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Milí farníci, 
Maria je naší maminkou a je pro nás také vzorem. Maria nám 
není tak vzdálená… Když se podíváme do Písma Svatého, 
uvidíme, že Maria byla prostou a obyčejnou ženou, radovala se 
z narození svého dítěte, nebyla ušetřená žádné bolesti, viděla, 
když Ježíš prožíval okamžiky štěstí, ale taky musela poslouchat 
falešná obvinění, viděla jeho muka, utrpení a smrt. Držela jeho 
mrtvé tělo v náručí. A co je nejdůležitější - zažila jeho zmrtvýchvstání.  
V roce 2017 prožíváme 100. výročí od zjevení Panny Marie ve Fatimě 
(13. května až 13. října 1917) třem dětem - pasáčkům Lucii, Františkovi 
a Hyacintě. Panna Maria mimo jiné předpověděla brzký konec první 
světové války. Prosila, aby se lidé obrátili, dělali pokání a každý den se 
modlili růženec. 
Možná toto jarní období a postní doba je takovou výzvou. Stojí za to 
zamyslet se nad slovy Panny Marie. Ona je nám blízká a  vždycky se 
stará o své děti. 
 

Vy jste světlo světa, říká nám Pán Ježíš. Nejspíš jste si všimli 
„laboratoře“ v kostele na bočním oltáři. Každé dítě, které se připravuje 
na první svaté přijímání má svou lampu se svým jménem a příjmením. 
Tu nádobu děti pomalu naplňují olejem, který dostávají za účast na mši 
svaté. Knot, aby hořel, musí být ponořen. 
Ta nádoba symbolizuje náš život, a náš život musí být něčím naplněn, 
spíše někým naplněn. Bohem. Děti v den prvního svatého přijímání 
zapálené lampy odnesou domů, aby jim připomínaly, jaký obrovský dar 
dostali od Pána Boha. 
Moc Vás prosím o modlitbu za děti, aby se dobře připravili na první svaté 
přijímání a také za jejich rodiče. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

o. Sylwester 

Baranoková Ema –  Knínice  Biberlová Kristýna –  Světlá 

Dvořáková Karolína –  V ážany  Fialová Anna –  V ážany  

Frumoltová Alena –  Světlá  Grénar Lukáš –  Knínice  

Jašková Martina –  Knínice  Jašková Michaela –  Knínice 

Kotoučková Anna –  V ážany  Nechuta Jakub –  Knínice  

Ošlejšková Marie –  Knínice  Povolná Beata –  Knínice  

Přikryl Tomáš –  Knínice  Ševčík Petr –  Knínice   
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Modlitba díkůvzdání za mateřství 

 
Díky tobě, milý Pane, 

za dar mateřství. 
Je to důstojné a požehnané povolání. 

 
Pane, často zapomínáme,  

jak velice nám věříš, 
když svěřuješ své drahocenné děti 

do naší péče. 
 

Prosíme tě, pomoz nám, 
abychom vždy uměly docenit poslání matky. 

 

Téma tohoto Farníčku je zaměřeno na mateřství. Je to vzácná role, 
kterou Bůh vyhradil ženě. To neznamená, že muži mají zavřít 
Farníček. Pojďme společně nahlédnout do světa ženy a matky. 
 

 – tento pojem je z tradice spojený s pojmy jako štěstí, 

láska, naplnění života,… Může v nás evokovat i jiné pocity a napadnou 
nás třeba slova jako únava, oběť, měl jsem se vůbec stát rodičem?, 
bolest, strach, zklamání… 
 
Co žena, to jiný příběh. 
Několik malých nahlédnutí do prožívání mateřství žen z našeho okolí 
přinášíme na následujících stránkách. Také jsme k vyjádření k tomuto 
tématu „přizvali“ papeže Františka a Jiřinu Prekopovou. Jsou to jen 
střípky toho, co se dá o mateřství říct a napsat. Nechceme přinést 
studii, ale konkrétní svědectví a pár myšlenek moudrých lidí, které 
mohou inspirovat. 
Při četbě následujících řádků se můžeme radovat s nadšenými 
maminkami, plakat s těmi raněnými, povzbudit se, v něčem se utvrdit, 
nebo v mysli rozvířit úvahy. 
V jarním období, pro které vychází toto číslo Farníčku, budeme také 
prožívat mariánský měsíc květen. Chtěli bychom proto pohlédnout na 
naši Matku Marii, tentokrát z pohledu její mateřské bolesti. V rubrice 
Víme proč? se dočtete o Jejích sedmi ranách. O prožívání mateřského 
trápení svědčí také příběh světice sv. Žofie a jejích dcer. 
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Následující články jsou zamyšlení maminek a babiček nad svým 
mateřstvím, popř. odpovědi na otázky: Prožila jsem jako maminka 
nějakou větší bolest, která souvisela s mým dítětem? (např. zjištění, 
že budu mít postižené dítě, vážnější úraz dítěte, psychické utrpení, které 
dítě prožívalo, apod.). Kdo nebo co mi pomohlo tuto situaci zvládnout? 
 

