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Podzimní Farníček, vás drazí čtenáři, zve do Šebetova. Díky 
pamětníkům jsme stručně zmapovali historii šebetovského zámku 
a přinášíme vzpomínky na řádové sestřičky a také kněze a biskupy, kteří 
v Šebetově působili nebo odsud pocházeli. Díky současným 
zaměstnankyním Sociálních služeb Šebetov píšeme i o současném 
využití zámeckých prostor. Tentokrát začínáme netradičně pozvánkou: 

Letos budou v sobotu 15. a v neděli 16. září. Přijměte pozvání třeba 
na koncert Petry Černocké (sobota v 15 hodin) a na mši svatou 
(neděle ve 14 hodin). Plakátek s programem najdete v rubrice Církev 
bez hranic, a třeba také na vývěsce před kostelem. 
 

Přijďte „pobejt“, všichni jste vítaní. Během obou dnů budou k prodeji 
drobné výrobky našich klientů, v provozu bude cukrárna 
s výbornými zákusky, kávou a u rybníka za zámkem se 
bude grilovat a točit pivo. 
 

Pokud máte možnost podívat se na internet, můžete se 
o Sociálních službách ledacos dozvědět na webových stránkách 
www.socialnisluzbysebetov.cz. 
 

Pro ty, kdo možnost nemají, tak bych si vám v tomto příspěvku dovolila 
přiblížit, k jakému účelu zámek a areál v současné době slouží. 
Ale napřed trochu málo z historie.  
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Sama budova zámku patří k historicky významným budovám a je 
památkově chráněná. 
Z bohaté historie zámku Šebetov, která vede až k dnešním Sociálním 
službám Šebetov, uvedu několik nejvýznamnější mezníků: 
 

Z tohoto roku pochází první písemná zmínka o zámku Šebetov. V roce 
1570 zahájil Kašpar z Litovle výstavbu tzv. starého zámku. 
 

Objekt byl dokončen za opata Jiřího Pavorina z Pavorinu (1594-1608), 
který dal také zazdít nad vchodem do budovy dnes již neexistující 
latinsky psanou pamětní desku s následujícím textem:  
„V roce 1570 nejdůstojnější v Kristu P. P. Kašpar, opat hradišťský, 
položil základy tohoto dvora a pivovaru. Důstojný pan P. P. Jiří 
Pavorin z Pavorinu, opat téhož místa čtyřicátý, korunovaný mitrou 
dvacátý, svého jména třetí, léta páně 1598 (tento dvůr) o další 
budovy a role rozmnožil a rozšířil“. 
Tak vznikl menší renesanční zámeček, který se stal letním sídlem 
hradišťských opatů. 
 

Zámeček je za opata 
Norberta Želeckého 
z Počenic barokně 
upraven.  
Autorem přestavby byl 
zřejmě vídeňský architekt 
italského původu 
Giovanni Pietro Tencalla. 
Souběžně s postupem 
stavebních prací byla 
věnována velká 
pozornost také umělecké 
výzdobě interiérů.  
 Výzdoba stropní části sálu 
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Hlavní sál – pohled do historie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hlavní sál (společenská místnost) dnes 
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V majetku hradišťského kláštera poté zámeček zůstává do roku 1784, 
kdy byl klášter císařem Josefem II. zrušen a veškerý jeho majetek byl 
převeden do tzv. Náboženského fondu. 
 

Šebetovské panství je prodáno za 220.252 zlatých 55 krejcarů hraběti 
Karlu Strachwitzovi. 
 

Panství přechází na syna hraběte Strachwitze – Mořice. 
 

V roce 1860 se nakrátko stává majitelem panství Karel Oktavius Lippe 
Weisenfeld, avšak o pět roků později se tento majetek znovu vrací 
do vlastnictví Mořice Strachwitze. 
 

7. října 1865 je šebetovský velkostatek prodán ve veřejné dražbě 
vídeňskému obchodníkovi se suknem Janu Majovi. 
 

V roce 1877 šebetovský zámek opět mění majitele. Stává se jím 
vídeňský továrník baron Mořic Köknigswarter, který se rozhodl 
vybudovat ze zámku reprezentativní rodinné sídlo, a proto přistoupil 
počátkem 80. let 19. století k jeho rozsáhlé přestavbě. Autorem 
stavebních plánů byl vídeňský architekt Wilhelm Stiassny, který dal 
zámku prakticky jeho dnešní podobu. 
 

Současně s přestavbou zámku probíhala i rozsáhlá úprava 
zámeckého parku, ve kterém se nacházela řada pozoruhodných 
exotických dřevin. Jeho základy položila hrabata ze Strachwitzů. V roce 
1880 byl park propojen se zámkem železným obloukovým mostem 
a byla provedena velmi citlivá krajinářská kompozice.  
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Boční pohled na železný obloukový most 

V září roku 1979 byla postavena na mírném návrší vedle obory ještě i 
budova tzv. plynárny, která měla sloužit k osvětlení a vytápění zámku, a 
do zámku byly položeny trubky pro plynové vedení.
 

Zahájena výstavba vily pro služebnictvo a zámecké hosty (dnes Obecní 
úřad, knihovna, skautská klubovna, byty). 
 

 
Po druhé světové válce byl majetek rodině Königswarterových 
zkonfiskován a zámecká budova začala sloužit zcela jiným účelům. 
 

Majetek je převeden na Svaz včelařů.  
Zámek později slouží jako ozdravovna ROH. 
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V tomto roce je do budovy zámku nuceně přemístěna Útulna pro 
hluchoněmé ženy a dívky z Horní Krče u Prahy. Stěhování se 
uskutečnilo v zimě těsně před Vánocemi. V zámku nebylo topení a ani 
dostatečné prostory. S postiženými ženami se přistěhovalo 17 řádových 
sester de Notre Dame.   
Kapacita zařízení v té době čítala 113 lůžek. O mentálně postižené ženy 
zde pečovalo – kromě řádových sester - také 16 civilních zaměstnanců. 

Česká katolická charita zde zakládá 

. 

Bezprostředně po příchodu útulny do Šebetova byla zahájena úprava 
zámku a jeho prostor pro potřeby nových obyvatelek.  
 

Za zmínku jistě stojí, že na zámku v  Šebetově žil od roku 
1955 do roku 1958  J. E. pan biskup Josef Hlouch 

 

Vedení ústavu převzal odbor sociálního zabezpečení v Blansku a vzniká 

. 

Postupně byla provedena celá řada úprav a změn. 
 

Vzniká . 

 svěřenky do zařízení přiděluje Metodické středisko v Brně 

 kapacita zařízení je 115 svěřenek (jen ženy ve věku 20 – 90 let) 

 32 zaměstnanců 
 
V některých pokojích 
je ubytováno až 17 
žen. 
Svůj čas tráví 
většinou na 
chodbách a některé 
v pracovnách.  
O nějakém soukromí 
se nedá mluvit. 
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Probíhá výstavba tzv. Pavilonu. 
 

27. a 28. 10. 1985 z ústavu odchází řádové sestry. Jejich cesta vede 
do Štemplovce a Oseku u Duchcova. 
 

Byla zbudována půdní vestavba a vzniká oddělení Z3 a Z4. 
 
V tomto období také vznikají dnešní 

, příspěvková organizace. 

 
V současné době je majitelem budovy stát. Až do dnešních dnů se 
v něm dochovala krásná štuková výzdoba, zajímavé latinsky a německy 
psané nápisy a fresková výzdoba. 
 
Historie zámku Šebetov je částečně zdokumentována na nástěnkách 
v přízemí budovy zámku. 

 
 

Podrobnější informace o historii zámku Šebetov lze nalézt v těchto zdrojích: 
Dagmar Stryjová       Šebetov včera a dnes (2002) 

Jaroslav Sadílek        Historický vývoj zámeckého areálu a obce 
internetové stránky obce Šebetov



 
 11 

                                                                        
Zřizovatelem je Jihomoravský kraj, 
ředitelkou zařízení je Ing. Zdeňka 
Vašíčková, MBA. 
Celková kapacita je 150 klientů. 
Od 1. 1. 2016 zařízení poskytuje 
3 pobytové sociální služby: 

 
Úhrady za služby v Domovech jsou za jeden kalendářní měsíc 
za třílůžkový pokoj 9150 Kč, dvoulůžkový od 9300 Kč nebo 9450 Kč – 
záleží, jestli má pokoj svůj záchod a sprchu, za jednolůžkový pokoj 
9450 Kč nebo 9600 Kč. 
Do této ceny nejsou zahrnuté příspěvky na péči, pokud je klientovi 
přiznán příspěvek na péči, dostává tento příspěvek zařízení jako 
poskytovatel péče. 
 
Klienti mají zajištěné ubytování, stravování, praní, úklid, zdravotní, 
aktivizační a rehabilitační péči. Mají k dispozici knihovnu, snoezelen 
(zklidňující místnost s barevnými efekty), dílny, venkovní areál se 
zahradou, bazénem, venkovním posezením. Park se třemi rybníky má 
rozlohu téměř 15 ha. 
Pokud nemůže zajistit rodina nákupy, obstarává je s klientem personál. 
Dle svých možností a zájmu klienti docházejí do dílen (např. tkalcovská, 
keramická), klubů a kroužků. Dle svých dispozic se zúčastňují výletů do 
okolí, na poutní místa a do okolních měst. 
Za klienty, kteří se pro svoje těžší zdravotní postižení nemohou 
společných aktivit zúčastnit, docházejí aktivizační pracovnice a hodně 
se jim věnuje pečující personál. 
 
Do zařízení docházejí praktičtí i odborní lékaři. Zdravotní sestry zajišťují 
podávání léků a některé odborné úkony (převazy, měření tlaku, apod.). 
Zdravotní setry jsou k dispozici celých 24 hodin.  
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Tato služba je poskytována klientům na budově zámku. V přízemí 
zámku je recepce, kanceláře, šatna zaměstnanců, prádelna, jídelna, 
kuchyně, sklady a keramická dílna. 
Domov je určen pro muže a ženy od 19 let s mentálním a kombinovaným 
(mentálním a tělesným) postižením. Jejich průměrný věk je 59,6 let. 
V prvním poschodí je velká společenská místnost (za řádových sester 
zde bývala kaple), kde se slaví 1x měsíčně mše svaté, ale také jsou zde 
pořádány koncerty a svatby.   
Na tomto poschodí bydlí klienti na odděleních Z1 a Z2 ve tří 
a čtyřlůžkových pokojích. Stravují se na jídelnách (každé oddělení má 
svoji jídelnu).   
Ve druhém poschodí jsou z bývalé 
půdy zbudovány dvě oddělení – Z3 
a Z4. Jídelny těchto oddělení, které 
slouží nejen ke stravování, jsou 
ve věžích, takže je z nich pěkný 
výhled směrem na dědinu a dál 
na Vanovice.  Pokoje jsou jedno 
a dvoulůžkové. 
 

