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ÚVODNÍK

Sousoší svatých Cyrila a Metoděje na Petrově
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V tomto roce vyvrcholily přípravy na velké cyrilometodějské oslavy. Během 
posledních let či měsíců mnozí z nás různými způsoby obnovili nebo rozšířili své 
poznání života a díla svatých Cyrila a Metoděje, ať už z knih, přednášek, výstav, 
pořadů v televizi či rádiu, díky dokudramatu Cyril a Metoděj, apoštolové Slovanů, 
při pouti na Velehrad, děti pak třeba na dětských mších a při soutěži Velkomoravské 
dobrodružství. Na tomto místě cyrilometodějsky zaměřený Farníček nabízí malou 
rekapitulaci těch základních poznatků o soluňských bratřích. Čerpáme z prom-
luvy emeritního papeže Benedikta XVI., kterou přednesl při generální audienci  
v červnu roku 2009. A aby to nebylo tak nudné, pojďme si zkusit do následujícího 
textu doplnit ta správná slova, aby text dával smysl a byl fakticky správný.

Nápovědní slova v přeházeném pořadí:
Azovského, 827, knihovníkem, 815, “Filosof”, Makedonii, 

Olymp, Soluni, Polychron, 826, Turecku, Klementa I., Ros-
tislav, Michaela III.

Správné řešení najdete na konci textu.

Konstantin se narodil v _________ císařskému úředníkovi Lvovi roku ______ 
nebo ______. V dětství se naučil slovanskému jazyku. Ve svých čtrnácti letech byl 
poslán do Konstantinopole, aby studoval, a stal se tam druhem mladého císaře 
_________. Poté co se zřekl slibného manželství, rozhodl se přijmout svěcení  
a stal se _________ patriarchátu. Krátce nato, v touze po samotě, vstoupil potají 
do kláštera, ale brzy byl odhalen a byla mu svěřena výuka posvátných a profán-
ních (světských) věd. Tohoto úkolu se zhostil tak dobře, že si vysloužil přídomek 
_________.

Mezitím jeho bratr Michael, narozený roku ______, po úřední kariéře  
v _________ opustil svět, aby začal mnišský život na hoře ______ v Bitýnii 
(v dnešním _________), kde přijal jméno Metoděj a stal se igumenem 
(představeným) kláštera _________.

Také Konstantin se vydal na Olymp meditovat a modlit se. Několik let poté jej 
však císařská vláda pověřila misií mezi Chazary u _________ moře, kde žádali, 
aby jim byl poslán literát, který by uměl diskutovat s židy a saracény (saracén 
je  středověký evropský název pro Turka či Araba, především však muslima). 
Konstantin se za doprovodu Metoděje zdržel delší dobu na Krymu, kde nalezl 
tělo papeže _________, který tam byl poslán do vyhnanství. Našli jeho hrob  
a při zpáteční cestě si s sebou odnesli cenné relikvie. Po návratu do Konstantino-
pole byli oba bratři posláni na Moravu. Moravský kníže _________ se obrátil na 
císaře Michaela III. s touto přesnou žádostí:



5

„Náš lid se odřekl pohanství a drží se křesťanského zákona, ale nemáme tak-
ového učitele, který by nám vyložil v našem jazyku pravou křesťanskou víru…“

Misie měla záhy neobvyklý úspěch. Oba bratři přeložili liturgii do slovan-
ského jazyka a získali si mezi lidem velké sympatie. Vzbudilo to však proti nim 
nevraživost franckého kléru, který přišel na Moravu před nimi a toto území chá-
pal jako součást vlastní církevní jurisdikce. Oba bratři se tedy roku 867 vydali do 
Říma, aby dosáhli spravedlivého řešení. Papež Hadrián II. je přijal a schválil je-
jich misii na Velké Moravě. Papež vytušil, že by Slované usídlení mezi východní 
a západní částí římského císařství, mezi nimiž panovalo napětí, mohli mít roli 
prostředníka a přispět tak k zachování jednoty mezi křesťany v obou částech 
císařství.

V Římě Konstantin těžce onemocněl. Vstoupil do kláštera a přijal mnišské 
jméno Cyril. Naléhavě pak prosil bratra Metoděje, který byl mezitím vysvěcen 
na biskupa, aby neopouštěl misii na Moravě a vrátil se k tamějšímu lidu. Zemřel 
14. února 869.

„Pane Bože, vyslyš mou modlitbu a ochraň své stádo, k němuž jsi mne poslal, 
vysvoboď je z trojjazyčného bludu, shromáždi všechny v jednotě a učiň je lidem 
vyvoleným, stejně smýšlejícím v pravé víře a správném vyznání. (Život sv. Kon-
stantina-Cyrila, XVIII).

Metoděj se na Velkou Moravu vrátil  
a statečně se potýkal s nástrahami franckých 
kněží, kteří ho uvěznili. Když byl osvobozen, 
zformoval skupinu svých učedníků. Je-
jich zásluhou pak mohla být překonána 
krize, která nastala po Metodějově sm-
rti 6. dubna 885. Někteří z jeho učedníků 
byli uvězněni, někteří prodáni do otroctví  
a odvezeni do Benátek, kde byli vykoupeni 
konstantinopolským hodnostářem, který 
jim umožnil vrátit se do zemí balkánských 
Slovanů. A tak misie, kterou začal Metoděj, 
mohla pokračovat. Bůh si ve své tajemné 
prozřetelnosti posloužil pronásledováním, 
aby zachránil dílo svatých bratří. Je to 
také literárně zdokumentováno. Můžeme 
zmínit díla jako Evangeliář, Žaltář a různé 

SEDMIPOČETNÍCI
Konstantin s Metodějem 

zakládali na Moravě školy, kde 
vyučovali mladé muže. Vy-
chovávali je v křesťanské víře a 
učili je číst a psát, aby pomáhali  
s překlady a mohli být vysvěceni 
na kněze. Po Metodějově sm-
rti byli žáci kvůli nepřátelství 
kněží, kteří sloužili bohoslužby 
latinsky, vyhnáni z Moravy. 
Museli se uchýlit do Čech  
a zemí v jižní a východní Evropě 
(dnešní Bulharsko, Makedonie, 
Chorvatsko a Ukrajina), kde 
pak pokračovala staroslověnská 
kultura, vzdělanost a liturgie. 
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Podle tradice se uvádí jména 
pěti učedníků, kteří bývají 
spolu s Cyrilem a Metodějem 
nazýváni Sedmipočetníci – 
Gorazd, Kliment, Naum, An-
gelár a Sáva.

O Gorazdovi, kterého 
sv. Metoděj určil za svého 
nástupce, nejsou dochovány 
zprávy. Sv. Kliment se po vyh-
nání z Velké Moravy uchýlil do 
Bulharska, kde v dnešní západ-
ní Makedonii založil na území 
kolem Ochridu středisko slo-
vanské bohoslužby. Působil 
zde jako biskup a roku 916 
byl v Ochridském klášteře 
pohřben.

Kapličku zasvěcenou 
svatým Sedmipočetníkům 
můžeme najít nedaleko od nás 
uprostřed obce Vír, na břehu 
řeky Svratky, kousek pod hrází 
Vírské přehrady. Byla postave-
na před pár lety a určitě stojí 
za návštěvu. Při troše štěstí se 
vám podaří si ji prohlédnout  
i uvnitř.

liturgické texty ve slovanském jazyce, 
na nichž bratři pracovali. Po smrti Cy-
rila vznikly zásluhou Metoděje a jeho 
učedníků – mimo jiné – překlady celého 
Písma svatého, Nomokánon (jedná se  
o sbírku církevních ustanovení a profán-
ních zákonů, napsaných ve staroslověnštině 
a majících vztah k církvi) a Kniha Otců.

Svatému Cyrilovi náš národ vděčí za 
to, že vytvořil hlaholskou abecedu, která 
byla později upravena a dostala jméno 
cyrilice na počest svého inspirátora. Cyril 
a Metoděj byli přesvědčeni, že jednot-
livé národy nemohou pokládat Zjevení 
za plně přijaté, dokud je neuslyší ve svém 
jazyce a nebudou je číst v písmu své vlastní  
abecedy.

Metodějovi patří zásluha za to, že dílo, 
kterého se spolu s bratrem ujali, nebylo 
vzápětí přerušeno. Zatímco Cyril tíhl spíš 
ke kontemplaci, Metoděj byl veden spíše 
k činnému životu. Díky tomu tak mohly 
být později položeny základy toho, co by-
chom mohli nazvat “cyrilometodějskou 
ideou”, která v různých historických 
obdobích provázela slovanské národy 
a inspirovala jejich kulturní, národní  
a náboženský rozvoj. Uznal to již papež 
Pius XI. v apoštolském listu Quod Sanc-
tum Cyrillum, ve kterém nazývá oba bra-
try “syny Východu, kteří jsou svou vlastí 
Byzantinci, rodem Řekové, posláním 
Římané a svými apoštolskými plody Slo-
vané”. Janem Pavlem II. byli později oba 
bratři prohlášeni vedle sv. Benedikta za 
spolupatrony Evropy.

Správné pořadí slov:
Soluni, 826, 827, Mi-

chaela III., knihovníkem, 
“Filosof”, 815, Makedonii, 
Olymp, Turecku, Polychron, 
Azovského, Klementa I., 
Rostislav.
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VELEHRAD 
Bylo to v 70. letech v době nastupující normalizace, politická situace poutím 

moc nepřála, ale vždycky se to nějak zařídilo a na poutě se jezdilo několikrát 
ročně. Dík za to patří tehdejší katechetce a předsedkyni Československé strany 
lidové v Knínicích slečně Sekaninové.

Vzpomínám si na jednu takovou pouť k našim patronům sv. Cyrilovi  
a Metodějovi na Velehrad.

Je to už dlouho, podrobnosti se vytratily, ale vzpomínka na krásu a velebnost 
velehradské baziliky zůstala. Také podzemí, kterým jsme procházeli, to bylo 
připomenutí naší dávné křesťanské minulosti. Nejvíce vzpomínám na setkání  
s P. Vašíčkem z Cetkovic, který v té době na Velehradě působil. Provedl nás, pop-
ovídal, bylo to milé setkání s naším krajanem, který neměl lehký život. Byli jsme 
rádi, že jsme se s ním na tomto krásném poutním místě setkali.

-MH-

Na jaře 1990, krátce po sametové revoluci, jsme byli všichni plni naděje  
a očekávání. Naše církev a celá společnost se připravovala na historicky první 
návštěvu Svatého otce v naší vlasti. Měli jsme tehdy malé děti, takže na nějaké 
větší cestování nebylo ani pomyšlení, těšili jsme se, že Svatého otce uvidíme 
a uslyšíme aspoň v televizi. Až těsně před touto velkou událostí jsme se díky 
některým lidem, kterým jsme doteď vděčni a z nichž někteří už nejsou mezi 
námi, ve chvilce rozhodli a ve chvilce si to zařídili, že Jana Pavla II. pojedeme na 
Velehrad pozdravit i my.