Všem ženám, které napsaly, velké DÍKY! 

 

 

Když se tak zamyslím nad různými etapami svého života, říkám si: 
„Ve škole na střední to nebylo zas tak špatný"; „Na výšce jsem poznala 
super lidi, spoustu zajímavých věcí jsem se dozvěděla, oproti střední 
jsem si polepšila!"; „V práci je to mnohem lepší než ve škole!" No a teď 
si říkám: „Na mateřské je přece jen nejkrásněji". 

Takže jsem si zatím vždy polepšila… . No, a proč nebo 
co mi pomáhá prožívat období mateřství jako zatím to 
nejkrásnější? Už v těhotenství jsem každý den aspoň 
malou chviličku žasla nad tím, jak se ten malinkatý 
tvoreček vyvíjí, jak roste, později jak škytá  a kope. 
S manželem jsme miminko hladili, zpívali mu, hráli, spolu 
tancovali. Naplňovala mě vděčnost za ten nádherný dar 
od Pána Boha. 

A když se miminko konečně narodilo, tak nás „dokonalost" toho malého 
tvorečka uváděla znovu v úžas - ty malinké prstíky, dlouhé řasy, 
malinkatá pusinka… Zažívali jsme opravdu intenzivní pocit vděčnosti 
Bohu za to, že nám daroval do opatrování toto malé děťátko, svoje 
nádherné stvoření. 

Hluboký pohled z očí miminka do těch máminých a tátových, mazlení, 
tulení, smích, spokojený úsměv… no, kdo by se nevznášel na obláčku 
. To všechno mi prostě dává nádherný pocit - a možná i mlhavou 
představu o životě lásky, kterým žije Bůh ve Svaté Trojici a kterou má 
Bůh k nám. 

Láska se na mateřské prostě stala o něco více hmatatelnou…   
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Jak jinak než s láskou. 
Od prvopočátku jsme přijímali děti tak, jak nám je Pán dával. Bylo jedno, 
jestli kluk nebo holka. Podle mně má všechno svůj smysl, všechno má 
být tak, jak to je.  
Děti rostly, přicházely další a nám všem bylo moc dobře. Prožívali jsme 
období pěkná i horší, ale nikdy bych nic neměnila. 
Ani narození nejmladšího, který „stojí za to”. Díky němu jsme poznali 
spoustu hodných a dobrých lidí, kteří nám neváhali pomáhat. A tak díky 
všem, kteří nám byli nablízku, z malého bezbranného človíčka vyrostl 
velký a šikovný kluk. Stále je s ním dost práce, ale i on nám dokáže 
pomáhat. A máme z něho radost. 
Ti nejstarší už vylétli z hnízda, ale vracejí se se svými rodinami. 
Několikrát za rok se všichni společně scházíme. Při oslavách narozenin, 
křtinách, na Vánoce. 
Asi to tak všechno mělo být. A je to tak dobře. 
 

Mateřství je velikým tajemstvím. 
Díky Bohu za to, že jen On je Tvůrce a Dárce. 

 

a lékař sdělil, že je zdráv, tak jsme se radovali. Ta radost trvala ale jen 
do druhého dne, kdy jsme se dověděli, že vnouček měl v noci potíže 
s dýcháním, tak ho urychleně převezli do Brna. Tam se podrobil zákroku 
na srdíčku. Po tomto zákroku byl hned převezen do Prahy na operaci, 
zjistili mu srdeční vadu. Z téhle situace jsme byli zdrceni.  Vnoučka jsme 
ještě ani neviděli a on byl tak daleko.  Nemohli jsme nic dělat, vše bylo 
na lékařích, jak se operace podaří. Jedinou pomocí byla modlitba.  Dnes 
je vnukovi 17 roků a je úplně v pořádku. DÍKY BOHU. 
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Některá dřív, některá potřebuje delší čas na zacelení. Když mi bylo 
nejhůř, tak jsem si říkala, že mě Pán Bůh nemůže naložit víc, než unesu. 
Všechno zlé je na něco dobré - posune vás to kousek blíž k Bohu. 
Hlavně se v té bolesti člověk nesmí utápět a porovnávat se s ostatními 
lidmi, zdravými dětmi apod., kteří jsou “zdánlivě” v lepší situaci.  
Co mi pomohlo těžkou situaci zvládnout? 
První byl pan farář Karel Slanina, který začal prohlubovat naši víru 
a připravil nás ke svátostem.  
Potom pomoc a podpora celé naší rodiny. Přijetí do farního společenství 
bez výhrad, takoví jací jsme.  
A velkou úlevou pro mě byly modlitby maminek - svěřit svůj život i celé 
rodiny do rukou Božích.  
 