Na budově pavilonu je na třech odděleních (P1, P2, P3) poskytována 
pobytová sociální služba Domov se zvláštním režimem. Slouží pro 
osoby s Alzheimerovou demencí a jiné typy demence. Průměrný věk je 
73,8 let. 
Pokoje jsou jedno až třílůžkové a každé oddělení má svoji jídelnu. 
Na budově pavilonu je dále rehabilitační místnost, místnost pro kadeřnici 
a pedikérku a v suterénu tělocvična. 
O službu Domov se zvláštním režimem je v poslední době největší 
zájem a nemůžeme uspokojit všechny žadatele.  
Když jezdím na sociální šetření, je mně často smutno z pohledu 
na pacienty v přeplněných pokojích v léčebnách pro dlouhodobě 
nemocné, anebo z otupělých dědoušků a babiček sedících 
ve vytahaných teplácích s uvázanými bryndáky na chodbách 
psychiatrických nemocnic. Ale často je zoufalá situace i v rodinách, které 
za cenu vlastního zdraví se dlouhodobě starají o své blízké a jsou často 
vyčerpaní jak fyzicky, tak psychicky. 
Tak bych přála všem potřebným, abychom je mohli vzít do Domova, kde 
je pěkné prostředí a vlídný personál. 
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Služba Chráněné bydlení je klientům nabízena v 7 pronajatých bytech. 
Jeden byt je v Boskovicích, dalších 6 bytů je v Šebetově.  
V současné době na bytech žije 17 žen a 3 muži. Jejich průměrný věk 
je 54,4 let. 
Cílovou skupinou jsou ženy a muži s mentálním či duševním 
onemocněním od 19 do 64 let. 
Klienti za podpory či pomoci asistentů žijí co nejsamostatněji. Pečují 
o domácnost, připravují si jídlo, chodí na nákupy, plánují si uspořádání 
svého volného času.  
Asistenti jsou klientům k dispozici dle potřeby – někteří z klientů 
potřebují menší podporu, někteří kvůli svému zdravotnímu postižení 
potřebují větší dopomoc.  
Pokud je nějaká mimořádná situace – např. klient onemocní, zůstává 
asistent na bytě i přes noc. 
Část klientů je zaměstnaná, někteří vykonávají drobné práce v dílnách, 
někteří dojíždí do Svitav. 

 
 
 

Na závěr: 
ve srovnání před 50, 30, 20 lety se našim klientům žije daleko lépe, 

mají více soukromí, lepší ubytování, výběr stravy, je daleko více 
ošetřujícího personálu, který se snaží zajišťovat dobrou a kvalitní péči. 
Ale skláním se s úctou před řádovými sestrami, které kdysi s minimem 
prostředků a za ubohých podmínek dokázaly přesto všechno vytvářet 
pro hluchoněmé a jinak postižené ženy domov, učily je psát, vyšívat, 

starat se jedna o druhou, pracovat na zahradě i na poli, modlit se 
a zpívat. Dávaly jejich životu řád a smysl. 
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Z mých pamětí o sestřičkách ze šebetovského zámku: 
Řádové sestry se do Šebetova přistěhovaly r. 1953, byl to mariánský 
řád. Sestra představená se jmenovala M. Asunpta Kolářová, pracovala 
v kanceláři a vedla všechny zaměstnance i sestry. M. Jaroslava Zítková 
pracovala v kanceláři a měla na starosti sklad potravin a oblečení. 
M. Arcilka Műlerová byla zdravotní sestra. M. Evženka Kopecká se 
starala o výzdobu kaplí, její láskou byly kytičky a zahrádka. M. Lumena 
Pitáková byla vrchní sestra. M. Vincencie Patriková pracovala jako 
uklízečka a pomocnice, s chovankami často chodily pomáhat lidem 
z vesnice na pole, na brambory i na seno. Jako zdravotní sestra také 
pracovala M. Ermelinda. M. Ctirada Lukášová malovala krásné obrazy, 
kterými jsou dosud vyzdobeny různé místnosti v zámku. Sestry 
M. Lutharda Hájková a M. Johanelka pracovaly v kuchyni a za pomoci 
chovanek zajišťovaly jídlo pro všechny v zámku. M. Cecilka se starala 
o hudbu při mši svaté v kapli a také o organizaci mší svatých a modliteb 
s chovankami. M. Floriánka měla na starosti šití kapen a draní peří, s tím 
jí byla nápomocna i sestra M. Bona – ta ve volných chvílích sekla trávu 
a starala se s chovankami o zámecké louky. Ještě bylo v zámku několik 
dalších sester jako zdravotní sestry, které už si nepamatuji, jen 
M. Magdalenu. V kapli sloužil mše pan farář Mlýnský a také bydlel 
nějakou dobu v zámku. 
Já jsem přišla do zámku v r. 1979 a pracovala jsem v kuchyni, byly jsme 
tam tři ženy civilní – p. Blahová, p. Parolková a já. Sestřičky nám 
pomáhaly, dokud mohly, hlavně v sobotu a v neděli. Později přišly 
i děvčata Jedličkovy. Anička a Maruška a Eva Rosenbergová. 
Dříve nám sestra M. Johanelka vždy něco vyprávěla, třeba jak to bylo 
těžké, když se přistěhovaly. Všude byla špína, musely hodně uklízet. 
Také zažily velké zimy, topilo se v železných kamnech v každé místnosti 
zvlášť. Musely nasypat do kamen nejmíň tři uhláky, aby se trošku 
roztopilo. Uhláky musely nosit ze sklepa, kde byla taky velká zima 
a vlhko. Než daly celý zámek alespoň trošku do pořádku, trvalo to 
několik roků. Mezitím přicházeli další civilní zaměstnanci – sestry, 
údržba, prádelna, kuchyň. Též ředitelství a kanceláře postupně obsadili 
zaměstnanci z okolních vesnic. První civilní vrchní sestra se jmenovala 
Eva Vokurková, která ještě dlouho spolupracovala s řádovými sestrami 
ve službách. 
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V r. 1985 došlo k stěhování řádových sester, bylo to velice smutné. Svůj 
život dožívaly ve Štemplovci, Neplachovicích, Oseku u Duchcova 
a v Praze Krči, odkud také kdysi přišly. 
Ráda na sestřičky vzpomínám a komu udělaly nějaké dobrodiní, 
vzpomeňte na ně v modlitbě. 

Greplová Eliška 

Pozorný návštěvník knínického hřbitova jistě ví, kde najde pomník se 
dvanácti jmény (většinou dosti neobvyklými) řádových sester, které své 
životní poslání dokončily v šebetovském ústavu. 

 

Řádové sestry v šebetovském zámku byly příslušnice Kongregace 

Školských sester de Notre Dame. Je to řeholní společenství, 

zabývající se především výchovou a vzděláváním v duchu 

křesťanských hodnot. Po likvidaci řeholních společenství v roce 1950 

byly sestry nuceny vzdát se pedagogického působení a mohly se 

věnovat jen péči o nemocné a postižené. 
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Spolu se sestrami působili v šebetovském zámku také kněží, kteří zde 
byli buď na důchodě, nebo sem byli „uklizeni” komunistickým režimem. 
 
Možná si vzpomenete na 

, na jeho poutavé 

přednášky o Svaté zemi, kde předtím 
působil. Dobře ho znali na Vískách, kam 
jezdil vypomáhat místo jejich tehdejšího 
administrátora P. Richtera. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamětníci si určitě vzpomenou i na 

, často jsme 

jej mohli vidět a slyšet i v našem 
kostele, při svátcích nebo při 
pohřbech sestřiček nebo chovanek 
šebetovského ústavu. Kvůli 
zdravotním problémům v 
pozdějším věku nemohl vystupovat 
po stupních nahoru k hlavnímu 
oltáři, sloužíval tedy mše svaté 
u bočního oltáře svatého Josefa. 
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V šebetovském ústavu byl několik let internován také tehdejší 

českobudějovický biskup .  

Mons. Josef Hlouch se narodil 
26. 3. 1902 v Lipníku u Třebíče. 
Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1926 
v Olomouci. Působil postupně jako 
kaplan ve farnostech Spálov, Kladky 
u Prostějova, Jesenec u Konice, Brantice 
u Krnova a jako správce farnosti 
Hodolany na olomouckém předměstí. 
Promován doktorem teologie 
a profesorem byl na bohoslovecké 
fakultě v Olomouci. Českobudějovickým 
biskupem byl jmenován 25. 6. 1947 
a konsekrován 15. 9. apoštolským 
internunciem v Olomouci. Do úřadu byl 
uveden 7. 9. 1947 v Českých 
Budějovicích, ale od května 1950 ho 
představitelé komunistické moci 
internovali ve své rezidenci. Od března 
1952 pak musel pobývat mimo diecézi v těžkých podmínkách. Z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu byl převezen na léčení do Prahy. 
Po uzdravení byl přemístěn do ústavu pro hluchoněmé ženy 
do Šebetova. V roce 1957 zde sepsal životopis Anny Marie Zelíkové 
a rozpracoval soubor duchovních úvah s názvem Minutěnka. Dopsal ji 
později při svém pobytu v charitním domě školských sester v Koclířově. 
9. 6. 1968 se znovu ujal svého úřadu v Českých Budějovicích. Zde stihl 
provést generální opravu katedrály svatého Mikuláše. Zemřel 10. června 
1972 po tvrdém zacházení od příslušníků StB a krajského tajemníka. 
V březnu 2018 schválil Svatý stolec zahájení procesu jeho blahořečení. 
 
Minutěnka - drobná knížečka krátkých meditací na 
každý den v roce. 
„Minutěnka má být aspoň chvilenka, kterou je nutné 
a velmi spasitelné věnovat průběhem dní Bohu a 
svému nitru. Má to být chvilenka usebranosti, 
koncentrace, požehnaná zastávka života a práce, 
kdy se dáváš druhým. Snaha, aby tvá duše byla po 
celý den v něčem posvátném!”  