Jelo se brzy ráno autobusem z Boskovic s organizátorem poutí panem 
Krajíčkem. Noc před tím jsem skoro nespal, kvůli zánětu spojivek. Ráno potmě 
to celkem šlo, ale měl jsem obavy co bude, až se rozední. Kupodivu po rozednění 
oči přestaly bolet a já se mohl těšit, že Svatého otce normálně uvidím. Dojeli 
jsme do Buchlovic, tam přestoupili na kyvadlovou dopravu, tou do Starého 
Města a odtud s davem poutníků směr Velehrad. Těsně před ním nás pořadatelé 
odklonili přes obec Modrá na velikou louku, kde jsme měli očekávanou slavnost 
sledovat na velkoplošné obrazovce, což pro nás byla tenkrát novota. Do příjezdu 
Svatého otce zbývalo ještě dost času, tak jsme trošku bloumali po okolí, až jsme 
došli k vinici a přes ni na okraj Velehradu a dál na zaplněné prostranství před 
bazilikou. Místo tam pro nás ještě bylo, nikdo nás nevyháněl, takže jsme tam 
zůstali a s ostatními očekávali příjezd Svatého otce.

Brzy jsme se dočkali, projížděl ve svém papamobilu nedaleko od nás, zdravil 
nás všechny a žehnal nám, byl to nádherný zážitek. Pak už jsme spolu s os-
tatními prožívali papežskou mši svatou. Svatý otec ji sloužil v češtině, krásně 

VELEHRAD  1990

velehradské vzpomínky
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jsme mu rozuměli, jeho slova byla často přerušována potleskem. Takovou at-
mosféru, nadšení a radost takového zástupu lidí jsme nikdy nezažili, bylo to 
úžasné. Možná tak nějak podobně to mohly zažívat zástupy před dvěma tisíci 
lety v Palestině.

Po skončení slavnostní mše svaté se davy začaly pomalu rozcházet, aby to, co 
tady prožily, přinesly ostatním do svých domovů a na svá pracoviště. My jsme 
se vydali směrem, kterým jsme tušili Buchlovice a náš autobus. Po cestě jsme 
procházeli kolem hřiště, na kterém ráno přistál Svatý otec a viděli jsme tam 
vrtulník, kterým potom měl odletět dál do Bratislavy. V Buchlovicích jsme se 
všichni sešli u autobusu, nikdo se neztratil. A pak jsme si celou cestu navzájem 
vyprávěli své zážitky nebo o nich potichu rozjímali. Bylo opravdu o čem.

Pan prezident Václav Havel při příletu Svatého otce Jana Pavla II. na letišti 
v Praze začínal svoje uvítání slovy: “ Nevím, zda vím, co je zázrak. Ale dnešní 
návštěva zázrakem je.” Také my považujeme naši návštěvu Velehradu 22. dubna 
1990 za zázrak. Také proto, že aniž bychom to tehdy tušili, byli jsme na této nád-
herné pouti ne dva, ale tři.  Deo gratias.  Bože, děkujeme.

-JP-

Když se řekne Velehrad, tak se mi určitě vybaví 1.celostátní setkání mládeže 
v roce 1993 - čtyři roky po revoluci. Přece jen je to letos už 20 let, takže se mi 
spousta věcí už nevybavuje. Ale co se mi vybaví, o to se ráda s vámi podělím.

Na toto setkání jsme jeli z naší farnosti tři, společně s mladými lidmi z Bosk-
ovic. Už si nepamatuji, jak jsme se o setkání dozvěděli, protože tenkrát ještě in-
ternet nebyl a ani nějaká komunikace - křesťanské časopisy, reklamy, pozvánky... 
nebyly tak rozšířené, jako dnes. Ale důležité je, že jsme vyrazili. Z cesty se mi 
vybavuje, že jsme jeli vlakem až do Uherského Hradiště. Ve vlaku jsme zpívali 
křesťanské písně při kytaře a otevřeně mluvili o Bohu, atd. Bylo to tehdy něco 
neobvyklého, vzhledem k dřívější době.

Ubytovali jsme se v Uherském Hradišti, různě po školách a internátech. 
Lidé z Uherského Hradiště byli milí, vstřícní, i když se týden museli potýkat  
s 8000 mladými lidmi z celé ČR. Program si už přesně nepamatuji, ale měli jsme 
společný program buď na zimním hokejovém stadionu v Uherském Hradišti 
nebo nás vozili kyvadlovou dopravou na Velehrad, kde jsme byli shromážděni 
venku vedle baziliky. Každý den bylo slovo na den, které měl vždycky některý  
z našich biskupů. Také jsme slavili mše svaté, adorace, byly různé koncerty, spor-
tovní odpoledne, hry,...  Také si vzpomínám, že jsme jeden den šli na Velehrad 
pěšky a vojáci nám v rámci cvičení udělali most přes řeku Moravu, abychom si 
zkrátili cestu. Také byl přímo na místě každý den vydáván časopis Velehradníček, 

VELEHRAD 1993
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který nás informoval o tom, co se bude dít v daném dni a nebo co jsme zažili  
v předešlém. Určitě jsme toho zažili a prožili hodně.

Také počasí nám tenkrát opravdu přálo. Sluníčko pálilo ostošest a tak nám 
přišlo vhod, když přijeli hasiči a stříkali na nás vodu ☺. Nezapomenutelným 
zážitkem byla sobotní vigilie, kdy v rukou 8000 mladých lidí zářily ve tmě svíce 
a každý obnovil své křestní závazky. Protože poslední den setkání připadlo na 
15. srpna, kdy slavíme nanebevzetí P.Marie, tak se každý z nás zasvětil Panně 
Marii.

A s novou silou a odhodláním jsme se ubírali do svých domovů a těšili se na 
další taková setkání.

-JM-

V roce 1997 se uskutečnilo další celostátní setkání mládeže opět na Velehradě. 
Tentokrát už nás jelo z naší farnosti a také z celého děkanátu víc. Ubytováni jsme 
byli opět v Uherském Hradišti a také téměř veškerý program se tam odehrával 
. Sice jsme měli putovat i několikrát na Velehrad, ale pro nepřízeň počasí to 
nebylo možné. Typické pro toto setkání bylo, že celou dobu pršelo. Chvilky, kdy 
problesklo mezi mraky slunce se opravdu daly počítat na minuty. Ale pokud se 
sejde pěkných pár tisíc mladých a nadšených lidí pro Boha, tak i ten déšť nám 
zpočátku zas až tak nevadil.

Program se musel přizpůsobovat počasí, takže místo plánovaných akcí kdekoli 
venku, museli organizátoři bleskurychle vymyslet a zajistit alternativu, ať už to 
byly různé kostely v Hradišti nebo i tělocvičny a větší budovy. Na programu 
byly katecheze našich biskupů, mše svaté, adorace, koncerty, divadla, spor-
tovní  aktivity pod střechou, hry, různé přednášky např. na téma: Hnutí a sekty, 
Sdělovací prostředky a reklama nebo velice zajímavá přednáška doktora a jáhna 
Maxe Kašparů - Já nemám čas. V této přednášce nám kladl na srdce, abychom 
si rozškatulkovali čas, jinak se z toho zblázníme. Musí tam být modlitba, péče 
o sebe, práce pro druhé a musí tam být prostě všechno. A věřte tomu, den je 
krátký, takže když nebudete mít škatulky, tak se zničíte...

VELEHRAD 1997
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Takovým zlomem, kdy jsme si uvědomili, že ten déšť už opravdu není žádná 
legrace, byl pátý - předposlední den našeho setkání. Večerní mši svatou sloužil 
o.biskup Josef Hrdlička, který přijel za námi. Informoval nás o veškerém dění  
a o jeho cestě za námi, že to nebylo nic jednoduchého, dopravit se za námi  
z Olomouce, která byla zatopená.

Poslední den jsme jeli konečně na Velehrad - most přes řeku Moravu byl ještě 
otevřený.  Při mši svaté jsme společně s o.arcibiskupem Janem Graubnerem 
vzpomněli na oběti záplav. Po závěrečném požehnání jsme naplněni novými 
myšlenkami, zážitky a snad i trochu novým pohledem na život odjížděli do 
svých farností.

Zajímavé bylo, že v pátek, necelý den po našem odjezdu, se vylila Morava ze 
svých břehů a zatopila téměř celé Hradiště, včetně stadionu, kde jsme po ce-
lou dobu setkání setrvávali. Všichni říkali, že jsme to měli promodlené. Byla to 
náhoda, štěstí nebo Boží řízení...?

-JM-

Přijala jsem pozvání boskovických farníků na pouť na Velehrad. Po cestě jsme 
se pomodlili dva růžence a zazpívali písně z kancionálu. Po příjezdu na Veleh-
rad jsme přišli na nádvoří před baziliku, které už bylo zcela zaplněné poutníky. 
Abychom trochu viděli a slyšeli, postupovali jsme co nejblíže k hlavní tribuně. 
Slunce pálilo a jelikož trpím občas nevolností, zmocnila se mě obava, jak to  
v tom davu lidí vydržím, abych se ještě mohla soustředit na bohoslužbu. Začala 
jsem se modlit a prosit Pána Boha, aby mně dal sílu. A co jsme se tak prodírali 
kupředu, jde proti nám pořadatel a sděluje, že je tam třetí řada volná. Nevěřícně 
jsem najednou seděla a uvědomila si Boží blízkost.

Před námi seděli ve dvou řadách kněží a bohoslovci. Lepší místo jsme nem-
ohli zaujmout. Průběh mše svaté jsme měli přímo před sebou. Homilii přednesl 
pan kardinál Špidlík a být živě v jeho blízkosti, už to je velice charismatické. 
Svaté přijímání v naší skupině podával pan arcibiskup Graubner. 

A tak jsem na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje mohla tuto pouť prožít 
plně duchovně, bez obav a problémů se svým zdravím, v nádherné atmosféře 
společenství církve, na kterou nikdy nezapomenu. Děkovala jsem Bohu za 
vyslyšení prosby, protože pro mě to byl velký zázrak. Uvědomila jsem si, že 
pokud jde o Boží věc, Bůh člověka v nouzi podepře. A tak je třeba všímat si  
v životě člověka všech těch Božích zázraků a nepovažovat vše za samozřejmost.

