkem 3668kg jablek. 
Příště se potkáme, snad v hojnějším počtu, na brigádách na faře. 

 Poděkování také posíláme kreslířkám, které vyzdobily stránky 
Zimního Farníčku roztomilými oslíky a dalšími obrázky (díky Dance 
Ošlejškové, Monice Přikrylové, Adéle Ožvoldíkové a Věře Konečné). 

 Pokud byste se mohli přidat ke stávající skupině lidí starajících se 
o úklid kostela, bude to vítáno. Hlaste se u paní Borkové.  

 Při nedělních mších sv. byl znovu zaveden zpěv ‚Věřím v Boha‘. 
Pokud byste si nebyli jisti melodií a pomohl vám notový zápis, 
neváhejte si při mši sv. otevřít v Kancionálu č. 503 – Ordinarium 
K. Břízy. 

Poděkování 
Milí spoluobčané i ostatní, kteří budete tento malý příspěvek číst! Chtěla jsem 
se zmínit o obětavých lidech, kteří kolem nás žijí. Stále slyším o tom, jak dnes 
nenajdete slušného a obětavého člověka, ba naopak, člověka, který vám chce uškodit 
jak schválnostmi, tak i třeba fyzicky. 
Já jsem se sama již několikrát přesvědčila a setkala s člověkem, sousedem, který mi 
svou ochotou a nabídnutím se sám, moc pomohl, kdy jsem si jako samotná 
nedokázala poradit. I když sám má hodně práce, jak pro veřejnost, tak i doma, vždy 
sám přispěchal na pomoc, aniž bych ho o to žádala, neboť vím, že nemá času nazbyt. 
Vážím si ho za vše, také za to, jak s láskou opatruje svého starého tatínka i celou svou 
rodinu. Proto jsem se chtěla touto cestou zmínit o našem sousedovi a dobrém člověku, 
který mezi námi žije. Moc díků za vše, s čím nám všem sousedům vždy ochotně 
pomohl. 
Prosíme o jeho zdraví a Pán Bůh ať mu to zaplať. 
Při této příležitosti bych také chtěla vzpomenout na dalšího vzácného člověka, který 
již mezi námi není a který nám i paní sousedce byl vždy a se vším nápomocen. Byl to 
pan Vladimír Látal. Díky mu za vše. Vzpomínáme. L.S. 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 

 

Náš Farníček s hlavním tématem Rodina se chýlí ke konci. 

Nedávno se nám dostal do rukou následující text, jehož pisatelka nás žádala, 

zda by bylo možné jej v našem farním časopise otisknout. Je to pochvalná 

řeč na lidi, kteří oné paní velmi pomohli, a ona tímto chce poděkovat. Napadá 

mě, že se to k našemu rodinnému tématu krásně hodí. Vždyť kde jinde než 

v rodině, i v té farní nebo obecní, bychom měli více zažívat pomoc, podporu, 

ochotu a potom náležitou vděčnost s děkováním. Věřím, že i každý z vás, milí 

čtenáři, ve svém srdci najdete minimálně jednoho člověka, který si zaslouží 

podobnou chválu a díky. 
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V listopadu oslavil náš dlouholetý varhaník 
FRANTIŠEK PROCHÁZKA 75 let života. 
    Připojujeme se ke gratulaci a přejeme radost, optimismus 

a Boží požehnání do dalších dní a stále tak hbité prsty a 

 znělý hlas do dalších let služby pro kostel sv. Marka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farní Silvestr s o. Sylwesterem, 22. listopadu na sýpce.  Zvířátkiáda 
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Ty jsi sestoupil na zem, 
narodil ses pro nás, 

 
bohatství nebe 

 
 

 
 

 
nic nechybí, 

 
 

 
Amen. 
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