“Jen minutěnku se zastav…”  
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Jen málokdo ví, že ze Šebetova pochází ThDr. Mořic Pícha, pozdější 
královéhradecký biskup.  Narodil se 18. dubna 1869, jeho otec, správce 
zdejšího velkostatku, zemřel velmi mlád, proto se rodina odstěhovala 
k příbuzným do Kolína. Zde Mořic vystudoval gymnázium, potom 
bohosloví v Praze a v Římě, na kněze byl vysvěcen roku 1893. Působil 
v pohraniční části pražské arcidiecéze, v roce 1897 byl jmenován 
sekretářem arcibiskupa, později metropolitním kanovníkem u sv. Víta 
v Praze, pak jako kancléř, generální a posléze kapitulní vikář.  22. října 
1931 byl jmenován královéhradeckým biskupem.  
Biskup Mořic Pícha příkladně spravoval svěřenou diecézi, sledoval vývoj 
charitativní i misionářské činnosti, pečoval o opravy chrámů a jiných 
církevních historicko-uměleckých památek. Významně se zasloužil 
o celkovou obnovu celého vnitřku královéhradecké  katedrály Svatého 
Ducha. Jeho heslem byla slova svatého Pavla: „V sebekázni, 
spravedlivě a zbožně.”  S velkou pílí se věnoval řešení problémů 
s nedostatkem nových 
kněží. V dubnu 1947 řídil 
diecézní oslavy 
950. výročí mučednické 
smrti svatého Vojtěcha.  
Těžké chvíle přinesl panu 
biskupovi únorový převrat 
v roce 1948 a po něm 
následující nelehká doba 
padesátých let spojená 
s pronásledováním církví, 
církevních spolků, 
organizací, církevního 
tisku i věřících. Toto 
všechno bylo u něj ještě 
znásobeno vysokým 
věkem a těžkou 
chorobou. Zemřel 
12. listopadu 1956 
v Hradci Králové 
a pochován je na hřbitově 
v Chrastu u Chrudimi. 
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Ze Šebetova pocházelo také několik kněží, kteří potom působili 
na různých místech naší vlasti. 

 

 se narodil jako 

nejstarší ze tří sourozenců v Šebetově 
v Kapouňatech v roce 1912. Měl sestru Antonii 
a bratra Aloise. Obecnou školu vychodil v 
Šebetově, měšťanskou v Knínicích a čtyři roky 
gymnázia v Boskovicích, pak přestoupil na vyšší 
do Vídně. Po maturitě vstoupil v roce 1932 do 
Kongregace Těšitelů. Po dlouhé řeholní 
přípravě byl roku 1941 vysvěcen na kněze. 
Primiční mši svatou měl v knínickém kostele 
svatého Marka. Prvním jeho kněžským místem 
byla farnost Nepomuk, potom Česká Kamenice 
a Stod u Plzně. Třicet jedna let působil jako farář 
a děkan v západočeské Aši. Za zásluhy 
v duchovní správě jej kardinál Tomášek 
vyznamenal titulem osobní arciděkan. Rád 
jezdíval do rodného Šebetova (někdy se stavil 
i v Knínicích) a ke svým příbuzným na Kořenec. 
Zemřel 2. října 1984 v Aši, pohřben je v kněžské 
hrobce v Moravské Třebové. 

 

 se narodil 10. ledna 

1917. Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1942, působil 
jako kaplan v Kobylí a Mutěnicích, jako farář 
v Horním Břečkově a Lukově. Od roku 1960 byl 
farářem v Uherčicích a administrátorem 
ve Starovičkách. V roce 1966 byl ustanoven 
děkanem hustopečským. Zemřel 8. srpna 1988, 
pohřben je v Uherčicích u Hustopečí. Vykonal 
hodně záslužné práce pro církev, vlast i věřící. 
 
P. Dragoun v knínickém kostele 
(nad skloněným P. Monhortem) 
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 se narodil jako třetí dítě Františku a Marii 

Monhortovým 19. listopadu 1919. Obecnou školu vychodil v Šebetově, 
měšťanku pak v Knínicích. Po studiu 
na reálném gymnáziu v Boskovicích 
vstoupil do semináře v Brně. 
Na kněze byl slavnostně vysvěcen 
v létě 1944. Kněžskou dráhu začal 
v moravské Blučině, Šardicích 
a Bobrové. Odtud odešel do Třeště, 
kde působil až do odchodu 
do kněžského důchodu. 
P. Monhort byl nesmírně vzdělaný 
kněz. Kromě toho, že znal několik 
řečí, vyznal se v botanice, chemii, 
zabýval se studiem přírodních léčiv. 
Vždycky jsme se na strýčka 
Františka moc těšili, protože nás 
obdaroval spoustou hraček a tehdy 
vzácných sladkostí. Rád se vracel 
do rodného Šebetova. 
 

Primice P. Monhorta (skloněný) 
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Poslední roky života prožil 
P. Monhort v domově pro 
přestárlé kněze na Moravci. 
Zemřel v květnu 1994, 
v nedožitých 75 letech. 
 
 
P. Monhort na Moravci 
s P. Suchým a jeho sestrou 
paní Valentovou           

     
 
Při návštěvě třešťských 
betlémů jsme v místním 
kostele narazili na jméno 
šebetovského rodáka 
P. Františka Monhorta 
a dozvěděli jsme se, že i nyní 
po letech na něj třešťští farníci 
s láskou vzpomínají. 
  

 

 

 
 
 
 
 

 
Poděkování za toto povídání o šebetovském zámku a ústavu 
a o slavných šebetovských rodácích patří paní Hudcové, paní 

Veselé, paní Odehnalové, paní Fialové a paní Liznové ze 
Šebetova, paní Geršlové z Kořence a především paní Elišce 
Greplové. Její vzpomínky na řádové sestry nás totiž přivedly 

k myšlence věnovat toto číslo Farníčku právě Šebetovu. 
Více takových vzpomínek, více takových inspirací. 
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Někdy v sobě můžeme cítit rozpor mezi tím, po čem toužíme a tím, zda 
jsme toho schopni dosáhnout. Tak já jsem například v poslední době 
toužila přečíst si novou apoštolskou exhortaci papeže Františka Amoris 
Lᴂtitia (Radost z lásky). A tak jsem si ji koupila, položila na noční stolek 
a čekala na tu pravou příležitost ponořit se do stránek. Ale ke čtení jsem 
se dostala jen sporadicky a vždy jen na malý okamžik. Sem tam jsem 
třeba na radiu Proglas zaslechla, jak je tento dokument pro lidi žijící 
v rodinách důležitý, jak je text krásný a čtivě napsaný. A tak přišla malá 
vlnka povzbuzení a nadšení a pak zase nenápadně odplynula.  Nosila 
jsem v sobě jakousi nespokojenost, že se v naší místní církvi tak málo 
věnujeme studiu a rozjímání nad papežskými dokumenty. Přišlo mi to 
skoro neslušné, nevěnovat pozornost slovům, která nám s láskou a péčí 
posílá náš nejvyšší pozemský pastýř. A protože je na světě od Pána 
Stvořitele vše skvěle zařízené, přicházíme do kontaktu se situacemi 
anebo s lidmi, kteří nás dokážou inspirovat a takříkajíc nakopnout! A tuto 
službu mi prokázal P. René Luc, který přednášel na Katolické 
charismatické konferenci. Na otázku, kdo z nás posluchačů četl poslední 
Františkovy dokumenty, nedostal moc pozitivních odpovědí a tak nám 
pěkně od plic řekl přibližně toto: “Představte si, že v poštovní schránce 
objevíte dopis od papeže, adresovaný na vaše jméno. Necháte 
ho zavřený? Dovolíte si jej nepřečíst??” 
A protože věty P. Luca mi zní v uších docela často a protože se mi 
Amoris Laetitia opravdu líbí a protože mi její obsah dává mnohé 
odpovědi a praktické návody, jak žít lépe v rodinných vztazích, tak proto 
ji čtu, a o ní píšu i tyto dlouhé řádky… 
Dokument je k dostání třeba v Boskovicích v knihkupectví kardinála 
Špidlíka, nebo v naší Farní knihovně, ale i na internetu. 
 
Ve čtvrté kapitole Láska v manželství papež František moc pěkně 
rozebírá takzvaný hymnus na lásku, napsaný svatým Pavlem. Velmi 
jasně a prakticky Svatý otec popisuje, co to znamená žít lásku 
shovívavou, lásku dobrosrdečnou, lásku co nezávidí, co se 
nevychloubá, nenadýmá atd. Od jisté doby si při zpytování svědomí 
připomínám tuto formulaci: hřích = absence lásky. Myslím, že by se výše 
zmíněná kapitola dala využít i jako zpovědní zrcadlo, ve kterém si člověk 
může stále znovu ověřovat, jaká je jeho láska… 
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A jak papež František vysvětluje jednu z vlastností pravé lásky podle 
apoštola Pavla? (kapitola IV, článek 92): 
 
Být trpěliví neznamená nechat se sebou zle zacházet nebo snášet 
projevy fyzické agrese nebo dovolovat, aby s námi lidé jednali jako 
s věcí. Problémy nastanou tehdy, když si myslíme, že vztahy by měly 
být ideální nebo že lidé jsou dokonalí anebo když sebe postavíme 
do středu a očekáváme, že všechno se bude řídit jenom podle nás. 
Pak jsme ve všem netrpěliví, na všecko reagujeme agresivně. Jestliže 
se necvičíme v trpělivosti, budeme mít stále důvody, proč reagovat 
s hněvem, a nakonec se z nás stanou lidé, kteří neumějí žít s druhými, 
asociálové neschopní ovládat svou impulzivnost, a rodina se promění 
v bitevní pole. Proto nás Boží slovo vybízí: „Daleko ať je od vás každá 
zahořklost, prchlivost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny druhy 
špatnosti“ (Ef 4, 31). Moje trpělivost se posílí, když uznám, že také druhý 
má právo žít se mnou na této zemi takový, 
jaký je. Nezáleží na tom, že je mi obtížný, že 
mění mé plány, že je mi nepříjemný svým 
způsobem bytí a svými idejemi, že všechno 
není takové, jak jsem očekával. Láska 
s sebou nese vždycky hluboký smysl pro 
soucítění, s nímž přijímáme druhého jako 
součást tohoto světa, a to i když se chová 
jinak, než jak bych si přál.  
 

Apoštolská exhortace (latinsky exhortatio apostolica) je druh 
dokumentu vydávaného papežem. Jeho obsahem je povzbuzení 
určité skupiny lidí, nikdy se však nevěnuje doktrinálním otázkám. 

Exhortace Radost evangelia (Evangelii gaudium), 2013 
Exhortace Radost z lásky (Amoris Lᴂtitia), 2016 

Encyklika je papežský okružní list adresovaný původně 
biskupům, dnes zpravidla i kněžím a věřícím na celém světě. Slovo 
encyklika pochází z latinského encyclia (z řečtiny „en kyklo, ἐν 
κύκλῳ“), což znamená obecný nebo obíhající. 