 
 

Modlitby matek v naší farnosti 
Protože je Farníček o mateřství, dovolte, abychom vás, milé maminky 

z farnosti, pozvaly na setkání nás, maminek, při modlitbě. Setkáváme 

se každé pondělí od 10:30 hodin na faře i s dětmi. Děti mají na faře 
kamarády a mohou se už od malička začleňovat do společenství 

věřících kamarádů, které je v dnešní době moc důležité, protože víra 
se prožívá právě ve společenství. Člověk, který se společenství 

vyhýbá, často od víry a od dění ve farnosti odpadá, protože jej snáze 

pohltí starosti tohoto světa.  
Modlitby maminek ve farnosti fungují už víc jak deset let. P rotože 

některé maminky začaly chodit do zaměstnání, vznikla další 
modlitební skupina, která se schází v pátek ve 20 hodin u Povolných.  
Kdo by měl zájem přijít na modlitby v pondělí, prosím, informujte se 
u Blanky Ševčíkové - 723243463. Na informace ohledně pátečních 

setkání můžete volat katechetce Dance Ošlejškové 737187276. 

 
 

 

 

 

Pamatujme, prosím, na jeden dobrý příklad z "fyziky všedního dne". 
Těžkým balvanem pohneme, jestliže ho rozdrobíme na menší kusy. Těžké 

břemeno odneseme, když je rozdělíme na více dílů a když si je na záda 
naloží více lidí. Neostýchejme se tedy nikdy pozvat ku pomoci ostatní členy 

rodiny a své přátele. 
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Na úvod musím napsat, že jsme v roce 1994 poprvé navštívili 
s manželem Medjugorje. Byli jsme nadšeni. Nebe se tam sklání k zemi 
a zahrnuje nás svými milostmi. 
V roce 1995 jsme měli již tři děti. V tom roce, koncem jara, jsem opět 
otěhotněla a byla jsem z toho velmi překvapená. Velkou radost jsem 
neměla. Dítě jsem vnitřně nepřijala. 
Koncem prázdnin jsme opět odjeli do Medjugorje, bylo to 15. srpna, 
na svátek Panny  Marie Nanebevzaté. Končila  válka Srbů a Chorvatů. 
Vezla jsem s sebou celý pytel problémů, abych je tam Panně Marii 
s důvěrou odevzdala a věřila, že mi je pomůže vyřešit. V té době jsem 
již byla ve třetím měsíci těhotenství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po příjezdu se objevily zdravotní problémy spojené s těhotenstvím. 
Dostala jsem strach, Mostar byl rozbitý a těžko by se tam jelo. Zbývala 
mi jedině modlitba. 
Na pokoji, kde jsme bydleli, jsem se modlila, ale modlitbu jsem cítila 
od Boha nepřijatou, jako by se odrážela od stěn pokoje a vracela se zpět 
ke mně. 
Poprvé jsem pocítila strach o malé miminko a prosila Boha slovy, 
aby nalomenou třtinu nedolomil.  
Druhý den ráno, přede mší svatou, jsem poodešla od ostatních, abych 
byla chvíli sama, když jsem uslyšela vnitřní hlas, který mi říkal: „Dal jsem 
ti toto dítě jako dar a ty jsi ho nepřijala.“  V té chvíli jsem se rozplakala. 
Všechny ty obavy, co řeknou rodiče a okolí, mi připadaly najednou 
nepodstatné a zbytečné. Prosila jsem Boha o odpuštění. 
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Zažila jsem jak sílu odpuštění, tak i vnitřní uzdravení ze strachu 
a nejistoty. Cítila jsem, že je Bůh se mnou. Zmizely i zdravotní problémy. 
Byl to nádherný týden v Boží náruči. Domů jsem se vracela s příslibem 
Boží pomoci. 
Ve 20. týdnu těhotenství, když jsem šla na celkový ultrazvuk, lékař zjistil 
na dítěti mnohačetné vady. Po dalším speciálním vyšetření v Brně, jsme 
se měli rozhodnout, co bude dál s dítětem. Podle lékařů, dítě s touto 
vadou (tzv. Edwardsův syndrom)  žije maximálně týden až jeden rok. 
Rozhodli jsme se ale, že potrat odmítneme a dítě si necháme.  Odmítli 
jsme i odběr plodové vody, neboť hrozilo riziko potratu.          
Celé těhotenství i miminko jsem odevzdala Panně Marii s tím, že je to 
její dítě a aby se o nás postarala. Panna Maria nezklamala. I při dětech 
jsem dostala čas na modlitbu tří růženců. Byla jsem veselá, protože jsem 
věděla, že dítě vše vnímá a nechtěla jsem, aby trpělo mými obavami. 
Narodila se nám v termínu holčička Maruška. Porod probíhal v Brně. 
Po narození  Marušky paní primářka  sama nabídla  manželovi, jestli by 
malou nechtěl pokřtít. Měla jsem jenom tuto tajnou prosbu k Panně 
Marii, abychom Marušku stihli pokřtít a aby to zařídila. 
Velmi jsem trpěla, že jsem Marušku nedržela nikdy v náručí…  Maruška 
žila týden a pak si ji Pán vzal k sobě. 
Bylo zrovna postní období a blížily se Velikonoce. Díky všem těmto 
událostem pro mě Velikonoce dostaly ten pravý význam. Uvěřila jsem 
ve vzkříšení a celou radostnou zvěst. Kristus vstal z mrtvých a žije. 
I moje Maruška žije u Boha a jednou se tam s ní setkáme. Díky Panně 
Marii, která nás celou tu dobu nesla a dál nese ve svém náručí ke Kristu. 
P. S.: Děkuji Duchu Svatému, že mě vedl při psaní těchto řádků. 