Díky Bohu za všechno.
-AB-

O JEDNÉ POUTI NA VELEHRAD
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JAK A PROČ VZNIKALA A VZNIKAJÍ POUTNÍ MÍSTA?
Poutní místo je místo, které se, zpravidla díky určitému tradovanému záz-

raku nebo uchovávané relikvii, stalo cílem poutí. Smyslem pouti je uctít sto-
py zázraku, který se zde udál, poprosit Boha či světce o uzdravení, případně 
za takové zázračné uzdravení poděkovat nebo skrze namáhavou cestu provést 
pokání či obětovat tuto námahu Bohu. Poutě jsou běžné v řadě náboženství.  
V křesťanství, ale také např. v islámu, kde je pouť do Mekky, tzv. hadždž, přímo 
jednou z náboženských povinností muslima a jedním z tzv. Pěti sloupů islámu.

Jak vlastně vznikne poutní místo? Nejčastěji se poutní tradice rozvinula  
k obrazu, sošce, ostatkům svatých a dalším náboženským artefaktům, které do 
kostela pořídil místní šlechtic, církevní představitel, byly dovezeny z ciziny či 
vytvořeny jako kopie slavných, v zahraničí uctívaných předmětů (obraz Panny 
Marie Pasovské), nebo konaly zázraky a začaly být proto vyhledávány pout-
níky ze širšího okolí (obraz Panny Marie Klatovské, který ronil krev). Poutním 
místem je místo zjevení (zjevení Panny Marie v jeskyni v jihofrancouzském 
městě Lurdy), místo zázračného uzdravení (léčivý pramen) či nálezu posvát-
ného předmětu (socha tzv. Staré Matky Boží v trní v Brně-Tuřanech). Místem,  
k němuž se konají pouti, tedy může být kříž nebo malá kaplička (Čučice u Ivančic 
u Brna), venkovský kostelík, městský nebo klášterní kostel či mohutná honosná 
bazilika (Svatý Kopeček u Olomouce).

Proměna poutní tradice v čase. Katolické poutě v českých zemích se rozšířily 
především v baroku, v období protireformace. Na konci 18. století byly Josefem 
II. zakázány, zákaz ale nevydržel dlouho. Na poutě se putovalo výhradně pěšky. 
Poutní procesí trvala několik hodin, dní nebo i týdnů. V 19. století se s roz-
vojem dopravy začaly využívat vlaky a autobusy, což s sebou přineslo výhodu 
prožít delší dobu na samotném poutním místě a možnost navštívit poutní 
místa i velmi vzdálená. Avšak omezil se aspekt putování spojeného s modlit-
bou, sebeusebráním a trpělivým snášením obtíží cesty. Od 20. století pak začali 
vyhledávat svatá místa také výletníci, a to nikoli z náboženských důvodů, ale 
pro jejich estetické hodnoty. Znovu byly poutě zakázány na počátku komuni-
stického režimu, který řadu poutních míst přímo zlikvidoval, nechal zchátrat 
(např. nyní již obnovený areál Skalka u Mníšku pod Brdy) nebo znepřístupnil. 
Očekávaná obnova církevního života po pádu komunistického režimu v roce 
1989 se neuskutečnila. Prvotní nadšení ze svobody, vyjadřované mimo jiné 
účastí na bohoslužbách a velkých poutích (např. na Velehradě), brzy vyprchalo. 
Jsou místa, která alespoň jednou za rok při církevních slavnostech ožívají; jsou 
slavná poutní místa, kam směřují z velké části turisté (mimo jiné kostel na Zelené 
hoře u Žďáru nad Sázavou, památka světového kulturního dědictví UNESCO), 
a místa sloužící pro pouť smíření národů v českém pohraničí (Hejnice na Li-

VÍME PROČ?
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berecku, Dobrá Voda na Šumavě). Jsou ale také poutní místa, která zůstávají 
tichá. Některá z nich byla iniciativou občanských či církevních sdružení nebo 
péčí jednotlivců opravena, zrekonstruována. Mnohdy zůstávají jen majestátní-
mi kulisami, jindy se v nich postupně znovu rozrůstá poutní slavení. Vznikají 
také nová poutní místa. Příkladem je poutní kostel Božího milosrdenství a sv. 
Faustyny ve Slavkovicích. Tento kostel, dokončený roku 2007, vznikl jako místo 
setkávání místních občanů, ale záhy se z něj stalo významné poutní místo, kam 
lidé jezdí uctívat relikvii sv. Faustyny a čerpat naději v Boží milosrdenství. Je to 
jediný kostel v České republice s tímto zasvěcením. 

Nejvýznamnější poutní místa České republiky jsou na Moravě Veleh-
rad, Svatý Hostýn a Svatý Kopeček u Olomouce a Svatá Hora a Stará Boleslav  
v Čechách. Velké množství poutních míst je zasvěceno Panně Marii (v brněnské 
diecézi je to 33 poutních míst z celkového počtu 61).  

Mezi nejvýznamnější katolická poutní místa Evropy patří Santiago de 
Compostela ve španělské Galicii, Lurdy v podhůří francouzských Pyrenejí, Fáti-
ma v Portugalsku, Jasná Hora u Čenstochové v Polsku a Mariazell v rakouském 
Štýrsku; mimo Evropu pak Guadalupe a řada míst ve Svaté zemi (Betlém, Jeru-
zalém atd.).

“Do Jeruzaléma cestuje ten, kdo se chce setkat s Ježíšem, do Říma ten, kdo se 
chce setkat s papežem, do Lurd ten, kdo se chce setkat s Pannou Marií a do Santi-
aga de Compostela ten, který se potřebuje setkat sám se sebou.”

Poutními místy svého druhu se stávají i rodné domy papežů, zejména Jana 
Pavla II. (Wadowice u Krakova) a Benedikta XVI. (hornobavorský Marktl am 
Inn). Některá křesťanská poutní místa vznikala v místech pousteven, kam lidé 
zpočátku chodili na kázání či pro radu k poustevníkovi a tradice shromažďování 
poustevníka přežila, případně se v místě usadila řeholní komunita – takovým 
místem je třeba Svatý Jan pod Skalou.

Čerpáno z: 
www.wikipedie.cz; 
http://web.natur.cuni.cz 
  (článek Poutní místa v kulturním  
    dědictví české společnosti, 2011) 
a dalších dostupných zdrojů.

Santiago de Compostela
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Milé děti, jak už jistě mnozí víte, letos slavíme 1150. výročí příchodu sv. 
Cyrila a Metoděje k nám na Moravu.  A kdo že vlastně jsou Cyril a Metoděj? 

V prvé řadě to byli bratři. Metoděj - vlastním jménem Michal byl nejstarší  
a Cyril - vlastním jménem Konstantin byl nejmladší ze sedmi dětí. Narodili se ve 
městě Soluni v dnešním Řecku. Na rozdíl od většiny z vás ☺ se moc rádi učili, a že 
jim to šlo! Metoděj studoval práva - stal se právníkem a Cyril studoval literaturu, 
jazyky, filozofii a náboženství (teologii).  Byli moc vzdělaní a nadaní, a proto také 
byli vybráni k tomu, aby šli na Velkou Moravu a mluvili s lidmi o Bohu jejich 
jazykem - staroslověnštinou, takže jim lidé rozuměli. Vytvořili nové písmo - hla-
holici a přeložili část evangelií a texty k liturgii. 

Tady se můžete podívat, jak takové písmo – hlaholice vypadá a zkuste si nap-
sat třeba svoje jméno ve staroslověnštině. No, a pokud vám to jde, tak si můžete 
zkusit psát v hlaholici i jiná slova – ve škole to ale radši nezkoušejte, aby se paní 
učitelka nezlobila ☺.  

Tak teď nezbývá než se dát do psaní a luštění těch záhadných klikiháků. Přeji 
hodně štěstí a hlavně trpělivosti!☺

Písmena hlaholice – klíč k převodu do latinky:

okénko pro děti
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A když správně vyluštíte tuto OSMISMĚRKU, dozvíte se, co pěkného vám 
přeje Podzimní Farníček.

Vaším úkolem je vyškrtat sedm jmen tzv. Sedmipočetníků – kdo to je, a o 
jaká jména vlastně jde, se dozvíte v textu v první polovině Farníčku. A zbylá 
písmenka vytvoří tajenku.

Slované na Velké Moravě obdělávali pole, živili se chovem dobytka, uměli vy-
robit oblečení z vlny a lnu, vyráběli také keramické nádoby, kovové nástroje, 
zbraně i krásné šperky. 

Zakroužkuj sedm obrázků, které znázorňují dochované předměty z velko-
moravského období.

Když správně vyluštíš tuto OSMISMĚRKU, dozvíš se, co pěkného ti přeje Podzimní 
Farníček. 
Tvým úkolem je vyškrtat sedm jmen tzv. Sedmipočetníků – kdo to je, a o jaká jména vlastně 
jde, se dozvíš v textu v první polovině Farníčku. A zbylá písmenka vytvoří tajenku. 
 

P O D D Z I M N 

C Í Z F A S R R 

Y N A Í K Á Č E 

R K R T L V I P 

I Ř O E I A E J 

L E G S M U P E 

R N Š K E O L N 

A Í R O N A U M 

J Ě D O T E M K 
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Kostel Zvěstování Panny Marie ve Vážanech
Filiální kostel Zvěstování Panny Marie, lidově nazývaný kostelíček, je raně 

barokní stavbou z roku 1685. Z této doby se do dnešních dnů dochoval téměř  
v původní podobě.

Kostel byl postaven na počest P. Marie a roku 1802 měl být zrušen. Byl však 
zachován pouze přímluvou tehdejšího knihnického faráře Bilímka. Má podobu 
rovnoramenného řeckého kříže a charakteristickou vysokou, příkrou střechu. 
Malebným prvkem dotvářejícím stavbu je nízká zeď kolem kostelíka, která má 
obrys želvího krunýře. Stavba měří na délku i šířku 16,25 metrů a strop dosahuje 
výšky 9,30 metrů.

V kostele jsou čtyři oltáře. Za hlavním oltářem se nachází nádherný obraz 
andělského zvěstování, zrestaurovaný roku 1993. V postranních oltářích  
dominují sochy sv. Jana Nepomuckého a Archanděla Michaela. Hlavní a oba 
boční oltáře jsou bohatě zdobeny soškami a hlavičkami malých andělíčků. 
Mezi hlavním a levým bočním oltářem stojí šikmo orientovaný oltář s obrazem 
anděla a soškou Panny Marie Lurdské. Skvostným uměleckým dílem je jistě 
kazatelna, zdobená prvky lidové 
architektury. Na kůře jsou zřejmě 
původní dřevěné varhany, které 
se již nepoužívají. K doprovodu 
bohoslužeb slouží harmonium.  
V kostelní věži zakončenou barok-
ní cibuličkou je umístěn zvon,  
v dřívějších dobách se nacházely  
ve věži dva zvony. Nejcennějším  
dílem po historické stránce je obraz 
Zvěstování, namalovaný na dřevě, 
který byl také zrestaurován v 90. 
letech.