Encyklika Světlo víry (Lumed Fidei), 2013 

Encyklika Tobě buď chvála (Laudato si‘), 2015 
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Apoštolská exhortace papeže Františka, při níž 
vycházel ze závěrečných propozicí loňského 
synodu o nové evangelizaci. Exhortace se 
vyznačuje velmi přístupnou a čtivou formou a 
nese se v téměř důvěrném tónu. V pěti kapitolách 
pojednává o sedmi hlavních bodech: reforma 
církve v misionářském vycházení (misionářská 
transformace), pokušení pastoračních 
pracovníků, církev vnímaná jako evangelizující 
celek Božího lidu, homilie a její příprava, 
společenské začlenění chudých, pokoj a sociální 

dialog, duchovní motivace misionářského nasazení. Pojítkem mezi 
všemi tématy je milosrdná Boží láska a radost jako evangelizační styl. 
 
„Dobro se vždycky chce sdílet. Každá autentická zkušenost pravdy 
a krásy sama sebou expanduje a každý člověk, který prožívá hluboké 
osvobození, dostává větší vnímavost pro potřeby druhých. Dobro se 
sdílením ujímá a rozvíjí. Kdo tedy touží žít důstojně a plně, nemá jinou 
cestu, než uznávat druhého a usilovat o jeho dobro.“  
 
 

Exhortace je plodem dvou synodů o rodině. Již 
z několika úvodních bodů je zřejmé, že papež ani 

synodní otcové neuhýbají před složitostí 
předložených témat. Papežův otevřený pohled 
na realitu rodiny v současném světě není vystavěn 
na abstrakcích a nedosažitelných metách, ale 
vyznačuje se věrností evangelnímu ideálu 
a  zároveň pastorační citlivostí vůči konkrétním 
situacím. Čtvrtá kapitola exhortace je skutečnou 
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perlou dokumentu. Papež v ní interpretuje Velepíseň lásky z prvního 
listu Korinťanům (1 Kor 13,4–7). Pavlova slova vztahuje velice prakticky 
na život v manželství. Upozorňuje na řadu pastí a obtíží, které manželům 
na cestě životem hrozí. Hlavně však poukazuje na krásu manželství 
a na jeho neprobádané zdroje a možnosti. Radí, jak láskyplný vztah 

rozvíjet, očišťovat a posilovat. Je užitečnou pomůckou pro ty, kdo se 
na manželství teprve připravují, ale osloví i ty, kdo v něm už léta žijí 
a nechtějí ustrnout na půli cesty. Může být námětem pro setkávání 
manželských společenství či duchovních obnov ve farnostech. 
 
„Dnes víme, že abychom mohli odpustit, potřebujeme my sami zakusit 
osvobozující zkušenost pochopení a odpuštění. Naše pochybení či 
kritika lidí, kteří nás mají rádi, nás často zbavují citu k nám samotným. 
To nakonec vede k tomu, že se máme před druhými na pozoru, utíkáme 
před city a svoje mezilidské vztahy plníme obavami. Možnost obviňovat 
druhé se pak mění na falešnou úlevu. Je třeba se modlit spolu se svým 
příběhem, přijmout sami sebe, umět žít se svými omezeními a také si 
odpustit, abychom postoj odpuštění mohli zaujmout ve vztahu k druhým.“ 
 

 
 
 
 
Karmelitánské nakladatelství vydalo příběh 
Mary's Meals poutavě sepsaný 
zakladatelem tohoto hnutí. Kniha vyšla pod 

názvem   

 Více o Mary’s Meals v rubrice Misijní a 
charitativní činnost 
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Cestu na tábor jsme započali nastoupením do autobusu v Knínicích, ale 
většinu zarazilo, že jsme vystoupili v Cetkovicích a chtěli jsme tu hrozně 
dlouhou cestu až do Uhřic dojít pěšky. Ještě v Cetkovicích nás zastavil 
nějaký pán, prý cestovatel, a ptal se, jestli náhodou nejsme skauti. Když 
se po delší době alespoň pár z nás přihlásilo, řekl nám o pokladu, který 
schoval a o své cestě kolem světa. Nakonec s námi vyměnil část mapy 
za Brumíka , s tím, že další části jsou na dalších kontinentech. Pak jsme 
se vydali do Uhřic. V Uhřicích na hřišti nás čekalo spoustu práce. Museli 
jsme si odnosit své věci a postavit stany. Taky nás čekali hned dva 
nelehké úkoly: najít si všechny své věci a rozdělit se do skupinek 
do stanů. Nakonec jsme to zvládli, i když večer se asi ještě dvě 
karimatky a spacák váleli na hřišti. 
První den jsme hráli seznamovačky a rozdělili se do týmů pomocí 
barevných šátků. Pak jsme v týmech museli postavit letadla, abychom 
mohli navštívit další kontinenty. Na konci dne jsme navštívili římské 
koloseum a zasoutěžili si s ostatními gladiátory. 
Druhý den jsme byli v Africe. Už na rozcvičce jsme si hráli na skaraby. 
Taky jsme se zúčastnili velkého pašování, kde byl každý důkladně 
prohledáván. Dále jsme hledali schovaná zvířata nebo mumifikovali 
některé členy týmů. 
Třetí den jsme se ocitli v Asii. 
Dopoledne jsme si nejdříve 
vyráběli hůlky a poté jsme na 
louce sbírali „rýži“ a museli si 
nanosit vodu. Následně jsme 
rozdělávali ohně a na nich si 
každá skupina uvařila rizoto na 
oběd. Ten jsme si pak snědli 
vyrobenými hůlkami. Po obědě 
jsme rozkládali velkou čínskou 
zeď a kreslili neznámá zvířata. 
Nakonec jsme pili vodku 
brčkem. 
Ve čtvrtek jsme byli v Austrálii. 
Na rozcvičce s námi byl i klokan. 
Šli jsme na výlet. Po cestě jsme 
hráli nějaké hry. Největší 
úspěch slavilo to, že jsme se 
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v Úsobrně stavili v obchodě. Když jsme se vrátili, chodili jsme 

na chůdách a skákali v pytlích. Nakonec jsme podlehli zlaté horečce 
a hledali zlato. 
V pátek jsme se probudili v Americe a to rovnou ve vězení zvaném 
Alcatraz. Nejdříve nás čekala vojenská rozcvička a po svačině nás 
donutili sundat si mikiny a boty a zavřeli nás na záchody. Samozřejmě, 
že se děcka vzbouřili, protlačili si cestu ven a ty, co jim stáli v cestě, 
svázali. U hlídačů jsme našli mapu, na které byla vyznačena další 
stanoviště. Nejdříve jsme se museli proplížit přes hlídače a ukrást klíč, 
pak vyrobit kluzák a poslat na něm zašifrovanou zprávu a nakonec projít 
s pasem přes hlídku na hranicích. Pak jsme hráli fotbal a odpoledne 
vlajkovanou a stříleli z luku. Nakonec jsme poskládali mapu a podle ní 
se vydali k pokladu. Vybrali jsme tu nejkratší cestu a během ní 
přemýšleli, jestli nás někdo nepřepadne. Když jsme dorazili na místo – 
k rybníku, zjistili jsme, že truhla s pokladem je uprostřed rybníka. 
Naštěstí k ní vedlo lano, ale i tak mnozí neváhali obětovat boty nebo 
ponožky pro vypadávající zlato. Nakonec jsme poklad rozdělili mezi 
všechny a i s truhlou se vraceli na tábor. Před táborem jsme do truhly 
schovali Johanku a tak chtěli překvapit ostatní vedoucí. Večer byla 
závěrečná párty a rozdávání cen. 
V sobotu jsme už jen uklízeli a balili stany. Domů nás odjíždělo mnohem 
méně, než kolik nás přijelo. Část se totiž od nás v Americe odpojila 
a vydala se vlastní cestou. 
 

Na prvním dnu tábora se mi nejvíce líbilo stavění letadla. (Marťa) 
Na mém prvním táboře se mi nejvíce líbily hry. (Johanka) 
Nejvíc se mi líbilo, že jsme hlídali první noc. (Marie) 
Dnes jsem měl svou první hlídku. Naučil jsem se rozpoznávat spoustu 
zvuků. (Karel) 
Nejlepší byli pašeráci a fotbal. (Honza) 
Nejvíce se mi líbili pašeráci. (Matěj, Radim, Anička) 
Nejvíce se mi líbili mumie. (Marky) 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme mohli komentovat fotbal a jak jsme šli na 
výlet do Úsobrna (Bety) 
Nejvíce se mi líbila svatba. 
Nejvíc se mi líbila svatba a narozeniny holek. 
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme sbírali zlato. 

-ko- 
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Milí přátelé, dovolte mi, abych se s Vámi podělila o zážitky z pouti 
ze Starého Města na Velehrad s ostatky sv. Markéty Antiochijské. 
Pozvánku na tuto Pouť matek s dcerami i pár slov o sv. Markétě 
Antiochijské jste se mohli dočíst v předešlém Farníčku. 
Tato pouť byla organizována hnutím Modliteb matek. Už od první 
zmínky, kdy mi přišly informace o této pouti, jsem věděla, že bych se se 
svými dcerkami chtěla pouti zúčastnit. Když máme doma pět dětí a ti 
dva nejmladší (2 roky a 11 měsíců) mě – jako maminku, potřebují skoro 
non-stop, tak na starší dcerky už mnoho času o samotě nezbývá. Proto 
jsem to vnímala jako velmi důležité. Nějak jsem vnitřně cítila, že to bude 
mít hluboký význam…. 
Pouť byla v úterý 17. 7. 2018. Z neděle na pondělí dostal nejmladší 
synek teploty. Už jsem si říkala, že nepojedu. Ale mám zkušenosti, 
že pokud je něco opravdu důležité ve vztahu k Bohu, tak ďábel „háže 
klacky pod nohy“. Zůstávala jsem vnitřně klidná a odevzdávala jsem 
pouť do rukou Božích. Celé pondělí se teploty u synka už neobjevily. 
Přesto jsem se rozhodla neodjet. Ráno jsem nachystala dcerám, které 
se rozhodly jet beze mne, svačiny. A asi půl hodiny před odjezdem 
autobusu s poutníky mi jedna z dcer řekla, že nikam beze mě nepojede. 
Snad to bylo to, co jsem v tu chvíli potřebovala slyšet a během pár vteřin 
jsem se rozhodla, že pojedu. Manžel souhlasil a vnímal to rozhodnutí 
také za správné, tak jsem odjela se svými dvěma dcerkami a dalšími 
poutnicemi ze Šebetova, Knínic, Boskovic, Valchova, Žďárné a okolí…. 
směr Staré Město. 
Na začátku cesty se s námi podělila jedna z vedoucích zájezdu maminka 
Jana o zamyšlení, které si přečetla právě na tento den 17. červenec 
z knížky „Ježíš Tě volá.“ Osobně mě to zasáhlo, a proto bych se s vámi 
chtěla o tuto myšlenku podělit. 
Pojď se na chvíli se Mnou ode všeho vzdálit. Svět a jeho neustálé 
požadavky mohou počkat. Většina lidí však nechává čekat Mě a říkají 
si, že jednou si čas najdou. Čím déle Mě ve svém životě odsouvají do 
pozadí, tím těžší pro ně je Mě pak začít hledat. Žiješ mezi lidmi, kteří 
oslavují zaneprázdněnost a z času si stvořili tyrana, který ovládá jejich 
životy. I ti, kteří Mě znají jako Spasitele, mají sklon pracovat v rytmu 
tohoto světa. Uvěřili iluzi, že více vždycky znamená lépe, a tak mají více 
setkání, více programů, více aktivit. 
Povolal jsem tě, abys Mě následovala po osamělé stezce, kde čas 
strávený jen se Mnou, je tou nejvyšší prioritou a nejhlubší Radostí. Tato 
stezka je mnohdy nedoceňovaná a často opovrhovaná. Ty sis však 
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zvolila dobře. Vybrala sis to, oč nepřijdeš. Když žiješ v Mé blízkosti, 
mohu skrze tebe žehnat i ostatním. 
  