maminka Jana 
 
 
PRÁZDNÁ KOLÉBKA 
je projekt, který vznikl pod hlavičkou 

spolku Dlouhá cesta, který pomáhá 
vyrovnat se rodičům se ztrátou dítěte 

v  jakémkoliv věku a z jakékoliv 
příčiny. Jeho cílem je podpora a pomoc 

rodičům (ale. i blízkým příbuzným), 
kterým zemřelo miminko před 

porodem nebo krátce po něm. 

 
 

„Je třeba více odvahy k životu než ke smrti.“  
(služebnice Boží Anička Zelíková) 
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Měli jsme tři děti (nejmladší 7 roků) a byli jsme s manželem otevřeni pro 
další dítě, pokud to Pán bude chtít. Asi pět let jsem ale nemohla 
otěhotnět. Zůstávali jsme s manželem klidní, protože jsme si říkali, že 
Bůh je ten, který dobře ví… 
V září 2014 jsem odjela na duchovní obnovu na Vranov. Jedno 
odpoledne jsem si šla kleknout před sochu Panny Marie Vranovské 
a předkládala jí svoje radosti i starosti. Jednou z mých proseb bylo i to, 
že bychom chtěli miminko, pokud to tak Pán chce. Když jsem vstala, 
padl mi pohled na kamennou desku, ve které bylo vytesáno: „Ještě nikdy 
nevídáno, že kdo od ní opuštěn. Pros, i Tobě bude dáno, budeš jistě 
potěšen.“ 
Celým tělem mi projela husí kůže… Cítila jsem to jako vzkaz … Říkala 
jsem si ale – jak se to může stát? Tak dlouho se s manželem o miminko 
snažíme!  Ale ten vzkaz mě opravdu hluboce zasáhl. Na konci těchto 
exercicií mluvila jedna dívka svědectví o tom, jak chodí do nějaké školy 
Křesťanského života. Po návratu jsme se s manželem rozhodli, že se na 
tuto školu přihlásíme. (Škola probíhá 4x do roka  - z toho 3x o víkendech 
a jednou delší čas o velkých prázdninách. To jen na vysvětlenou, abyste 
mohli pochopit další souvislosti, o kterých budu psát). 
V říjnu toho roku jsme jeli na školu poprvé. Po této škole jsem zjistila, že 
jsem těhotná. Spojila jsem si to s příslibem z Vranova a byla jsem moc 
šťastná. S manželem jsme se těšili, že naše sladké tajemství dostanou 
děti a naši nejbližší pod stromeček. Ale všechno bylo jinak. Týden před 
Vánocemi jsem začala krvácet a musela jsem do nemocnice. Miminko 
jsem potratila. Byla to pro nás velká bolest. Byly ale Vánoce a bylo tolik 
chystání a návštěvy apod., že jsem si nemohla moc připouštět, co se 
stalo. Jako máma jsem chtěla a musela fungovat pro rodinu…. 
Po Vánocích, jak děti nastoupily do školy, a já byla sama, jsem konečně 
mohla všechno Bohu říct… Vybrečet se a vykřičet, co mi to udělal? Proč 
si s námi tak zahrává? Když jsem Bohu naplno všechno řekla – bez 
příkras a od srdce, ulevilo se mi. Potřebovala jsem si to s Ním vyjasnit… 
V únoru jsme odjeli s manželem na další víkend Školy křesťanského 
života. Při chválách, které byly hned na začátku setkání, jsem nemohla 
ani zpívat. Nešlo mi chválit Pána. Uvědomila jsem si, že nejde Bohu lhát 
a pokud nemám v srdci pokoj s Bohem a upřímnou touhu Boha chválit, 
ani to nejde… Chvály jsem probrečela… 
Po víkendu stráveném s Bohem jsem odjížděla s odpovědí na svoji 
bolest. Musela jsem se jako džbán vyprázdnit z mých vlastních plánů, 
představ, ze svého vlastního ega, aby mě Bůh sám mohl naplnit, čím on 