V letech 1956 – 1963 byla pro-
vedena rozsáhlá oprava střechy  
a fasády kostela, v roce 1964 byla 
znovu postavena zídka kolem ko-
stelíku. Poslední větší úpravy, jako 
osvětlení kostela, elektroinstalace, 
oprava střechy a nabílení omítky, 
proběhly v roce 1993 – 1994.

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY NAŠÍ FARNOSTI
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Z daleké rovníkové Afriky k nám přiletěl milý pozdrav od naší Joyce. Opět se 
značným zpožděním, ale na to už jsme si zvykli. Hlavně že víme, že naše pomoc jí 
není zbytečná.

Že díky vaší štědrosti chodí do školy a může se připravovat na svůj další život.
Věříme, že se nám podaří zase dát dohromady potřebnou částku na další rok 

jejího studia.
Přispět můžete buď do pokladničky pod její nástěnkou nebo při plánované akci 

“Moštování pro Joyce”, která se připravuje na konec září.

Dopis od Joyce: 

Kampala Uganda
Východní Afrika

Drazí přátelé,

Jak se máte v těchto dnech? Co se týče mne, mám se dobře a těším se i do-
brému zdraví. Ve škole to jde dobře. Děkuji Vám moc za veškerou pomoc, kterou 
mi poskytujete. Jsem opravdu velice šťastná.

Ve škole svědomitě studujeme. Naše paní učitelka nás výborně učí každý den. 
V předmětu sociální studie se učíme o mnoha věcech. Například o východoaf-
rických zemích, učíme se znát jejich hlavní města a dřívější prezidenty. Naším 
sousedním státem je Keňa, její prezident byl zvolený 4. 3. 2013. Ale nevím, kdo 
zvítězil, ale modlili jsme se za něho a také za to, aby volby proběhly hladce.

Budeme slavit vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Užiji si legraci a zábavu  
s rodinou. Potom se vrátíme zpět do školy a čekají nás pololetní zkoušky. Tak 
Vám přeji šťastnou Velikonoční neděli prožitou s vašimi rodinami.

Zdraví Vás
Zalwango Joyce

misijní a charitativní činnost naší farnosti



STRÁŽCE OHNĚ
V minulém čísle Farníčku jsme Vám, milí čtenáři, představili řadu knih  

s cyrilometodějskou tematikou. A aby toho nebylo málo, tady je ještě jedna. Jde 
o dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje.  Autorem je Oldřich Se-
lucký, který vystudoval MFF UK a v zahraničí potom studoval klasické jazyky, 
filozofii a teologii. Napsal scénáře k televizním a rozhlasovým dokumentům  
a k několika dětským animovaným filmům. Je také autorem knihy pro děti Pavel, 
dobrodruh víry. A teď se můžeme seznámit s jeho novou knihou, která zaujme 
všechny děti i dospělé, kteří milují dobrodružství a dějiny našeho národa. Příběh 
se odehrává na pozadí válečných střetů Velkomoravské a Východofranské říše. 
Hlavním hrdinou je chlapec Vojmír, který se za dramatických okolností dos-
tává do školy, kterou na Velké Moravě založili Konstantin a Metoděj. Prožívá 
zde své lidské i duchovní zrání, poznává nové přátele, ale rovněž své schopnosti  
i slabosti. V knize můžeme sledovat, jaké poslání mu Bůh připravil, jak prochází 
obtížnými situacemi svého života...

“Nediv se tomu, co říkám, Vojmíre.  
V životě se nic neděje náhodou. Bůh vede  
i ty, kteří ho ještě nenašli. A tebe vedl 
zvlášť podivuhodným způsobem. Vzpo-
meň na svůj sen z dětství. Viděl jsi světlo 
za stěnou. Pak ses stal strážcem ohně, 
strážcem světla a tepla. A nakonec Bůh 
zažehl trojí oheň v tvé duši. Oheň víry 
v to, že na počátku a na konci všech 
věcí stojí jediný Bůh, který je Světlem 
a v němž není tmy. Oheň naděje v to, 
že temnotou smrti náš život nekončí, že 
za obzorem nás čeká život ve věčném 
světle. Oheň lásky, která spojuje v jedno 
nebe i zemi.”

“A co když...” Vojmír váhá, jen těžko 
mu jdou přes rty slova, která ho trápí 
možná ještě víc, než jeho samota. Ale 
cítí, že je třeba je vyslovit. “... co když 
to všechno není pravda? Co když se 
se svými přáteli, se svou rodinou, po 
smrti nesetkám? Co když jsme sami 
a zůstaneme sami?”

knihovna
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PRAVIDELNÉ MŠE SV. od září:
středa    17:00 (se zaměřením na děti)
pátek     18:00
neděle     8:30

  1.  neděle HODY ve Vážanech
  4.  středa PRVNÍ DĚTSKÁ MŠE SV. v 17:00 s žehnáním školákům
                             ZPÍVÁNÍČKO NEJEN PRO NEJMENŠÍ  v 15:45
  8.  neděle Narození Panny Marie
12.  čtvrtek Jména Panny Marie
14.  sobota Povýšení sv. Kříže
15.  neděle Panny Marie Bolestné
21.  sobota Svátek sv. Matouše
28.  sobota Slavnost sv. Václava
                     SPORTOVNÍ A KULTURNÍ ODPOLEDNE A MOŠTOVÁNÍ  
                             PRO JOYCE OD 13:00 NA FARNÍM HŘIŠTI

  2.  středa Památka sv. andělů strážných
  7.  pondělí Panny Marie Růžencové
18.  pátek Svátek sv. Lukáše
19.  sobota ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
28.  pondělí Svátek sv. Šimona a Judy

  1.  pátek Slavnost Všech svatých
  2.  sobota Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
24.  neděle Slavnost Ježíše Krista Krále
30.  sobota Svátek sv. Ondřeje

 
Od října začínáme na faře vytvářet výrobky na vánoční jarmark. Jste zváni 

všichni, kdo chcete svým umem podpořit potřebné lidi nebo se něčemu novému 
naučit. Bližší informace sledujte na vývěskách před kostelem. 

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

Tvořivé dílny jsou opět tady☺

vyznačte si v kalendáři

pozvánky
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Máme tu nový školní rok a s ním i nové radosti i starosti. Mezi ty radosti by-
chom mohli zařadit ☺ třeba Zpíváníčko nejen pro nejmenší, které je tu opět pro 
děti,  které  vydrží už chvilku bez maminky a rády zpívají a hrají na cokoli. Loni 
jsme si vyzkoušeli zpívání při dětské mši svaté, na Farním dni jsme předvedli 
co umíme, co v nás je, svými pohybovkami. Tak kdo by měl i letos čas, chuť  
a zájem chválit Pána společně  s námi, přijďte mezi nás. Začínáme již 4. září 2013 
od 15:45 hodin. Těší se na Vás Honza a Jitka.

Za pár dní máme září a na jeho konci svátek sv. Václava. Jak už se pomalu 
stává zvykem, chystáme na tento den na farním hřišti setkání farníků, malých, 
velkých, mladších, starších, prostě všech, kdo se chtějí sejít, posedět, popovídat, 
zasoutěžit, zasportovat.

Co můžeme nabídnout? Sportovní zápolení - fotbal, volejbal, cyklistiku...
     Kulturní program - reprodukovanou, možná i živou 

          hudbu, možnost si zazpívat, večer i zatancovat
      Občerstvení - mošt, burčák, párek v rohlíku, štrůdl  

          a další dobroty 
      Soutěž - “O nejlepší jablkový štrůdl”
Co očekáváme od vás?    Udělat si čas, naladit se svátečně a sportovně a přijít do 

          farního areálu.
      Vzít si sportovní oděv, kolo, odrážedlo, koloběžku,...
      Upéct nebo uvařit něco dobrého a donést ochutnat.
     Upéct štrůdl (nejméně 2 nohavice-čím víc, tím líp)  

          a přihlásit do soutěže.
Ty poslední tři podmínky nejsou nutné, nutná je jen ta první. Prostě přijít.

Těšíme se na všechny aktivní i pasivní sportovce i gurmány, na každého z vás.
Těšíme se, že společně oslavíme svátek patrona našeho národa, svatého Václava.
Těšíme se, že přijdete, dobrovolnou částkou podpoříte naši farní adoptivní 
slečnu Joyce z Ugandy a že se nám všem bude toto rozloučení s létem líbit.

Společenství modlitby, písničky, které souzní s naším otevřeným srdcem 
pro Pána, ztišení, pokoj, Boží slovo, uctívání - to můžete zakusit, když přijdete  
19. října v 19 hodin do farního kostela sv. Marka na Rozjímavý růženec - ten-
tokrát bolestný. 

Svatováclavské odpoledne

Zpíváníčko nejen pro nejmenší

Rozjímavý růženec
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Boskovice - Farní den - neděle 29. září

Jaroměřice - poutní místo Kalvárie
14. - 15. září – hlavní pouť – 300 let od posvěcení chrámu Povýšení Sv. Kříže 
sobota 14. září: v 17:00  křížová cesta od dolního kostela na Kalvárii
   v 18:00  mše sv., celebruje Mons. Jan Graubner,  

   arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, za účasti 
   poutníků za obnovu rodin a kněžská povolání

neděle 15. září: v 8:30 mše sv., koncelebrují spolubratři pasionisté  
   a správci Kalvárie

   v 10:30 mše sv., celebruje Mons. Dominik kardinál 
   Duka OP, metropolita a primas český

   v 15:00 slavnostní požehnání ostatky sv. Kříže

Další pouti v našem okolí:

září a první neděle v říjnu 
 - Vranov u Brna (mše sv. v 8:00, 9:30, 11:00, 15:00)

neděle 8. září 
 - Protivanov, k svátku Narození Panny Marie

neděle 15. září 
 - Benešov, k svátku Povýšení svatého kříže
 - Borotín, k svátku Povýšení svatého kříže
 - Sloup, k památce Panny Marie bolestné

sobota 28. září 
 - Letovice klášterní kostel, Slavnost sv. Václava

neděle 29. září
 - Vanovice, ke slavnosti sv. Václava
 - Vísky, k svátku sv. Michaela, Gabriela, Rafaela

CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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“VELKOMORAVSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ” – děkanátní kolo
30. května 2013 byl den, kdy se skupinka sedmi dětí - Zuzana Ševčíková, 

Radovan Kotouček,  Martin Oliva, Vojtěch Mucha, Veronika Ošlejšková, 
Ondřej Mucha a Alena Lujková - z Knínické farnosti , vydala do Boskovic, aby 
obhájila své znalosti ze života sv. Cyrila a Metoděje v děkanátním kole soutěže 
"Velkomoravské dobrodružství". A jak že si ty děti vedly?