Ve Starém Městě jsme se setkaly s ostatními maminkami a dcerami 
v kostele Ducha svatého, kde byly už ostatky sv. Markéty, které jsme 
měly možnost uctít a pěkně z blízka si je prohlédnout… Po přivítání 
a úvodních slovech o životě sv. Markéty jsme vyšly směr Velehrad. 
Ostatky nesl kněz a relikviář nesla vždy část cesty dvě děvčata. Po cestě 
jsme se modlily růženec. Kněží nám před každým tajemstvím růžence 
nabídli zamyšlení. 
Krásný čas, kdy se nebe spojovalo se zemí a kdy naše prosby a úmysly 
směřovaly k Bohu, byl neopakovatelný a jistě měl a bude mít přesah 
v našich životech. Jednou na věčnosti určitě pochopíme, jak velký… 
Na Velehradě jsme prožily mši svatou a potom byl nachystaný 
program  pro dcery i maminky zvlášť. Maminkám přednášela 
koordinátorka Modliteb matek pro Českou republiku Markéta Klímová o 
zdravém pohledu na lásku  a pro naše dcery bylo toto téma zpracované 
jim bližším způsobem. Oslovilo je svědectví jedné dívky, která se s nimi 
podělila o své zkušenosti s láskou. Na konci pouti jsme dostaly perly na 
znamení toho, že jsme vzácné perly a naše děti dorůstají do vzácnosti 
perly. 
Za zmínku také stojí to, že sv. Markéta je přímluvkyní za rodičky a právě 
v tento den, kdy jsme doprovázely její ostatky na Velehrad, jsme dostaly 
zprávu, že rodí jedna maminka z modliteb maminek a je z naší farnosti. 
Svěřovaly jsme zvlášť ji i její nenarozené miminko právě sv. Markétě. 
Večer po pouti přišla krásná zpráva o narození děťátka. Jsou to náhody? 
Bůh je mocný. Chvála Tobě, Pane…  
Byl to vzácný čas a Bohu moc děkuji za to, že nám tuto pouť dopřál 
prožít…           -bš- 
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V minulém čísle Farníčku jsme byli vyzváni, abychom se podělili 
s ostatními o tom, pokud budeme o prázdninách někam putovat. Nejprve 
jsem si říkala, že to sem nepatří, ale přece jen mi to nedá a podělím se 
s Vámi o miniputování na naší rodinné dovolené. Třeba to bude pro 
někoho motivace k výletu. 
Letos jsme se vydali ještě s jednou rodinkou z naší farnosti 
na Znojemsko. Na tomhle místě jsme ještě nikdy jako rodina nebyli 
a o to víc mě to lákalo, protože v Oleksovicích, které jsou nedaleko 
Znojma, bydlí na faře pan Šmeral - jáhen z Pamětic, kterého asi většina 
znáte. – TÍMTO VYŘIZUJI OD NĚHO POZDRAV! :-) 
Nejdříve jsme si mysleli, že u něho na faře budeme bydlet, ale protože 
opravuje faru, doporučil nám kněze ve vedlejší farnosti, že se máme 
optat u něho. Vyšlo to a nakonec jsme zakotvili na faře v Příměticích, 
která je součástí Znojma, takže to pro nás byla ještě výhodnější pozice 
– měli jsme to blízko do Znojma. Každý den jsme někam jezdili – hlavně 
na koupaliště, protože nám letos počasí opravdu přálo a s dětma chodit 
v tom vedru někde po památkách se opravdu nedalo. 
Také jsme se jeden den vypravili na celodenní výlet na Vranovskou 
přehradu. Dopoledne jsme byli na krásném zámku Vranov nad Dyjí 
a poté jsme jeli do Onšova. To je malá vesnička u Vranovské přehrady. 
Zde jsme nechali svoje autíčka u kaple sv. Anny a vydali jsme se 
konečně na pěší putování na Vranovskou přehradu. Sice to nebylo 
daleko – necelé 3 km, ale jak už jsem zmínila, teplota vzduchu byla 
vysoká, dětičky menší a představa, že budou muset v tom horku jít 
někam pěšky a pak ještě zpět, nebyla příliš pozitivní. Naštěstí je nad 
vodou držela představa, že se tam vykoupou a také měli slíbené půjčení 
lodiček a zmrzlinu:-). Od o. Michala Sekničky, který za námi jeden den 
přijel na faru a tímto také vyřizuji od něho pozdrav :-), jsme se dozvěděli 
o pěší „Claryho stezce“. Část této stezky vede právě z Onšova od kaple 
sv. Anny k přehradě, kam jsme měli namířeno. Stezka vedla většinou 
lesem a téměř po rovince, takže se šlo příjemně. Došli jsme až 
na Křížový vrch, kde se na jedné ze skal tyčí majestátní litinový Claryho 
kříž.  Ten na tomto čestném místě, odkud je tak dobře vidět až daleko 
do kraje, nechal v roce 1831 postavit hrabě Mniszek na počest svého 
přítele, velkého romantika a vášnivého turisty, hraběte Claryho. Když 
jsme se pokochali krásným výhledem, pokračovali jsme dál. Tentokrát 
už cesta byla strmější – naštěstí z kopce, ale při představě, že tuto trasu 
budeme muset absolvovat ještě jednou při zpáteční cestě, děti budou 
unavenější, vcelku strmý kopec, …. Ale, nějak to dopadne. Jak jsme 
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sešli kopec, byli jsme u přehrady. Prošli jsme visutý most, který byl 
vystavěn v roce 1993 a zjednodušil přemisťování lidí z jedné strany 
Švýcarské zátoky na druhou. No a potom hurá na pláž. 
Všichni jsme si to u vody, ve vodě, na lodičkách, na zmrzlině,… užili :-) 
a vydali jsme se na zpáteční cestu. K našemu překvapení cesta 
proběhla bez nějakých větších problémů, dokonce i obávaný výšlap 
ke Claryho kříži byl v pohodě. Pak jsme se naložili do aut a ujížděli směr 
fara. 
Sice to nebylo nějaké velké putování, ale my jsme byli rádi i za tohle. 
Třeba to bude tip pro někoho, kdo tam ještě nebyl. 

 -jm- 
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Jak již zaznělo v minulých příspěvcích, Letní Farníček nás vyzýval 
k putování. Objevila se v něm mimo jiné zmínka o Turzovce a zrovna 
v té době jsme si mohli o ní přečíst i v Katolickém týdeníku, o tom, že 
uplynulo právě šedesát let od zjevení na kopci Živčáková. Se smíšenými 
pocity jsem si uvědomil, že už je to strašně moc let, co jsem jako malý 
kluk toto tenkrát skoro nové poutní místo poprvé navštívil. Poprvé 
a naposledy. Tehdy jsme vyjížděli brzy ráno ještě za tmy, stavili jsme se 
u Panny Marie v Dubu na Moravě na opravdu brzké ranní mši svaté, 
sloužené místním knězem jen pro nás poutníky (já jsem při ní 
ministroval). A pak jsme rychle opustili roviny Hané a přes beskydské 
kopce přejeli na Slovensko do Makova a dále na Turzovku. Moc už si 
toho nepamatuji, vždyť je to skoro celé půlstoletí, ale cesta do velkého 
kopce vroubená spoustou svatých obrázků mně ve vzpomínkách 
zůstala. A pak další obrázky nahoře na místě zjevení. Myslím, že čím 
více je tehdejší Bezpečnost strhávala, tím více jich tam vděční poutníci 
věšeli. Potom ještě vzpomínám na studánku se zázračnou vodou, kterou 
měl doma ve špajzu nebo v ledničce skoro každý, protože kdo sem jel 
na pouť, přivezl odtud tolik lahví turzovské vody, kolik uvezl a pak ji 
rozdával po známých. Z Turzovky jsme tehdy jeli kolem nově postavené 
vodní nádrže Šance na řece Ostravici ještě na další mariánské poutní 
místo do Frýdku-Místku.  
Ale dost vzpomínání, vraťme se do letoška. Po přečtení těch 
zmiňovaných článků jsem se zastyděl, protože Turzovku jsem chtěl 
navštívit znova už dávno. Pořád tomu ale něco bránilo. Malé děti, 
rozdělení republiky a měny, hraniční kontroly, potřeba pasů a dětí 
zapsaných v nich,… A najednou nebránilo vůbec nic… Jestli teď 
nepojedeš, tak seš srab. Nakonec všechno dobře vyšlo a na pouť jsme 
jeli. Našli jsme Turzovku, našli jsme parkoviště i cestu nahoru. Na ní 
jsem si připadal, jako bych se vrátil na staré, dobře známé místo. 
Obrázky na stromech, dávné vzpomínky…Krásné výhledy na okolní 
krajinu. Ale i spousta nových věcí. Nové tabule s tajemstvími 
jednotlivých růženců, umístěných v přesně takové vzdálenosti od sebe, 
abychom při klidné chůzi do kopce se stihli pomodlit právě jeden 
desátek. Jen si vybrat, který růženec se budeme modlit. Nikdy by mě 
nenapadlo, jak se dá úplně nově prožít modlitba růžence ve 
slovenštině… Jsou zde nové obrazy, kousek pod vrcholem kopce podél 
pěkně upravené cesty i nově postavené kapličky křížové cesty. Jinak 
cestička vede dosti prudce do kopce, zvláště v dolní části, místy se musí 
hodně opatrně našlapovat. Dobrá zpráva pro ty, kteří už si na takovou 
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cestu netroufají, teď se dá až skoro na vrcholek dojet pohodlně autem či 
autobusem po nově vybudované silnici z druhé strany z vesnice Korňa. 
Dostanete se na parkoviště pod novým moderním kostelem s krásnou 
mozaikou, který stojí za to navštívit a pokud možno zúčastnit se mše 
svaté, konají se zde každý den. Zastavit se můžete i ve velice působivé 
kapli svatého Josefa, jakoby v prvním patře kostela.  
Nám se po vystoupání po poutnické cestě na vrcholek hory Živčáková 