 
       12 

bude chtít. S touto odpovědí a nadějí jsem přijela domů. Cítila jsem, 
že jsem byla uzdravená ze svého zranění. 
Měsíc potom jsem opět otěhotněla. Můj postoj už byl ale jiný. Děkovala 
jsem Bohu za každý den těhotenství, kdy bylo miminko v mém těle. 
Nevěděli jsme, jestli je Boží vůle, aby se miminko narodilo, ale užívali 
jsme si každé chvilky s ním. Za devět měsíců se nám narodil krásný 
chlapeček, který je pro nás požehnáním a naplněním Mariina příslibu 
na Vranově. 
Díky Bohu, manželovi, dětem a všem nejbližším, kteří mají tak chápavá 
a citlivá srdce… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. BŘEZEN 

DEN MODLITEB ZA NENAROZENÉ DĚTI 

 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, na přímluvu Tvé Matky Panny Marie, která Tě 

s láskou nosila pod srdcem, a svatého Josefa, muže pevné víry, který byl 

Vám oběma statečným ochráncem, vyslyš naše prosby za ochranu života 

nenarozených dětí, kterým hrozí zabití v lůně svých matek. Dej, ať jejich 

rodiče poznají krutost tohoto záměru a najdou odvahu čestně přijmout 

zodpovědnost za životy svých dětí. Bože, Otče všech lidí, Pane života, 

odpusť nám naši lhostejnost k různým formám ničení Tvého díla, a dej nám 

milost, abychom dokázali bránit lidský život od početí do přirozené smrti, 

pomáhat potřebným, a z ran Tvého Syna čerpat sílu k zápasu za život 

podle Tvé vůle. 

Amen.  
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Dopis pro Tebe, moje Princezno… 

 

Uzdravím Tvé srdce 

 

   Nenech se odradit, moje milovaná: bolest je součástí 

života. Slibuji Ti však, že každou slzu, kterou jsi prolila, 

proměním v radost a Tvou hlubokou bolest použiji pro 

božské účely. Nesnaž se přede mnou skrývat svá zranění. 

Vím o Tobě všechno. Jsi má, moje milovaná! Já jediný 

dokážu zahojit Tvé srdce a obnovit Tvé zdraví a celistvost. 

I já jsem prožil velkou bolest, odmítnutí a hněv. Každou 

zkouškou ale můžeme projít společně. Až se bouře utiší, 

vezmu Tě za ruku a zavedu Tě zpět tam, kde je můj pokoj 

a radost. Opět na Tebe bude svítit slunce a Tvé srdce se 

uzdraví.  

   Slibuji Ti, má Princezno, že až budeš procházet hlubokými 

vodami velkých nesnází, budu s Tebou. Když půjdeš řekami 

těžkostí, neutopíš se. Když půjdeš ohněm útlaku, nespálíš 

se.  

   S láskou   

 Tvůj Král a Ranhojič 
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V době, kdy byla Bible sepisována, převládal ve společnosti patriarchát. 
Žena byla postavena – zejména v manželství – pod vládu muže. On byl 
jejím pánem. Nemůžeme ale tvrdit, že by její postavení bylo totožné 
s postavením otrokyně. Byla na prvním místě mezi členy rodiny 
a ostatními obyvateli domu. Děti musely ctít matku stejně jako otce. 

Silná a ctižádostivá žena si mohla zajistit mnohá práva. Ze Starého 
zákona známe mnoho žen, které se prosadily – Deboru, Ester, Judit.  
 

Debora - biblické prorokyně, jež byla vyvolena  
Hospodinem, aby po smrti soudce Ehúda soudila Izraelské 
kmeny. 