Vše začalo ráno, kdy rozděleny do tří kategorií psaly vědomostní test. Poté 
byly rozlosovány do osmi skupinek a chodily po stanovištích, kde plnily různé 
úkoly.  Např. se měly naučit pozdravy v šesti různých jazycích - např. latinsky 
AVE, arabsky MAR HABA,  rusky - ZDRASTVUJTĚ, hebrejsky BOKAR TOV..., 
dále luštily hlaholici, v písku hledaly archeologické nálezy, překládaly písmo, 
atd.

Po této zábavné části následoval oběd a chvíle napětí, jak že jsme dopadli? 
Body z testu a ze stanovišť byly sečteny a děti netrpělivě očekávaly výsledky. 

Z první kategorie - 3. a 4. třída - z celkového počtu 24 dětí postoupil do finále 
Radovan Kotouček a umístil se po napínavém souboji na krásném 6. místě.

Ze druhé kategorie 5. a 6. třída - z celkového počtu 19 dětí postoupil Vojtěch 
Mucha, který skončil na 3. místě.

Ze třetí nejstarší kategorie z celkového počtu 14 dětí postoupili hned dva - 
Alena Lujková - umístila se na 8. místě a Ondřej Mucha, který po dlouhém 
prvenství byl nakonec v poslední otázce poražen a umístil se na 2. místě.

Všem účastníkům "Velkomoravského dobrodružství" děkuji za účast  
a pečlivou přípravu a gratuluji k úspěchu! ☺

(Fotky z této akce jsou na webových stránkách farnosti Knínice a také na 
stránkách farnosti Boskovice).

-JM-

Dne 23. června jsme se zúčastnili knínického Farního dne. Po požehnání  
a koncertu naší Scholy jsme se přemístili na farní zahradu, kde jsme sledovali 
kulturní program. Nejdřív nám malé děti pod vedením Jitky Muchové předvedly 
pěkné pěvecké vystoupení. Potom větší děti z Boskovic vystoupily se scénkou ze 
života svatých Cyrila a Metoděje, moc se jim povedla.

Pak jsme se šli podívat na sýpku, kde byla výstava fotek a dalších předmětů  
z Božího Těla z dob našich babiček. Hrálo se, zpívalo, i pohoštění bylo, tak se 
nám ani nechtělo jít domů.

Už se těšíme na další farní posezení.
rodina Hladká

FARNÍ  DEN

co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících
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Tolik na úvod a teď malá anketa. Zde jsou odpovědi na otázku:
Co se vám (ne)líbilo na farním dnu v Knínicích?

+ Výstava fotek a ukázka ozdobeného oltáře “jak se dříve slavilo Boží Tělo”.
ž  47 r.

+ Občerstvení + vzorná obsluha
m  50 r.

+ Děvčata
- Zarazilo mě, že přišlo málo lidí.

m  20 r.
+ Vyžití pro děti, hodně aktivit pro všechny věkové kategorie.
+ Dárek na rozloučenou potěšil.
+ Napečené cukroví
- Šermu se bály malé děti.

mladé maminky
+ Všechno se mi líbilo.
+ Bylo tam hodně rodin s dětmi.

ž  60 r.
+ Pěvecké vystoupení “Knínického sboru”.
+ Malí zpěváčci “Hvězdičky” byli roztomilí.
+ Nakonec poslední návštěvníci pomáhali uklízet lavice.

ž  52 r.
+ Letos jsem nemohla přijít, potěšila mě malá “knížečka”, kterou jsem dostala, byla 
připravená s velkou pečlivostí. “Díky za všechny akce, co ve farnosti děláte”.

ž  76 r.
+ Příjemné domácké prostředí na farním hřišti, spokojené hrající si a soutěžící 
děti a soudržnost farnosti a jejich jednotlivých obcí.

m  93 r.
+ Koncert Scholy a hry pro děti na farní zahradě.

ž  21 r.
+ Hry pro děti a koncert.

m  14 r.
+ Oltáříček k Božímu Tělu na sýpce.

ž  49 r.
+ Dívání z věže, koně a lana.

ž  2 r.
+ Věž a kofola☺.                                                                                                     

m  7 r.
+ Občerstvení, lana, věž a zvonice.

m  11 r.
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To bylo stručné hodnocení účastníků farního dne a na závěr ještě ocenění práce 
organizátorů od pana kaplana:

Na farním dni se mi líbila ochota organizátorů věnovat svůj čas k vytvoření 
příjemného prostředí pro setkání lidí z farnosti. Byla vidět chuť pustit se opět 
do toho, co se opakuje již několikátým rokem a co třeba už dospělo do fáze, kdy 
neobsahuje takovou formu nadšení, jako tomu bývá u nových věcí, u kterých se 
teprve očekává nějaký efekt, nějaká reakce od těch, kteří farní den navštíví. Nyní 
už asi není nějaké překvapující očekávání, ale o to více každý z těch, kteří se 
účastní na vytváření programu, ví, co má dělat a může své zkušenosti prohlubo-
vat a zdokonalovat. A tak ať už se jedná o zpěv sboru, vedení zpěvu dětí, tvořivou 
dílničku, soutěže na zahradě, obstarání a uvádění programu, přípravy v areálu 
zahrady, zajištění občerstvení, průvodcovské služby, už se ví, pro jaké lidi je 
to připravováno, kdo asi přijde. Vedle věcí, které si chce každý zařídit u sebe 
doma, ve své rodině, je tak navíc velmi obohacující to, co se vynakládá do širšího 
společenství, jako je třeba farnost.

-MK-
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OHLÉDNUTÍ ZA KEFASFESTEM
O posledním červnovém víkendu jsem se zúčastnila křesťanského hudebního 

festivalu v Dolních Kounicích. Hudební scéna se nacházela v areálu bývalého 
klášteru Rosa Coeli. Právě na toto místo jsme byli pozváni, abychom zazpíva-
li a celý festival pod širým nebem podpořili… Ovšem, valná většina zpěváků  
a hudebníků naší scholy neměla času nazbyt, a tak přijela pouze na sobotní den. 
Několik z nás jsme se však do Dolních Kounic vydali už o den dříve…

V pátek, po příjezdu, jsme se zaregistrovali a postavili stan ve stanovém 
městečku. Zahajovací mši v kostele sv. Petra a Pavla jsme nestihli, ale divadelní 
představení Příběh o Zuzaně už ano, a rozhodně to stálo za to. Ten den ale pro 
nás byl asi nejpodstatnější Průvod světla, který byl zahájen asi ve 21:30, a my 
jsme ho měli hudebně doprovázet. Ač nás bylo jen několik, úkol jsme zvládli ☺ 
a přitom jsme vystoupili během asi patnácti zastavení ke kostelíku sv. Antonína, 
který stojí až na vršíčku prudkého kopce. Nebýt pozdní noční hodiny, měli jsme 
nádherný výhled po okolí. Cesta světla byla jednak příležitostí ke společné i os-
obní modlitbě a taky byla gestem vzájemného přátelství mezi církvemi různého 
vyznání. Svého zástupce tady měla katolická i evangelická církev a Židé.

Sobota začala mší svatou a potom už se na scénu vrhla první schola Cecilia, 
po níž jsme na plac šli my. Bezvadná atmosféra a povzbuzení publika udělaly 
své, a tak jsme si naše vystoupení krásně užili. Potom jsme měli možnost pos-
lechnout si scholu z Měřína, z Deblína, skupinu Liberi Dei, Obzzor, Slunovrat, 
S.r.o., Win XP a ještě další… Pro nás asi takovým zlatým hřebem večera bylo 
vystoupení skupiny Prague Cello Quartet, což bylo super zábavné vystoupení 
čtyř profesionálů hrajících na violoncella. Hráli především známé melodie  
z filmů, pohádek či současných známých i duchovních skladeb. Zasloužili si pot-
lesk vestoje a nekončící ovace. Pak byla na scéně ještě skupina Timotej a pos-
lední skupina Out of Control. Škoda jen, že posluchačů ubývalo, někoho možná 
odradil mírný deštík.  I my jsme se kolem půl jedenácté večer vydali na zpáteční 
cestu domů. Po dlouhém a náročném dni jsem už jen zavzpomínala na střípky 
událostí tohoto dne, včetně „dobrodružné“ plavby v kánoích po řece, na krásné 
obrazy od mladé umělkyně, setkání s lidmi známými i novými…

Celý festival byl ukončen společnou nedělní ranní modlitbou a mší svatou 
celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem.

Po celý ten čas jsme potkávali velké množství mladých lidí i kněží, kteří měli 
celý festival na starosti a kteří byli stále velmi ochotní a usměvaví. Velký dík patří 
jim a všem, kteří festival svou přítomností podpořili.

Ivana H.
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A co říkají na festival ti, co si přijeli užít sobotní program a HLAVNĚ vystoupit 
v rámci dopoledního programu? 

Tady jsou odpovědi některých z jednadvaceti členů Scholy z Knínic:
1)    Na co rád/a vzpomínáš ze sobotního programu festivalu?
2)    K čemu myslíš, že jsou dobré akce tohoto typu (festivaly nebo přehlídky 

křesťanské hudby) – pro tebe osobně, ale i obecně pro lidi?
TP
1)    Ty zkoušky byly dobré, nové zkušenosti, známí a přímo ten den zpívání 

na dobře ozvučené mikrofony…Poslech kvalitní hudby naživo a jinak to jídlo 
taky nebylo k zahození :-D

2)    Člověk ocení a zjistí, že i křesťanská hudba se dá zpívat různým stylem
VK
1)    Na festival si vzpomenu vždy, když se podívám na hodinky (cestou tam 

jsem je ztratila a našly se cestou zpět). Festival byl naplněn radostnou atmos-
férou v úžasných historických prostorách kláštera tvořených obvodovými zdmi 
bez klenby a střechy. Dodnes si zpívám při práci úryvky písniček, se kterými 
jsme vystupovali.

2)    Myslím, že je velice dobré vyjít ze svých farností a setkávat se s ostat-
ními třeba kvůli inspiraci, novým přátelstvím a nabít baterky pro další náročné 
zkoušky.