nečekaně vyřešil malý problém nebo spíš starost, která nás po cestě 
provázela. Zde na místě zjevení, stojí již několik let krásná kaple a také 
místo pro poutníky, kde si mohou odpočinout, v klidu rozjímat nebo se 
účastnit pobožností. Je možno si zde koupit malé občerstvení, obrázek, 
růženec nebo jiný suvenýr z pouti. Platit je možno i v českých korunách. 
Z vrcholku kopce je pak možno dojít po pohodlném dlážděném chodníku 
kolem studánek, z kterých voda v současnosti jen kapká, k novému 
kostelu. 
Jeden postřeh z naší pouti. Po cestě nahoru jsme potkali člověka, který 
upravoval a rozšiřoval mnohde hodně úzký a těžko schůdný chodníček. 
Až teď mě napadlo, jak velice je to záslužná práce, urovnávat 
a vyznačovat cestičku k Panně Marii a tím i k Jejímu Synu. 
My jsme rádi, že jsme tenkrát poslechli a přijali pozvání na tuto krásnou 
pouť. Přijměte je také a putujte.       -hd- 
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Je léto, doba dovolených, výletů a poutí. Jako už každoročně se se 
svými dětmi vydávám za sestrou do Krnova. Letos je to spíše taková 
pracovní návštěva. Sestra chodí do práce, tak se snažím trochu starat o 
její domácnost, abychom nebyli příliš velkou zátěží. Mají tu ještě jednoho 
hosta – mladíka z Brazílie. Oprašujeme angličtinu a pokoušíme se o 
něm a jeho zemi něco dovědět. Jde to dosti ztuha, ale mladí se sblíží 
spíše při sportu či jiných společných aktivitách.  A tak je jeden den 
nechávám samotné a vyrážím. Kam?  Na poutní místo Cvilín. Poutní 
chrám Panny Marie Sedmibolestné se nachází nad městem Krnovem 
na jeho jihovýchodním okraji - na tzv. předním cvilínském kopci - ve 
výšce 439 m n.m. Cvilínská poutní svatyně je význačným duchovním 
centrem Slezska. Konají se zde poutě různého typu a také jiné akce 
spojené s rekolekcemi, setkáními mládeže a pastoračními pobyty. Věřící 
zde často nacházejí pokoj a smíření vyzařující z milostných obrazů 
Panny Marie Sedmibolestné. Jdu sama a jsem ráda. Dělám, že cestu 
znám, ale samozřejmě jsem se spletla a místo nejkratší cesty 
po poutních schodech to beru oklikou kolem celého kopce. Mírně 
panikařím, ale pak si říkám, že na vrchol se vždycky nějak dostanu 
a nakonec nelituju. Poznávám nová místa, objevuji krásné výhledy 
do Polska a po sjezdovce se drápu do kopce, abych 
k poutnímu kostelu přišla z úplně jiné strany, než jsou 
lidé zvyklí. A mám štěstí, kostel je ještě otevřený. 
Hledám v něm útočiště před letním sluncem a prosím 
Sedmibolestnou Pannu Marii o ochranu pro celou naši 
rodinu. Na bočním oltáři blízko hlavního vchodu 
objevuji malý obrázek pro mě nově objeveného 
světce  Charbela Makhloufa. Nedávno jsem o něm 
četla úžasnou knihu a ejhle, jeho tvář je tady na Cvilíně. 

 

Tento maronitský katolík žil v Libanonu v letech 1828 –1898. 
Je považovaný za jednoho z největších divotvůrců 19. století. 

Stal se pokorným a asketickým řeholníkem v Annaya. V r. 1859 přijal 
v Bkerke kněžské svěcení. Vynikal v tvrdé práci i adoraci a velmi se 

osvědčil ve službě lidem. Později žil jako poustevník. Protože byl vždy 
dokonale poslušný svého představeného, vykonal mnoho zázraků. Ty 

pokračovaly u jeho hrobu i po smrti. Už za svého života byl vzorem 
dokonalého mnicha poustevníka a lidé ho považovali za světce. Během 

II. vatikánského koncilu byl blahořečen a v r. 1977 svatořečen. 
 

I jeho prosím o přímluvu a vydávám se na zpáteční cestu. Na těle 
znavená, ale duchovně osvěžená!       -do- 
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V době, kdy čtete Podzimní Farníček, je tahle děkanátní akce pro 
mládež již minulostí. Sice v minulém – Letním čísle Farníčku byla o akci 
kratičká informace, přesto mě to nedá a trochu více se rozepíšu i třeba 
kvůli tomu, že nebyla ve farnosti vůbec prezentována – mimo mládež 
a její rodiny, kteří byli do téhle akce více či méně zapojeni. 
FBH je aktivita, která se koná jednou za dva roky - ve farnosti Kunštát - 
a její název je podle známého cyklu soutěží, které v 90. letech probíhaly 
v různých evropských zemích. Jedná se o cyklus „Hry bez hranic“, který 
nás inspiroval k soutěžnímu setkání mládeže Farnosti bez hranic. Téma 
je z prostředí církve, ale je laděno sportovně. Představuje a vede mladé 
k poznávání, ale nejde o hlubší zamýšlení se nad tématy. Cílem je 
vytvoření skupiny – společenství, které se může díky spolupráci 
na jednom projektu (FBH), začít scházet pravidelně a začít tvořit své 
vlastní projekty pro farnost anebo pro děkanát. 
Samotnému setkání předchází to, že se mladí, kteří se do soutěže FBH 
zapojí, musí několikrát setkat a to z různých důvodů. Nejprve je vybrán 
„garant“ – to je osoba, která má více jak 18 roků a vlastně zodpovídá 
za celou přípravu a organizaci ve farnostech. Jejími pomocníky jsou dva 
vedoucí, kteří patří mezi nejstarší členy soutěžících. Tito jedou na první 
setkání do Kunštátu, kde se sjedou zástupci z každé přihlášené farnosti 
a získávají první informace, např. losují si barvu – letos měli naši 
krásnou oranžovou, zjistí, o čem má být tříminutové video – letos to bylo 
představení kostela, atd. No a potom už jsou vybaveni základními 
informacemi a mohou se pustit do práce. Ono sehnat termín, který by 
vyhovoval všem účastníkům, aby si mohli vyrobit tričko, vlajku, vymyslet 
pokřik a vůbec natočit video, je při dnešní vytíženosti mládeže, opravdu 
nadlidský výkon.  Ale nakonec se práce podařila. 
Také každé družstvo mělo za úkol dovézt dva rozhodčí, kteří budou 
pomáhat v nelehkém rozhodování o výhře v dané soutěži. Dále si 
mládežníci mohli s sebou vzít fanoušky, kteří je povzbuzovali. Ať už to 
byli mladší kamarádi, kteří ještě nemohli soutěžit nebo rodiče, známí,… 
Musím říct, že naše oranžová barva byla opravdu ve velkém zastoupení, 
protože oranžová trička měli z naší farnosti všichni zúčastnění :-). 
Nastal den D - v sobotu 26. května, jsme se všichni vydali směr Kunštát. 
Po registraci jsme se shromáždili v kostele, kde jsme po úvodním slově 
moderátorů všichni společně slavili mši svatou, kterou svým 
doprovodem zkrášlovala schola z Boskovic. Po mši svaté nastal první 
úkol – podle abecedy přistupovala jednotlivá družstva, která se 
představila tím, co vytvářela ve farnostech. Svojí prezentací videa, 
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pokřikem, vyrobením originálních triček, vlajky, maskotem,… jsme mohli 
vidět kus práce, který všichni mladí udělali. 
Následoval oběd – výborný guláš, aby mladí měli sílu k plnění ne zrovna 
moc lehkých úkolů. A konečně to nastalo: úderem 13. hodiny byla 
odstartována první soutěž. Musím říct, že naši mladí si hned v první 
soutěži vedli výtečně! Také měli jedno z nejpočetnějších družstev – 
maximum ve skupince bylo 20 a našich jelo 16, takže měli z čeho vybírat. 
Někomu jde lépe sportovní disciplína, někomu logické myšlení, někomu 
oboje. 
Letošní úkoly byly na téma Svátosti. Sedm svátostí, sedm soutěží. I pro 
organizátory to nebyl jednoduchý úkol, vymyslet soutěže, aby to mělo 
tzv. „hlavu a patu“. Aby tam bylo něco z duchovního života, ze sportu, 
zamyšlení,… v nejlepším případě všechno dohromady. Ale že se jim to 
povedlo! Myslím, že každý si přišel na své. Např. v soutěži, která byla 
o svátosti manželství, byla dvojice – chlapec a dívka – svázána k sobě, 
každý jednou nohou a měli za úkol najít rozstříhaný manželský slib 
rozmístěný po hřišti a správně ho umístit na nástěnku. 
Soutěže byly originální a myslím, že si to nejen mládežníci užívali. 
Počasí přálo, našim se dařilo a nakonec se umístili na krásném 3. místě 
z osmi soutěžících farností! Se soutěžícími přijela i spousta dětí, kteří 
ještě nemohly soutěžit, soutěž je pro mládež od 12 let, ale už teď se těší, 
že za dva roky už někteří budou mít požadovaný věk a budou se moct 
zapojit. 
Všem patří velký dík za nasazení, za reprezentování naší farnosti a za 
kus práce, kterou odvedli při přípravě na tuto soutěž.     -jm- 
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 slaví 600 let. Program oslav v sobotu 8. září je 

následující: 
13:30 mše sv., celebruje o. Šudoma, hraje schola z Knínic 
14:30 odhalení pamětní desky - 15:00 šermíři Gonfanon - 15:30 proslovy 
- 16:00 Jazz kvartet – 16:30 divadlo ZUŠ Boskovice – 17:00 lidové tance 
z Kořence – 18:00 Tarta Berger Magic Gewicz Band – 20:00 Eminence 
Rock – 22:00 ohňostroj  
 