 
Ester – prostá židovská dívka se pro svoji krásu s tala 
královnou po boku perského krále Achašveróše. Ester byla 

také ušlechtilá a moudrá, a také velmi zbožná. Využila 
svého postavení k ušlechtilým cílům, zachránila nejen krále 
před spiknutím, ale dokonce celý židovský národ před 

vyhlazením. Od té doby slaví Židé na počest tohoto 
vítězství svátek PURIM. 
 

Judit – žena, skrze kterou Bůh znovu ukazuje, že nevítěz í 
silou meče, ale skrze malé, slabé, tentokrát skrze ženu. 
Kniha Judit popisuje fiktivní příběh: Asyřané, pyšný národ,  

si podmaňoval všechny ostatní. Došli k Izraelským 
a obléhali jejich říši. Vdova Judit si na Bohu vyprosila sílu, 
aby byla schopna jejich velitele Holofema zabít. Vešla 

k Asyřanům do ležení, Holofermus se do ní zamiloval. Když 
se jednou opil, sťala mu Judit hlavu a Asyřané se dali 
na úprk. 

 

Žena si získala úctu především jako matka. Účelem manželství bylo 
plození dětí. Čím více dětí žena dala svému muži, obzvláště synů, tím 
větší vážnosti se těšila. V Bibli čteme: „Cti otce svého i matku svou…“ 

Žena se cenila především jako pracovní síla. Rodina v ní měla uložený 
kapitál. Kdyby se neprovdala, mohl ji otec dokonce prodat za otrokyni. 
Jako vdaná byla majetkem svého muže a musela mu být naprosto 
věrná. Pro muže platila odlišná pravidla. Muž nemohl cizoložstvím 
porušit vlastní manželství, jedině cizí – za to ovšem byl stanoven trest 
smrti. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prorok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospodin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eh%C3%BAd
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsk%C3%A9_kmeny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsk%C3%A9_kmeny
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Izraelské právo neznalo rozdíl mezi pojmy manželské a nemanželské 
dítě. Všechny děti muže jakožto hlavy domu jsou rovnoprávné, i když 
matkou některých byly otrokyně. 

Izraelita si mohl vybrat ženu ze zajatkyň a oženit se s ní. Žena se však 
musela očistit od své pohanské minulosti oholením hlavy, ostříháním 
nehtů a změnou oblečení. Podobnému očistnému obřadu býval 
podroben například také malomocný (Lv 14,9). Po tomto obřadu se 
směla stát ženou Izraelity. Z toho jí pak vyplývala určitá práva: znelíbí-li 
se muži, nesmí být prodána do otroctví, ale musí dostat takzvaný 
„zápudný lístek“, aby se mohla znovu provdat. Takto mělo být zabráněno 
libovůli ze strany muže. 

Porodem byla žena znečištěna navzdory tomu, že dítě bylo pokládáno 
za Boží dar. Byla nečistá, protože krvácela. Žena v šestinedělí nesměla 
přijít do styku se svatyní. Na konci doby očišťování se konala pobožnost 
se zápalnou obětí a s obětí za hřích. Vyloučena je však domněnka, 
že plození a rození jsou něco nečistého a špatného.  

Se zcela jiným postavením ženy se setkáváme v době války. Ženy, 
které byly ve válce zajaty, se stávaly otrokyněmi. Lidštější přístup 
k těmto ženám zajišťuje Zákon v Páté knize Mojžíšově. 
 

Děti byly Božím požehnáním, a proto bylo pro izraelskou ženu 
největším neštěstím, když byla neplodná. V takovém případě dávala 
muži svou otrokyni, aby s ní měl dítě, které pak ona přijala za své. 
Sára řekla svému muži Abrahamovi: „Vejdi tedy k mé otrokyni, snad 
budu mít syna z ní!“ (Gn 16,2). Při tom však otrokyně zůstávala 
majetkem své paní a muž bez jejího svolení na ni neměl nárok. Muž 
ovšem mohl mít i vlastní otrokyně, s nimiž mohl nakládat dle libosti.  

Důležitým okamžikem v životě ženy byl porod dítěte. Plození i rození 
patří odedávna k poslání člověka, ale bolest při porodu připomíná 
člověku Boží soud. V První knize Mojžíšově čteme: „Velice rozmnožím 
tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení…“ (Gn 3,16). 