LH
1) Na KefasFestu se mně moc líbila bezprostřednost všech diváků  

a fanoušků - jejich tleskání, pískání, mávání, zpívání spolu s námi.... Po zaz-
pívání první písničky z člověka všechno spadlo a půlhodina vystupování utekla 
tak rychle, že se nám vůbec nechtělo končit. Navíc jsme mohli slyšet další sbory 
a scholy podobné té naší, poznat nové písničky a známé si zazpívat. Nechyběly 
ani hudebně-dramatické vložky, u kterých se muselo pousmát i to nejsmutnější 
oko. Byl to krásně strávený den s milými lidmi. Ráda vzpomínám na skvělou 
projížďku v loďce po řece, krásné obrazy jedné mladé umělkyně, výborné 
koláčky a klobásy k obědu. Zkrátka celý den byl fajn, v překrásném prostředí 
starého vyhořelého kostela Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

2) KefasFest a další podobné přehlídky sborů jsou, podle mého názoru, 
důležité jak pro samotné účinkující, zvlášť pokud jinde nevystupují a na tento 
festival se pilně připravují, ale také pro diváky, kteří přijedou podpořit zpěváky, 
užít si den nebo celý víkend se svými kamarády, poznat nové lidi, prostředí, zažít 
nejenom pozemská krásna, ale taky se stmelit v modlitbě, společné mši svaté  
a dalších duchovních programech. Nejde o to, kdo zazpívá nejčistěji nebo kdo 
má nejkrásnější doprovody, ale o vzdávání chvály Bohu za dary, které nám dává 
a které můžeme rozdávat dál všem kolem nás.
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JH
1)    Byl to suprový začátek letních prázdnin. Ráda vzpomínám na atmos-

féru celého dne. Přivítali nás usměvaví a ochotní pořadatelé. Pohoštění ve formě 
malých koláčků bylo moc milé. Poznali jsme jiné prostředí, kde se dá veřejně 
vystupovat.

Vašíkovi se líbila měřínská schola.
2)    Přehlídka sborů je určitě dobrá věc, sbory se navzájem podporují pot-

leskem, fandí si a můžou získat další nápady ve vylepšování a projevu zpěvu. 
Potlesk a úsměvy ostatních potěší každého.

MP
1) Během sobotního programu mě nejvíce zaujala cellová skupina Prague 

Cello Quartet. Toto představení bylo úplně jiné, než ostatní a něčím výjimečné. 
A hlavně prostředí zdejšího kláštera bylo kouzelné.

2) Myslím, že je fajn se takto sejít na nějakém festivalu pouze křesťanské 
hudby. Člověk aspoň pozná různé scholy a skupiny, o kterých se v komunikačních 
prostředcích nedočte a nedoslechne.

IH
1) Moc jsem si užila naše vystoupení. Výborné ozvučení + podpora diváků, 

i dobré rozpoložení všech "nás" udělalo hodně pro to, abych si zpívání užila 
naprosto v pohodě. Jak program pokračoval, měla jsem příležitost poslechnout si 
velké množství hudebních skupin, ale co mě naprosto uchvátilo, bylo vystoupení 
čtyř mladíků hrajících na violoncella - Prague Cello Quartet. Odměnou za jejich 
neskutečnou show (třeba zažít!) byl potlesk vestoje a požadavek o přídavek. Je-
jich zábavný a přitom tak profesionální výkon nadchl, myslím, všechny ☺.

2)    Myslím, že největší potenciál křesťanských festivalů je ukázat světu a zvlášť 
mladým lidem, zase trošku odlišnou stránku života z víry. Možná o trošku víc 
radostnější, akčnější, žitou v melodiích a textech... Hudební přehlídky, koncerty 
a festivaly mohou přinést novou vzpruhu pro posluchače i pro aktéry. Ráda vz-
pomínám např. na koncert v Osové Bítýšce Songs for God nebo právě na letošní 
Kefasfest. Pokud to člověk prožije v tom správném "Duchu", je to povzbuzení na 
dlouhou dobu ☺.

JM
1)  Je toho určitě víc, na co ráda vzpomínám, ale při slově Kefasfest se mi 

vybaví krásné prostředí Rosa Coeli, kde se festival konal, potom také srdečné 
přijetí pořádajících a také křesťanská hudba, kterou ráda poslouchám.

2)   Určitě je dobré tyto akce pořádat, protože dobrá hudba nás povznáší 
k Bohu. A pokud dobře poslouchám - vnímám slova písní, tak se určitým 
způsobem modlím a Bůh promlouvá ke mně. Je také dobré, že jsou na festiva-
lech různé skupiny - scholy, které různým způsobem podávají (zpívají) písně, 
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takže si každý vybere to, co je mu nejbližší. A to, co se líbí mně, nemusí druhého 
vůbec oslovit a naopak.

OM
1)    Líbilo se mi místo Rosa Coeli, kde se festival odehrával a plavba na nafu-

kovacím člunu.
2)    Pro mě osobně, že si můžu zazpívat a pro ostatní lidi, že písně můžou 

oslovit i nevěřící.
VoM
1)    Na to, že jsem mohl s bráchem a kamarádkou v odpoledním programu 

sjíždět řeku Jihlavu na nafukovacím člunu☺

Krásné fotky z celého festivalu (i z našeho vystoupení ☺) najdete na 
www.kefasfest.cz; videozáznam asi čtyřicetiminutového vystoupení naší scholy 
můžete zhlédnout na www.kninice.farnost.cz ve Fotogalerii.

Díky všem členům scholy za pilné trénování a za skvělé zážitky, které jsme 
společně zažili.

-ph-

FARNÍ TÁBOR - PODĚKOVÁNÍ
     Když se v noci z pondělí 29. 7. na úterý 30. 7. na nás hnala od Žďáru přes 

Kunštát černá mračna a blýskání osvětlovalo celou oblohu, bála jsem se o naše 
děti. Právě tato noc byla totiž jejich poslední na letošním farním táboře. Silně 
se rozpršelo a to jsem už musela přemítání ve svém vlastním zájmu ukončit.  
V hlavě mně běžel katastrofický film, ve kterém čistě teoreticky naše děti neměli 
šanci na přežití.

Všechno ale dopadlo dobře. Na nikoho nespadla ani větvička, natož celý 
strom, do nikoho neudeřil blesk, silný vítr nikoho nikam neodnesl a našim 
dětem nezmokl možná ani vlásek. Včas před bouřkou schovaly nejen sebe, ale  
i stany.

Jen co jsem ráno otevřela oči, už jsem se těšila na odpoledne. Shledání bylo ra-
dostné, jak jinak. Pusinka sem, pusinka tam a objímání. Však to znáte… A hned 
potom záplava dojmů, veselých příhod, napínavých dobrodružství, povídání  
o soutěžích a barevných šátcích a ranní rozcvičky a koupání v kádi a koupaliště 
v Šebetově a výlet na jaroměřickou Kalvárii, tzn., že i na kulturu došlo. A když 
se rozpovídali o barvení triček, okamžitě jsem poznala, že je to bavilo. Dnešním 
jazykem by se dalo říci, že tedy rozvíjeli svou kreativitu. „Moje nejoblíbenější 
barva je modrá, tak jsem si tam dala modré hodně…“ Každý den byla modlitba. 
„A v neděli tam byl náš starej pan kaplan Petr, a mše byla normálně!... mami jo? 
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normálně, tam, jak jsme měli stany!“ "A v pondělí dorazil náš pan kaplan Martin 
a taky byla mše."

Tetelila jsem se blahem, když jsem viděla, jak jim září oči. Vím, kdo z ve-
doucích byl nejhodnější, kdo nejpřísnější a kdo nejkrásnější. „A co jídlo? Neměli 
jste hlad?“ Hned po dvou větách jsem věděla, že moje obavy byly naprosto 
zbytečné. Přeříkali mně téměř celý jídelníček a ze všech jídel jim nechutnalo 
jenom jedno. „Polívka byla trochu víc slaná a špagety míň.“ Nebo naopak?  
„A měli jsme buchtu. Ale nejlepší byly rybí prsty, mňam!“

Příští rok prý jedou zase a „vezmeme sebou i Emičku, protože to bylo fakt 
dobrý, mami. Ale mami, ten zvoneček a když volali budíček, to mě teda moc 
nebavilo.“ Jenže když právě hlasitý pokřik Budíček!!! ke každému perfektnímu 
táboru patří.

     Velmi všem, kteří farní tábor v Uhřicích připravili, děkuji.
Je pěkné opět se na vlastní kůži přesvědčit o tom, že jsou v naší farnosti lidé, 

kteří umí věnovat těm druhým něco ze sebe, jakoukoliv schopnost, kterou  
mohou přispět… své nápady, myšlenky, svůj čas, svou trpělivost, rozhodnost, 
ochotu, přívětivost, odvahu... Tam, kde se věnuje druhým a vzájemně obdaro-
vává svým zájmem a pečuje jeden o druhého, žije vztah. Roste, vzkvétá a přináší 
plody mnoha chutí, barev a vůní a to je tak obohacující a krásné…Děkuji

maminka Martina Kotoučková

POŽEHNÁNÍ HASIČŮM
Teď jedna akce, která s farností a farním časopisem zdánlivě moc nesouvisí.
20. července jsme v naší obci prožili nevšední zážitek. Sbor dobrovolných 

hasičů slavil 140. výročí svého založení.
Byla to velká událost pro celou obec. Všichni, kdo se této akce zúčastnili, 

si mohli prohlédnout hasičskou ruční i parní stříkačku, obě tažené koňským 
spřežením, historická, ale i moderní hasičská auta.

Od kaple sv. Floriána vyjížděly stříkačky na městečko, kde jsme mohli  
shlédnout ukázky hasičského zásahu. Po skončení ukázek se slavnostní průvod 
i s muzikou vydal ke kostelu, kde pan farář Šudoma požehnal nový hasičský 
prapor. Ve své promluvě vysvětlil, že vlastně nežehná prapor, tento kus látky, ale 
žehná společenství hasičů, společenství lidí, kteří pod tímto praporem budou 
naplňovat své poslání, to je pomáhat potřebným v jejich těžkých situacích.

Jejich práce je velice záslužná a potřebná. Vždyť nikdy nevíme, kdy je budeme 
potřebovat. 

Nápis na praporu, “BOHU KE CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI”, říká vše.
Dále oslava pokračovala na novém hřišti za kulturním domem. Po celou dobu 

nám k poslechu hrála dechová hudba.



29

Ještě se možná sluší připomenout, že s knínickými hasiči máme jako far-
nost dobré vztahy. Míváme od nich na farní den půjčený parket na tancování, 
vzájemně si půjčujeme na různé akce lavice a stoly, při návštěvě otce biskupa před 
několika lety pomáhali při přípravě a organizaci této slavnosti. Přejme našim 
hasičům, ať se jim jejich záslužná práci daří, ať jsou vždy pamětlivi hasičského 
hesla, které mají na svém novém praporu.