 

 pořádají Dny otevřených dveří 

Sobota 15. září: 9:00 – 17:00 prodejní jarmark, prohlídky zařízení - 10:00 
v lidovém tónu (vystoupení uživatelů SS Šebetov) – 10:30 komentovaná 
prohlídka o historii zařízení – 11:00 Taneční vystoupení vozíčkářů SS 
Šebetov – 13:00 Bubnování (uživatelé SS Šebetov) – 13:30 Mažoretky 
z Letovic – 15:00 Petra Černocká 
Neděle 16. září: 9:00 - 17:00 prodejní jarmark, prohlídky zařízení – 
10:00 vystoupení mladých hasičů z Horního Štěpánova – 11:00 
komentovaná prohlídka o historii zařízení – 14:00 Slavnostní mše svatá 
– 15:00 Koncert Kunštátské dechovky 
 

 

 otevírá „Kurz symptotermální 

metody přirozeného plánování rodičovství" 
- 4 čtvrteční setkání od  16:00 do 19:00 (13. 9., 20. 9., 4. 10., 11. 10) 
- 2 sobotní setkání od 9:00 do 16:00 (15. 9. a 6. 10; 10. 11. a 8. 12. 2018) 
 
Kurzy probíhají v prostorách CENAPU na Vodní 13 v Brně.  
Účastníci získají možnost naučit se pro svůj osobní život, jak se 
orientovat v zákonitostech lidské plodnosti. Naučíme Vás, jak se 
spolehlivě vyhýbat početí i co doporučujeme v situacích, když toužené 
miminko nepřichází. V rámci kurzu se též věnujeme informacím 
o účincích různých druhů antikoncepce a dalších hormonů. 
Kurz je určen především pro uživatele STM PPR, nezdravotníky, 
získané informace v kurzu jsou důležitá též pro porodní asistentky 
či lékaře a ty, kdo s těhotnými pracují v rámci kurzů předporodní 
přípravy. Správná orientace v záznamu cyklu umožní správně stanovit 
předpokládaný termín porodu a aktuální délku těhotenství. 
Informace a přihlášky jsou na http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr  

http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr
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Papež František zavítal na IX. Světové setkání rodin v Irsku. Přinášíme 
pár myšlenek z jeho promluvy: 
 
Ať je svět domovem, kde nikdo není sám 
 „Snem Boha je jednota, harmonie a mír v rodinách, na světě, plod 
věrnosti, odpuštění, smíření, které On nám dal v Kristu. V tajemství své 
lásky volá Bůh rodiny, aby se tohoto snu účastnily, aby svět byl 
domovem, kde nikdo není sám, nežádoucí nebo vyloučený.“  Této vizi 
odpovídalo také téma Světového setkání rodin „Evangelium rodiny: 
Radost světu“. 
„Církev je rodina rodin, která podobně jako tělo, udržuje svoje buňky 
v jejich nezastupitelné funkci, aby se mohla vyvíjet v bratrskou 
a jednotnou společnost.“ 
 
Svět potřebuje revoluci lásky a něžnosti 
„Manželská láska je speciálním darem Boha, o který je potřeba pečovat 
každý den v ´domácí církvi´, kterou je rodina,“ 
„křesťanské manželství, tj. svátostná smlouva, je založené na Kristově 
lásce, je pramenem nepřetržité milosti, která pomáhá kráčet společně 
a překonávat ´kulturu provizória´.“ 
 
Naslouchejme prarodičům 
„Dnes – je tvrdé to říci, ale zdá se, že prarodiče jsou na obtíž. V této 
´skartovací kultuře´ se s prarodiči nepočítá, drží se dál od nich. 
Ale prarodiče jsou moudrostí, jsou pamětí lidu, pamětí rodin! A prarodiče 
mají tuto paměť předávat vnoučatům. Mladí a děti by měli mluvit 
s prarodiči, aby mohli utvářet dějiny. Prosím: nestraňte se prarodičům. 
Ať jsou nablízku vašim dětem a vnoučatům.“ 
 
Ideálem není rozvod ale jednotná rodina 
„Zapomínáme na mnoho rodin, které jdou dál, vychovávají děti 
s věrností a umí si odpouštět, když nastanou problémy. Zapomínáme na 
ně, protože dnes je v časopisech móda psát o tom: ´Ten se rozvedl 
s tou… ta s tím… Samý rozvod. ´ Prosím vás, to není hezké. Je pravda, 
respektuji každého, musíme mít úctu k lidem, ale ideálem není rozvod, 
jít od sebe, ideálem není rozbití rodiny. Ideálem je jednotná rodina. Toto 
je ideál!“ 
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Římskokatolická farnost Protivanov je 
farností  boskovického děkanátu (diecéze 
brněnská) nacházející se v okrese Prostějov 
(Olomoucký kraj). První zmínka o kostelu a faře 
pochází z roku 1547, kdy byl držitelem panství 
Kryštof z Boskovic. V 16. století celé panství 
skončilo v rukách luteránů a panství i farnost 
následně více než dvě staletí chátrala a fara byla 
na pokraji rozpadu. Roku 1706 došlo k obnově 
farnosti a následně i k postavení nové fary 
(1760). Po požáru roku 1771, kdy byla výrazně 
poškozena i budova kostela, došlo k výstavbě 
nového, který byl vysvěcen o rok později a ke 
kterému byla o sto let později přistavěna sakristie 
(1853). Současná podoba kostela je z konce 19. století. 
 

Obce nebo jejich části, které do farnosti náleží: 
 Protivanov, Skelná Huť, Malé Hradisko, Buková, Bousín, Okluky, 

Repechy, Skřivánkov 
 

Církevní stavby 
 farní kostel Narození Panny Marie 
 kaple sv. Josefa (Buková u Protivanova) - mše sv. ve čtvrtek 
 kaple P. Marie Růžencové (Malé Hradisko) - mše sv. v sobotu 

 

Nedělní bohoslužby 
 Farní kostel 

neděle 8:00 a 11:00 (s výjimkou první neděle v měsíci) 
 Buková 

11:00 (první neděle v měsíci) 
 Malé Hradisko 

sobota (s nedělní platností) 
v 17:00 (léto)/18:00 (zima) 

 

Duchovní správci farnosti 
 P. František Kozár (1991 - 1994) 
 P. Mgr. Vladimír Langer (1994) 
 P. Josef Kohoutek (1994 - 2001) 
 P. Vít Rozkydal (2004 - 2006) 
 P. Pavel Holešínský (2006 - 2007) 
 P. Zdeněk Fučík (od 1. srpna 2009) 

MŠE SV. V NEDĚLI 

V 8 a 11 HODIN 

http://www.katopedia.cz/index.php?title=Protivanov&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Boskovick%C3%BD_d%C4%9Bkan%C3%A1t&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Diec%C3%A9ze_brn%C4%9Bnsk%C3%A1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Diec%C3%A9ze_brn%C4%9Bnsk%C3%A1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Okres_Prost%C4%9Bjov&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Olomouck%C3%BD_kraj&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=1547&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=16._stolet%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Protestantstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Protivanov&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Mal%C3%A9_Hradisko&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Bukov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Bous%C3%ADn&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Okluky&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Repechy&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Sk%C5%99iv%C3%A1nkov&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Koz%C3%A1r
http://www.katopedia.cz/index.php?title=1991
http://www.katopedia.cz/index.php?title=1994
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Vladim%C3%ADr_Langer&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=1994
http://www.katopedia.cz/index.php?title=1994
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2001
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2004
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2006
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2006
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2007
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Zden%C4%9Bk_Fu%C4%8D%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2009
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Významní rodáci 
 Prof. Jan Maria Veselý OP (1908-2004), 

- římskokatolický kněz řádu dominikánů, politický vězeň 
a archeolog. 

 Mons. Prof. PhDr. Alois Kolísek (1868-1931) 
- kněz, politik, historik, publicista, pedagog a hudebník, 

popularizátor lidové kultury, propagátor česko-slovenské 
vzájemnosti, organizátor národních mariánských poutí 
do Lurd a Říma. 

Oba mají v Protivanovském kostele pamětní desku. 
 

Čím farnost Protivanov v současnosti žije 
Výuka náboženství probíhá od první do deváté třídy na místní základní 
škole. 
Farnost se každý rok 11. února modlí za bohoslovce, a bohoslovci myslí 
ve svých modlitbách na farnost Protivanov. 13. prosince je pak ve 
farnosti Adorační den. Farnost chodí také pravidelně na poutě a to první 
neděli v měsíci srpnu do Jednova a pak také na votivní (*) pouť do Sloupa 
(vždy kolem svátku sv. Anny). Další pěší poutě jsou do Repech, Okluk 
a na Vranov. Každoročně je pořádána také farní pouť někam dál, letos 
to bylo na Cvilín do Krnova. Pravidelnou akcí je Tříkrálová sbírka, 
vyhlášený je velkolepý Farní ples v Malém Hradisku, na Květnou neděli 
se žehnají pole, Noc kostelů byla letos nejen v Protivanově, ale i v kapli 
na Oborském dvoře, Farním dnem (letos již jubilejním desátým) žije celá 
obec. Po obci se také koná průvod na Slavnost Těla a Krve Páně. 