Žena většinou nerodila sama, ale při porodu jí pomáhaly jiné zkušené 
ženy. Je zajímavé, že v Bibli se zachovalo označení pro porodní bábu: 
„Když těžce rodila, pravila jí porodní bába: Neboj se, máš zase 
syna“ (Gn 35,17). „Egyptský král poručil hebrejským porodním 

bábám,…“ (Ex 1,15nn).
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Ke hlavní povinnosti ženy patřilo nejen dítě porodit, ale také se o ně 
starat. Péče o dítě připadla matce, ale bohatí lidé si mohli dovolit 
i zvláštní chůvy Ze Starého zákona známe ženy, které pomáhaly při 
kojení. Ve starší době se volala kojná jen v případě, že matka zemřela 
nebo neměla dost mléka. Později mívaly své kojné ženy z vyšších 
vrstev. Jinak dítě kojila sama matka, a to velmi dlouho – přibližně 2 až 
3 roky. Odstavení dítěte bývalo spojeno s rodinnou slavností 
a obětí: „Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil 
Abraham veliké hody“ (Gn21,8). 

 
Ráchel - jméno milované ženy Jákobovy znamená „mateřská 

ovce". Poté, co služka bezdětné Ráchel přivedla na svět syny 
Dana a Neftalího, porodila Ráchel Josefa a Benjamina a při jeho 
porodu zemřela. Její hrob ležel původně u Bét-Elu a byl později  

přeložen do Betléma. Ráchel je pramatkou obou důležitých 
izraelských kmenů Josefa a Benjamina. 

 

 
Rút - prababička Davida, národností byla 
Moabitka. Po časné smrti svého židovského 

manžela se starala o přetrvání jeho jména, když 
ze švagrovského manželství s Bóazem v Betlémě porodila 
svého prvního syna Obéda. Vyprávění o Rút je obsaženo 

ve stejnojmenné starozákonní knize, vedle Rút je zde hlavní 
postavou i její tchýně Noemi, které Rút pomáhala v nouzi.  
 

(hlavní zdroj: rozhlasové pořady Bible v liturgii; České katolické biblické dílo) 

Žena neměla vždy jednoduché postavení ve společnosti. Vždy 
však byla ceněna jako matka. Podle počtu dětí, nebo spíše synů, 
rostlo její postavení v rodině. Mojžíšův Zákon ji však chrání 
v mnoha situacích – stane-li se vdovou, je-li zajata či neplodná. 
Nemůžeme však říci, že by každá žena byla tichá, pasivní bytost. 
V Bibli najdeme mnoho žen, které se dokázaly prosadit – ať už 

svou krásou, moudrostí, odvahou či jinými schopnostmi.  

V patriarchální době přijímal otec, podobně jako neplodná žena, právě 
narozené dítě na svůj klín, a tak je prohlašoval za svého potomka 
(Gn 50,23). Později se stalo zvykem, že otec zasadil synovi cedr 
a dceři cypřiš. Ze dřeva těchto stromů se měly vytvořit tyče pro 
baldachýn v den zásnub. 
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Z kázání Papeže Františka z Domu sv. Marty ze dne 9. 2. 2017: 

 
„Bez ženy by na světě nebyla harmonie“ – řekl papež František. 
Podnětem mu bylo čtení z knihy Geneze (2,18-25) o stvoření ženy. 
Ačkoli jsou si muž a žena rovni a nikdo není nadřazen druhému – 
zdůraznil papež – je to žena a nikoli muž, kdo přináší na svět harmonii, 
která činí svět krásným. 
Petrův nástupce pokračoval v reflexi nad stvořením na základě čtení 
z knihy Geneze. Pán učinil všechny druhy živočichů, ale pro člověka se 
nenašla pomoc, byl sám. Bůh tedy seslal na člověka hluboký spánek, 
odňal mu žebro a stvořil z něj ženu, ve které muž rozpoznal tělo ze svého 
těla. Než ji však spatřil – řekl papež – snil o ní. K pochopení ženy je 
nezbytné o ní předtím snít, dodal. Častokrát o ženách mluvíme 
v kategoriích funkce: žena je kvůli tomu a tomu, poznamenal dále. Žena 
však přináší bohatství, které muž nemá; žena vnáší do stvoření 
harmonii. 

 
Papež František ve své homilii odlišil tři momenty: lidskou samotu, sen 
a úděl obou, totiž být jedno tělo. Když jsem jednou na generální audienci 
zdravil jeden manželský pár, který slavil diamantovou svatbu – vyprávěl 
papež – zeptal jsem se jich: »Kdo z vás byl celý ten čas trpělivější? « 
Oni se dívali na mne a na sebe – nezapomenu ty jejich oči – pak se 
obrátili ke mně a oba společně odpověděli: »Jsme zamilovaní. « 
Po šedesáti letech. Toto znamená být jedno tělo. A to je to, co přináší 
žena: schopnost se zamilovat, harmonii. Častokrát slýcháváme: »Je 
nezbytné, aby v této společnosti, v této instituci byla žena, která by 
dělala to a to…« Nikoli! Funkčnost není účelem ženy. Je pravda, že žena 
umí to či ono a také to dělá. Avšak účelem ženy je tvořit harmonii, a bez 
ženy na světě není harmonie. 