-JH-

ZÁŽITKY Z KATOLICKÉ CHARISMATICKÉ KONFERENCE
Horký letní den a cesta do Brna…nic lákavého. Katolická charismatická kon-

ference…to už lákavé je, už jen proto, že nevíme, co nás čeká. Naše malá výprava 
(dvě maminky a dvě děti) se prostě rozhodla, a jela. Zkušenosti známých i vid-
eozáznamy z loňských ročníků přímo vyzývaly k účasti. Ve středu 10. července 
naše „dobrodružství“ začíná. Děti jsou nadšeny z vlaku a šalin. Jejich maminky 
se sotva vlečou se zavazadly, ale to vlastně všichni, co přicházejí na registraci 
do prostor brněnského výstaviště. Překvapuje nás velikost a nepříliš příjemný 
vzduch v hlavní přednáškové hale. Ale to nás čeká až další dny. Dnešek má jasný 
cíl. Najít ubytování a pak se včas dostavit na zahájení celé akce - do brněnské kat-
edrály, kde o. biskup Vojtěch s pěknou řádkou dalších kněží celebroval úvodní 
mši svatou. Naprosto plnou katedrálu vyzýval, abychom během KCHK usilovali 
o skutečná setkání s Pánem – ať už to bude jakýmkoliv způsobem. A potom, 
až načerpáme Boží sílu, abychom byli sloupy v naší společnosti, která jakoby si 
dělala úplně, co chce. Řekl, že i soluňští bratři přišli v 9. století do země, kde si v 
podstatě lidé dělali, co chtěli. Přiblížil nám také hlavní myšlenku nového sousoší 
sv. Cyrila a Metoděje, které jsme míjeli při příchodu ke katedrále. Je působivá, 
ale dle slov otce biskupa ji musíme „zažít“ potmě. Uvnitř sochy je totiž umístěno 
světlo, které vyzařuje skrz kříž, který spojuje obě postavy – je to Kristus, jeho 
láska, jeho oběť, která spojovala oba bratry a zářila do všech světových stran.

Rámcový program celé pětidenní konference byl pěkně popsán v loňském 
čísle Podzimního Farníčku, proto dál nabízím jen drobné postřehy, zážitky,…

Díky svému synovi jsem si uvědomila, jak mnoho řeholníků je na konferenci 
přítomno. Velmi si je totiž oblíbil a chtěl se s nimi zdravit. Pozoroval, jak jsou 
oblečeni a náležitě mi to vysvětloval, takže i já, jinak ne tolik všímavá, jsem si 
uvědomila rozmanitost řeholních řádů. Já jsem zase byla nadšena z jiného objevu 
☺. Zjistila jsem, jak přínosné je, když máme stát ve frontě (na jídlo, na toaletu, 
na zmrzlinu), anebo když není místo, abychom u stolu při obědě či večeři seděli 
sami. Dochází pak k neplánovaným a veskrze příjemným a přínosným setkáním, 
která jsou k nezaplacení. Jedno takové jsem zažila ve frontě na CD Chapely, která 
měla ve čtvrtek koncert a její záznam byl pak k mání na CD. Jenomže doručení 
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hudebních nosičů se zpozdilo, a tak jsem strávila asi 20 minut ve frontě, kde jsme 
se daly do řeči s jednou paní. Vyprávěla mi, jak byla na přímluvné modlitbě. Je 
to modlitba, kdy se nad konkrétním člověkem a jeho určitým problémem modlí 
jeden či více lidí. Její přímluvkyní byla postižená žena na vozíku. A ta dotyčná 
paní mi s rozzářeným obličejem popisovala, jak při oné modlitbě vnímala, že se 
nad ní nemodlí člověk, ale že sám Bůh je vedle ní… Inspirovalo to i mě, abych 
sebrala odvahu a na vlastní kůži zakusila, co je to přímluvná modlitba. Ale čas 
vyhrazený pro přímluvnou modlitbu byl tak malý a zájem tak velký, že se to na-
konec v kombinaci s hlídáním dětí nepodařilo. Potom jsem šla něco nakoupit do 
prostoru, kde Karmelitánské nakladatelsví nabízelo spoustu knih. A mimo jiné 
jsem uviděla malou brožurku Pozvání k přímluvné modlitbě od Cyrila Johna. 
A tehdy jsem si uvědomila, že možná nebude špatné nejprve se o přímluvné 
modlitbě něco dozvědět, seznámit se s ní skrze teorii, poznat, co od ní mám 
očekávat, a pak bych ji třeba někdy příště mohla plněji přijmout.

Hlavním tématem celé konference byl biblický příběh o Zacheovi. Motto: „On 
je hostem u hříšného čověka!“ (Lk 19,7). Všichni přednášející dokázali zaujmout 
a z různých úhlů pohledu nám předložit téma o Zacheovi. Hlavním zahraničním 
hostem byl Charles Whitehead. Jeho přednášky mě popravdě tolik neoslovily 
(možná i proto, že zadní část haly vyhrazená pro rodiče s malými dětmi byla v 
té době obzvlášť hlučná a dosti často se ozývaly rány jako z děla – to byly balo-
nky, které dětem nabízeli lidé z Katolického týdeníku a rády praskaly :-)). Ale 
jedna myšlenka – ne až tak moc související se Zacheem – mi utkvěla v paměti: 
Papež František nás má velmi rád! Máme se za něj modlit. A teď pozor – CH. 
Whitehead zdůraznil, že hlavně se mají modlit ŽENY! Modlitba žen je velmi 
významná a účinná. To je, myslím, velmi inspirující. I další přednášky mnoha 
hostů byly inspirující, a tak bych se s vámi chtěla o několik málo myšlenek z je-
jich přednášek podělit v rubrice Inspirovalo nás! (o několik stránek dál). Během 
konference nechyběly mše svaté, možnost přijmout svátost smíření, součástí 
celého programu byla dobrá hudba, která dokáže povznést ducha i jaksi lépe 
vnímat a přiblížit se tomu Duchu svatému s velkým D, kvůli němuž hlavně jsme 
na charismatickou konferenci přijeli. Díky Bohu za každý okamžik, kdy jsem 
mohla během těch pěti duchovně nabitých dní být opravdu blízko našemu Pánu 
– tak jak nás vyzýval otec biskup Vojtěch.

-ph-
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Myšlenky z přednášek KCHK 2013
Hlavním hrdinou letošní charismatické konference byl celník jménem Zach-

eus. Příběh vypráví o tom, jak tento chlapík zatouží uvidět Krista. Kolem je velká 
tlačenice. Ale on dostane nápad a jedná. Vyleze na strom a shora sleduje Ježíše. 
Jaké je jeho překvapení, když k němu přijde Ježíš a řekne: „Zachee, pojď rychle 
dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě.“ Zacheus rychle slezl a Krista pohos-
til ve svém domě. V tom se od evangelisty Lukáše dozvídáme o dalších účastnících 
příběhu. Jsou to lidé kolem, kteří to viděli. A reptali: „On je hostem u hříšného 
člověka!“ A Zacheus? Ten nedbá na okolí. Je naplněn Boží láskou, a tak slibuje, 
že vše, co do této chvíle naloupil, kde udělal jakou škodu – vše napraví. A Ježíš s 
velikou radostí konstatoval: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také 
syn Abrahámův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

Inspiroval vás tento příběh? Možná ano, možná ne. Zkuste si jej přečíst celý, 
jak jej zaznamenal evangelista Lukáš na začátku 19. kapitoly. Na první pohled 
se to možná nezdá, ale tento krátký text skrývá spoustu skvělých myšlenek. To 
si jistě uvědomili i pořadatelé KCHK, protože těchto pár vět jsme rozebírali 
celé čtyři dny větu po větě, slovo po slově a myslím, že nikdo se nenudil – ani 
přednášející, ani posluchači.

Dovolte, abych vám nabídla několik málo myšlenek, které jsem si pozname-
nala.

P. Vojtěch Kodet přednáškový maraton začal. Blok nazvaný Ježíš, Zacheus  
a my nás uvedl do tématu, ba přímo vtáhl do centra dění.

Mimo jiné nás upozornil na jednu věc. Význam jména Zacheus se dá přeložit 
jako „čistý“. Víme, že Zacheus nebyl čistý. A Pán nemá problém s tím, že ani 
my nejsme čistí! Každý nečistý má potenciální možnost stát se světcem! Naše 
překážka k Bohu nejsou naše hříchy, ale naše domnělé ctnosti! Bez náznaku 
vtipu řekl, že čím jsme na tom hůř, tím líp pro nás – Bůh nás totiž tím víc hledá. 
Největší hříšníci mají největší právo na milosrdenství. Co z toho pro nás plyne? 
Ne, že bychom se neměli snažit být svatými (nebo nechodit ke zpovědi)! Ale 
máme se snažit dobře žít ve spojení s Bohem! A máme žít s vědomím, že žádný 
člověk není dost ztracený, aby nemohl být NALEZEN! (šanci mám já, ale i vrah, 
anebo soused, který mi ublížil). Naše čistota – to je důsledek Božího slitování.

A pak mluvil o TOUZE. Abychom se setkali s Bohem, jsou potřeba dvě touhy, 
které se musí setkat. Ježíš po mně touží, já taky musím toužit.

„Zachee, pojď RYCHLE dolů.“ Z této věty na nás dýchá netrpělivost Boží, aby 
nás už konečně mohl obejmout. Ježíš nás vybízí k jasnému rozhodnutí.

inspirovalo nás



32

Zacheus měl to štěstí, že neváhal jít s Ježíšem, chytil se lana, které mu Ježíš 
hodil. Pro nás má být tím lanem Boží slovo.

Charles Whitehead je známou osobností Obnovy ve světovém měřítku. Dva-
cet let vedl charismatickou obnovu v Anglii. Ve svých dvou přednáškách hovořil 
zejména o skutečných událostech, které během let prožil, kdy došlo k obrácení 
lidí ke Kristu nebo k prohloubení vztahu s Bohem. Z toho mě zaujala jedna věc. 
A sice, že Bůh si hledá cestu ke každému z nás originálním způsobem a v různé 
době. Ch. Whitehead nás vybízel k životu s Duchem svatým. Máme otevřít srdce 
Duchu svatému. Věřme nebo nevěřme, pak je všechno snazší. Bůh je s námi 
stále. Problém je v tom, že my s ním jsme jenom někdy.

Dále mluvil o Božím království. My jsme znamením Božího království, a když 
žijeme ve společenství, pak to Boží království uskutečňujeme zde na zemi.