(*) 

Výraz votivní pochází z latinského votum, tedy slib. 
V dřívějších dobách bývalo zvykem spojit prosebnou modlitbu  

se slibem Bohu, že prosebník v případě vyslyšení modliteb vykoná 
nějaký skutek zbožnosti – např. nechá sloužit mši na poděkování, jíž se 

osobně zúčastní, vydá se na pouť na nějaké poutní místo či věnuje 
určitou částku peněz na potřeby církve nebo péče o potřebné. Movitější 

prosebníci (tedy především šlechtici a města) se také zavazovali, že 
dají postavit kostel. Myšlenkou nebyla snaha donutit Boha k „obchodu“, 

nýbrž veřejně projevit vděčnost za vyslyšení proseb, a to způsobem, 
který přispěje k podpoře vlastního vztahu k Bohu či bude ku prospěchu 

ostatním lidem. Tak se například budovaly známé morové sloupy, 
vyhnula-li se městu morová epidemie či řádila-li s menšími následky, 
a také se budovaly nové kostely. Vzhledem k tomu, že vznikaly na 

základě slibu (lat. votum, 
resp. ex voto), jak již bylo řečeno, říkalo a říká se jim votivní. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Votivn%C3%AD_pou%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Kostel_Panny_Marie_Bolestn%C3%A9_(Sloup)&action=edit&redlink=1
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Oblíbené jsou v Protivanově cyklovýlety, na podzim pouť a Císařské 
hody, Mikulášská nadílka a před Vánocemi adventní koncerty.  
Na farní zahradě to také žije – máme tu ovce s jehňátky a klokany 
Samsona a Dalilu s jejich mláďátkem. 
Od r. 2004 vychází farní časopis Vánek, občasník s přílohou pro děti 
Váneček. Všechna čísla najdete na webových stránkách farnosti, kde se 
dozvíte i něco víc o její historii. http://www.farnostprotivanov.cz 
Od roku 2009 farnost provozuje Rodinné pastorační centrum 
Protivanov, které je určeno především k rozvoji pastoračních aktivit 
zaměřených na mládež, náboženské vzdělávání dospělých 
a společenské akce 
farnosti. Aby tyto akce měly 
kde probíhat a zároveň aby 
pan farář nemusel bydlet ve 
školce, bylo potřeba opravit 
památkově chráněnou faru. 
Otec Zdeněk se do toho 
pustil opravdu s vervou. 
Sháněl peníze, kde se dá. 
Prodávaly se třeba farní 
oplatky nebo se 
„adoptovaly“ farní dlaždice 
z mrákotínské žuly. Takto 
získané prostředky byly 
použity na opravu fary 
a farního dvora. Mají se tak 
kde setkávat maminky 
s dětmi z Mateřského 
centra, které tu funguje od 
roku 2014, nebo farníci 
mohou posedět nad kávou 
v nedávno zřízené Farní 
kavárně. 

Na závěr bychom vás chtěli pozvat na naši , 

která se uskuteční v neděli 9. září. Mše sv. budou v 7:00, 8:15 
a v 10:30. Bohoslužbu v 8:15 doprovodí Kamínky, v 10:30 
Holóbkova mozeka. Odpoledne ve 14:00 bude Te Deum 
a svátostné požehnání. 
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je starověký světec a mučedník. Narodil se 
ve 3. století v Egyptě a byl velitelem římské 
tzv. Thébské legie. Tato legie byla oddílem 
křesťanů naverbovaných v okolí egypt-
ských Théb římským císařem Maximiánem. 
Jeho jednotky se měly účastnit tažení v Galii 
v letech 286 - 287 po Kr. a zde se podílet 
na potlačování vzpoury proti císaři. 
Nedaleko Ženevského jezera dostali 
křesťané rozkaz obětovat pohanským 

bohům, jak bylo před bitvou v římském vojsku zvykem, avšak Thébská 
legie tento rituál odmítla vykonat a stáhla se do Agauna, přesto však 
zůstali dál poslušni rozkazům císaře. Maximián dal za trest 
legii zdecimovat. Legionáři, povzbuzeni Mořicem, však dál odmítali 
účastnit se pohanského rituálu, a tak decimování pokračovalo, až byla 
celá Thébská legie, včetně Mořice, pobita do posledního muže. 

Z úcty k tomuto světci po něm bylo roku 1003 přejmenováno 
městečko Saint-Maurice ve švýcarském 
kantonu Valais, které v době, kdy zde 
zemřel, neslo římský název 
Agaunum. 
V České republice jsou mu 
zasvěceny např. gotické chrámy 
v Olomouci a v Kroměříži, nebo 
pozdně románský chrám z let 1220 - 
1230 nacházející se na vrchu Mouřenec nad šumavským Annínem. 
Svatý Mořic je patronem vojáků, obchodníků, umyvačů, barvířů, tkalců, 
kloboučníků, malířů skla, zbrojířů, nožířů, soukeníků, koní a vinných 
keřů. Pomocník proti dně, nemocem uší a posedlosti. 

Církev si památku svatého Mořice a jeho druhů připomíná 22. září. 

 

St. Moritz je proslulé zimní 
středisko v kantonu 

Graubünden (Švýcarsko). 
Rozkládá se na břehu jezera 
Moritzer See, v nadmořské 

výšce 1843 m. 

Mořic (latinsky Mauritius, 
německy Moritz, francouzsky Maurice, 

anglicky Morris), 
v překladu znamená „černý“ 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9bsk%C3%A1_legie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Veset
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maximianus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenevsk%C3%A9_jezero
https://cs.wikipedia.org/wiki/Decimace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_opatstv%C3%AD_Saint_Maurice_d%27Agaune
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valais
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mo%C5%99ice_(Ann%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voj%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tkadlec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbroj%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soukenictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StMaurice2.jpg
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Nechali jej zbudovat manželé Kavanovi 

a na jeho podstavci je nápis: 
 

„Pochválen buď 

Ježíš Kristus. 

Ke cti a chvále Boží 

věnovali 

manželé Antonín a Marie 

Kavanovi.“ 
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Jde o mezinárodní hnutí  a pokud se setkáte s jeho 

prezentací (třeba jako já letos v Brně na Katolické charismatické 
konferenci), je velice pravděpodobné, že vám jeho dobrovolníci 
nabídnou mističku s teplou kaší… 
 
Mary’s Meals totiž bojuje proti 
hladu ve světě, a to důsledným 
uskutečňováním jednoduché 
myšlenky: zaváděním projektů 
školního stravování v zemích, 
kde chudoba a hlad brání dětem 
v přístupu ke vzdělání. Vzdělání 
pak dětem i jejich komunitám 
otevírá cestu z chudoby.  
 
Mary’s Meals poskytuje dětem 
jedno jídlo denně v místě jejich 
vzdělávání s cílem přilákat chronicky chudé děti do školních tříd. Miliony 
dětí po celém světě dnes kvůli chudobě nechodí do školy. Místo 
vzdělávání pracují na polích, žebrají na rozích ulic nebo prohledávají 
odpadky, aby přežily. Další miliony dětí navštěvují školu tak hladové, 
že nejsou schopny se soustředit a učit se. Ale díky podporovatelům 
Mary’s Meals více než JEDEN MILION dětí – napříč Afrikou, Asií, 
Latinskou Amerikou a Karibikem – dnes sedí ve školních třídách 
s plnými žaludky a učí se číst a psát. Tito mladí lidé mohou vyrůst v muže 
a ženy, kteří vyvedou své komunity z chudoby a ukončí jejich závislost 
na pomoci. 
 
Mary’s Meals začínalo v roce 2002 v Malawi stravováním pouhých 200 
dětí. Dnes sytí každý školní den více než jeden milion dětí. S 59 miliony 
dětí, které jsou doposud mimo školu, a s mnoha dalšími chronicky 
hladovějícími, je však práce Mary’s Meals teprve na začátku. 
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Ve školách, ve kterých je stravování Mary’s Meals poskytováno, je vidět 
nárůst v zápisu, docházce i zlepšování školních výsledků. 

 

 na stravu jednoho dítěte na celý školní rok jsou 

15,6 Euro. Vypadá to sice neuvěřitelné, ale náklady jsou skutečně takto 
nízké – je to dáno způsobem fungování hnutí Mary's Meals. Díky práci 
desetitisíců místních dobrovolníků v zemích přijímajících pomoc (jen 
v Malawi funguje přibližně 80 000 tamních dobrovolníků zajišťujících 
distribuci potravin a školní stravování) i díky úsilí dobrovolníků 
a podporovatelů v zemích, které pomoc poskytují, odpovídají průměrné 
náklady na školní stravování jednoho dítěte na celý rok skutečně 
pouhým 15,6 Euro. 

 

 Bylo to v roce 2002, kdy Magnus 

MacFarlane-Barrow navštívil Malawi sužované hladomorem a potkal 
tam matku umírající na AIDS. Když se jejího nejstaršího syna Edwarda 
zeptal, jaké jsou jeho životní sny, Edward odpověděl jednoduše: 
„Chci mít dostatek jídla a jednoho dne chci začít chodit do školy.“ 
Tento okamžik byl klíčovým zdrojem 
inspirace, která vedla k založení Mary’s 
Meals. 

 Mary’s Meals však sahají 

o mnoho let zpět před jeho založení. 
Poinspiraci rodinnou poutí do mariánského 
poutního místa Medžugorje v Bosně-
Hercegovině v roce 1983 založila rodina MacFarlane-Barrow ve svém 
domě ve Skotsku katolické modlitební centrum. Když v roce 1992 tato 
rodina vyzvala k pomoci lidem ve válkou zmítané Bosně-Hercegovině, 
byla zaplavena dary potravin, oblečení, přikrývek a léků. První dávku 
pomoci potom dopravili do uprchlického tábora poblíž Medžugorje. 
Rodina byla ohromena štědrou reakcí veřejnosti, a to, co bylo zprvu 
míněno jako jednorázová pomoc, se vyvinulo do rychle rostoucí 
mezinárodní charitativní organizace. 
Do prvních projektů Mary’s Meals byli zapojení vesměs věřící lidé 
a rozhodli se organizaci pojmenovat ke cti Marie, matky Ježíše. Hnutí 
však zahrnuje, respektuje a oslovuje lidi všech vyznání i bez vyznání. 
 

www.marysmeals-podporovatele.cz 

Hlad ve světě není proto, 
že nedokážeme nasytit 

chudé, ale proto, že 
nedokážeme nasytit 

bohaté. 
Matka Tereza 

Hlad ve světě není proto, 
že nedokážeme nasytit 

chudé, ale proto, že 
nedokážeme nasytit 

bohaté. 
Matka Tereza 
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11. 7.  Anna Muchová, 73 let, Vážany 24 

26. 8.  Benedikt Marek Hartl, Knínice 322 
 

 

 

 

Na svátek sv. Jana Zlatoústého 13. 9. oslaví 
otec Vladimír Sommer požehnané 83. narozeniny a v červnu to bylo 
55 roků od vysvěcení na kněze. Vyprošujeme mu do dalších let Boží 
požehnání, dary Ducha svatého a ochranu všech svatých, kteří ho 
doprovází na cestách za farníky a při sloužení mší svatých v širokém 
okolí. Děkujeme mu za vše, co pro nás dělá. Děkujeme za zpívané 
liturgie při mši svaté, které přináší farníkům 
nezapomenutelný  a povznášející zážitek. Bohu díky za otce Vladimíra. 

Byla provedena 
oprava kříže před 
kostelem za 
finanční 
spoluúčasti 
Jihomoravského 
kraje ve výši 
20 000 Kč. 
Opravu prováděl 
restaurátor 
z Olomouce. 

 

Hospodin bude nad 
námi bdít jako pastýř 
nad svým stádem. 

(Jer 31,10-14) 
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(J. Hlouch) 
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