Karel Řežáběk – „Kdo to viděli, reptali“
Reptání přirovnal k DUCHOVNÍ KOROZI. Kov rezne, pokud není vhodně 

ošetřen. My reptáme, pokud nemáme zbroj.
V souvislosti s reptáním lidu uvedl přednášející celou řadu příkladů z Písma. 

Já bych chtěla načrtnout úvahu nad reptáním dělníků, kteří pracovali na vinici. 
Ti, co pracovali až od pěti hodin odpoledne, dostali jeden denár (tj. množství 
peněz na potřeby jednoho dne), stejnou částku dostali i ti, co pracovali od tří ho-
din, od poledne, od devíti hodin, ale nakonec dostali jeden denár i ti, co praco-
vali od samého rána! Právě ti měli s vinařem smluvený za svou práci jeden denár. 
Ale teď reptali. Přesto, že smluvený denár byla spravedlivá mzda… A teď jsem 
čekala, co bude dál … A pak nás přednášející uzemnil tím, že řekl: „Kde jsme? 
Ve svém životě, ve svém duchovním životě? – Sice už věříme v Boha dlouho, ale 
jsme na „konci fronty“ oproti třeba svaté Terezii z Lisieux! A budeme šťastni, 
když dostaneme onen jeden denár = Boží království! Ježíš nás všechny draze 
vykoupil svou krví, může tedy vykoupení „rozdávat komu chce“.

A co že je nejlepším antikorozním materiálem proti reptání? VDĚČNOST. 
A ještě jedno upozornění: Rez nás ušpiní. Stejně tak reptání – ostatním lidem  
s námi pak není dobře!

Na závěr ještě vybírám ze všech přednášejících Kateřinu Lachmanovou, která 
mluvila na téma Restituce trochu jinak. Upozornila nás na řadu známých hříchů, 
které si ale někteří lidé stále a stále neuvědomují a žijí v představě, že nedělají nic 
špatného. Jako příklad dala křivou stavbu, kterou omítneme a tváříme se, že je to 
dokonalá stavba i uvnitř. Tou křivou stavbou jsou naše životy, které v minulosti 
pokřivily viny na jiných lidech, křivdy, špatnosti. Pak třeba došlo k obrácení  
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k Bohu, můžeme se tvářit, že je všechno v pořádku, milujeme lidi i Boha, ale 
ve skutečnosti za námi může zůstat trápení, bolest, nevyřešené vztahy. A teď ke 
konkrétním příkladům.

 -Velmi nebezpečné jsou POMLUVY! Dávejme si pozor, na které straně 
stojíme – jsme žalobcem (=Zlý), anebo přímluvcem (Ježíš, Duch svatý)?

 -Jak se chovám v pozici zaměstnance či zaměstnavatele? HOSPODAŘÍM 
dobře s firemními prostředky? Dřív se razilo heslo „Kdo nekrade, okrádá svoji 
rodinu“. Moje restituce (náprava) by v takovém případě měla vypadat tak, že 
toužím vše napravit (jako Zacheus). Pokud už moje pracoviště neexistuje, nebo 
člověk, kterého jsem okradl, nežije, můžu to napravit jinde. Darovat peníze na 
jiné potřeby. Do této kategorie spadá také nelegální kopírování DVD a CD.

 -Další oblastí je stále oblíbené NAKUPOVÁNÍ V NEDĚLI. Tím, že 
jdu v neděli do obchodního centra, nepřímo nutím prodavače, aby byli v den 
odpočinku, v den Páně zapřaženi do práce.

 -Velkou vinou je NARUŠENÍ CIZÍ RODINY; zplození dítěte  
v nemanželském vztahu bez následné péče, aniž by to dotyčný řešil, dítě podpo-
roval atd.

 -A potom také NEVYŘEŠENÉ KŘIVDY. „Pokud záleží na vás, žijte  
v pokoji s každým!“ K vyřešení křivdy je potřeba odpustit z jedné strany + pokání 
z druhé strany.

 -Pozor si také máme dávat na hřích ODNĚTÍ LÁSKY. Př.: Rozzlobím 
se na druhého a mlčím, nereaguji, ať dělá, co dělá, aby situaci napravil. Druhá 
osoba nemá šanci situaci zvrátit.

Tyto příklady a mnohé další mohou být součástí našeho přítomného či 
minulého života. A pro dobrý vztah s Kristem, s Bohem, s lidmi, je nutné je 
vyřešit. Provést restituci svého nitra a dát vše do pořádku.

Pokud byste rádi pronikli hlouběji do postavy Zachea, do poselství, které nám 
tento úryvek má dát, nebo vás prostě zaujala některá s nastřelených myšlenek, 
pak si máte možnost na stránkách Katolické charismatické konference objednat 
CD nebo DVD se všemi přednáškami.

-ph-



Křty:
30. 6. Michaela Olivová
Luboš Trmač

Svatby:
17. 8. Martin Vykoukal a Hana Dobešová        

Pohřby:
3. 6. Milan  Kopal
19. 7. Jarmila  Křížová

Sv. Vincenc de Paul
27. září církevní kalendář připomíná svatého Vincence z Pauly. Narodil se roku 

1581 jako syn chudých rolníků v malé vesnici Pouy v Gaskoňsku (jižní Francie). 
V devatenácti letech přijal kněžské svěcení. V roce 1612 převzal farnost Clichy  
v Paříži. Chtěl se však věnovat pomoci chudým, a tak založil v srpnu 1617 přísně 
organizovanou péči o chudé Confrérie de la charité („Společnost lásky“). Této 
společnosti laických sester dal i podrobná pravidla. Tím založil první ze svých 
charitativních děl. O tři roky později následovala stejná společnost pro mužské 
laické síly, jmenovala se Serviteurs des pauvres („Sluhové chudých“). Za dalších 
pět let vytvořil Vincenc z Pauly své třetí charitativní dílo zvané Congregatio 
Missionis, jehož členové se nazývali lazaristé (dnes také vincentini) podle svého 
sídla u pařížského kostela sv. Lazara. V centru jejich činnosti byla výstavba misií, 
ale leželo jim na srdci i vzdělání kněží. Vincenc dále pokračoval v práci a roku 
1633 následovalo založení Filles de la Charité („Dcery lásky“), které se nazývají 
v Německu milosrdnými sestrami nebo podle zakladatele řádu vincentkami.

Na jednoho člověka skutečně obdivuhodný výkon. Vincenc z Pauly zemřel  
27. září 1660 v Paříži. Papež Klement XII. prohlásil zakladatele řádu 16. června 
1737 za svatého. Sv. Vincenc je patronem všech charitativních organizací, 
vychovatelů v seminářích, sirotků, zajatců. Jeho atributy jsou dítě, kněz nebo 
otroci.

Víte, proč se Vincenc jmenuje z Pauly, když se narodil v Pouy?
Jeho otec pocházel z Itálie a jmenoval se Vincenc Depaul. Ve Francii „de“ byl ale 

šlechtický titul. Proto jeho jméno začali psát jako Vincenc de Paul. A později někdo 
vymyslel, že je z Pauly, je to jakási vesnička v Itálii, i když tam nikdy nebyl.

svátostný i  nesvátostný život v naší farnosti

světci jako inspirace pro náš život
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Na farních stránkách v rubrice Fotogalerie můžete zhlédnout video z vys-
toupení naší scholy na festivalu křesťanské hudby KefasFest.

Čtení Bible - pro ty, kteří chtějí nejen začínat, ale i končit nedělní den  
s Božím slovem, je tu možnost setkání na faře. Setkání s Božím slovem, ale  
i s druhými lidmi. Cílem není jen přečíst celou Bibli, ale poznat, že Boží slovo je 
neustále živé a že necháme-li se jím oslovit, dokáže proměnit náš život. Tak tedy 
v 19:00 na faře!

Modlitby maminek - v naší farnosti fungují už několik let a troufám si říct, 
že přinášejí své plody. Vzhledem k tomu, že některé maminky již nastoupily do 
práce, a nemohou se tudíž scházet dopoledne jako dosud, vzniká od září nová 
odpolední skupinka. Kdo byste měl zájem, ozvěte se Dance Ošlejškové (737 187 
276), poté upřesníme místo a čas.

Asi půl hodiny před mší sv. bude bývat otevřena sýpka s možností využití 
WC i během mše, zamykat se bude až po mši. 

Výuka náboženství a katecheze pro předškolní děti začne od října. 

Ve středu 4. září v 17:00 bude první mše svatá se zaměřením na děti. A při 
ní proběhne žehnání školákům. Proto si všechny školou povinné děti mohou 
přinést aktovky a školní potřeby.

Od září znovu začne pravidelné pondělní Cvičení pro zdravá záda. Poprvé 
se na faře s karimatkou a pohodlným oblečením sejdeme v pondělí 2. září  
v 17:15 hodin. 

Blíží se měsíc říjen, ve kterém si více připomínáme modlitbu růžence. 
V našem kostele je možnost se modlit  po celý rok 30 min před každou mší sva-
tou (kromě dětské mše sv.). Zveme Vás na společnou modlidbu růžence: za far-
nost, za nová kněžská povolání, za duše v očistci, za Vaše konkrétní úmysly, ...

“Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, 
můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři schromáždění ve jménu 
mém, tam jsem já uprostřed nich."

Mt 18,19-20   

krátké zprávy
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CHYBA TISKU VYHRAZENA

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje,
aby hlásali evangelium slovanským jazykem.
Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém  
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. 
Amen.

Za pár týdnů se dožívá požehnaných 90 - ti let náš bývalý pan farář P. Stanislav 
Richter.

Jistě ti starší z nás si na něho dobře pamatují. Vždyť křtil naše děti, některé  
z nás oddával, přijímali jsme od něj rozhřešení při svátosti smíření a Tělo Kristo-
vo při svatém přijímání. Loučil se také s našimi drahými na místním hřbitově. Žil 
s námi a mezi námi dlouhých 22 let. Pokusme se zapátrat ve svých vzpomínkách 
na něho, něco z nich vybrat, napsat a poslat do Farníčku k otištění, ať i ti mladší 
se o našem panu faráři něco blíže dozvědí a ostatní ať si ho připomenou. Snad  
i mu samému by naše vzpomínky na něho udělaly radost. Vždyť i on na nás  
vzpomíná, pamatuje si spoustu svých bývalých farníků i po tolika letech a vyp-
tává se na ně.

Těšíme se na vaše příspěvky co nejdříve, nejpozději do konce října. Také 
se těšíme, že dá Pán Bůh a během podzimu se podaří zorganizovat návštěva  
P. Richtera na Moravci. Tak přemýšlejte, kdo by se chtěl zúčastnit a čím bychom 
mu mohli udělat radost.

Pamatujme na něj také ve svých modlitbách.