„Když není žena, není harmonie. Mluvíme o maskulinní společnosti, 
kde chybí žena a v níž se říká: »Ano, žena je k mytí nádobí a k tomu 

a tomu... «. Nikoli! Žena existuje kvůli harmonii. Bez ženy není 
harmonie. Nejsou stejní, nikdo nikomu není nadřazen. Avšak 
harmonii nepřináší muž, nýbrž žena. Ona přináší harmonii, učí 

pohlazení a něžné lásce, která činí svět krásným.“
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Vykořisťovat lidi je zločin proti lidskosti, to je pravda. Ale vykořisťovat 
ženu je víc, znamená to ničit harmonii, kterou chtěl světu dát Bůh. 
Vykořisťovat ženu je tudíž nejenom zločin, nýbrž destrukce harmonie – 
pokračoval papež, který pak obrátil pozornost k dnešnímu evangeliu 
(Mk 7,24-30), které popisuje, jak jedna pohanská žena - Syroféničanka 
– prosí Ježíše o uzdravení své dcery. Pán jí však dá odpověď, která se 
na první pohled jeví jako odmítnutí: »Nech najíst napřed děti! Není přece 
správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům. « Žena však naléhá 
a dosáhne tak pro svou dceru uzdravení. 
 
 

 
 

„Je to velký dar Boží, že nám dal ženu. V evangeliu jsme slyšeli, čeho je 

schopna žena. Je odvážná! Postupovala odvážně. Ale je v tom víc: žena 

je harmonie, poezie a krása. Bez ní by svět nebyl tak krásný, nebyl by 

souladný. Líbí se mi myšlenka, která je však zcela osobní, že Bůh stvořil 

ženu, abychom všichni měli matku.“ 
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Některé ženy cítí zodpovědnost za to, zda jsou jejich nejbližší šťastní 
nebo ne. Do určité míry mají pravdu. Žena má skutečně velkou moc 
a velmi na ní záleží, jak se cítí její partner a děti. Jenže musí začít 
u SEBE. 

Tedy na nás ženách v prvním kroku je naučit se mít ráda sama sebe, tj.: 

 vnímat svoje pocity 

 respektovat svoje pocity 

 najít směr a aktivity, které nám dělají dobře … prostě být šťastné. 
 

Ženy, které vyrostly v tom, že mají potřebám a přáním druhých dávat 

přednost před svými vlastními, potřebují pochopit, že bez naplnění 

vlastních potřeb nemohou naplnit potřeby někoho 

dalšího. Nemohu rozdávat lásku, když ji sama nemám. Dokud 

neumím mít ráda sama sebe, nemohu milovat ani nikoho jiného. 

Kde bych ty city vzala? Můžu se do toho nutit a dokonce se mohu 

domnívat, že to dělám dobrovolně a s láskou, ale nevydržím to věčně. 

v Písmu svatém se můžeme dočíst: „Miluj Boha nade všechno a svého 

bližního jako sám sebe.“ 

Milé maminky, pojďme začít zkoumat své city a reakce. Není to, jak 

reaguji, důsledek mého nespokojeného nitra, které po naplnění volá? 

Nerozdávám se neustále druhým a sama pro sebe nedělám to, co 

naplňuje mě samotnou, jako jsou např. koníčky, kino, divadlo, sport? 

Pokud začnu od sebe, jistě se můj postoj k ostatním okolo mě změní 

a tím se změní i lidé okolo mě. 

Zaměřit se na vlastní spokojenost není špatné, přestože se může stát, 

že už pro své nejbližší nebudeme dělat tolik věcí nebo jim věnujeme 

o maličko času méně. Šťastná žena snadno udělá šťastnou celou 

rodinu.  
Více zde: http://w ww.zdravevztahy.cz/news/muz-muze-byt-stastny- 

vedle-stastne-zeny-ale-nemuze-byt-stastny-vedle-nestastne/ 

Dokážete si představit šťastného muže vedle nešťastné ženy? 
Šťastné děti, které žijí s maminkou, která je neustále naštvaná a 
frustrovaná ze svých neutišených potřeb? Žena svým postojem 

v rodině může ovlivnit rodinou pohodu. Jak toho ale docílit?

„Nejsme tu od toho, abychom 

se trápili. Můžeme být š ťastní.“ 

http://www.zdravevztahy.cz/news/muz-muze-byt-stastny-
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1. a 2. třída 

 když si se mnou hraje i se sestřičkou 

 když jsme spolu v kostele a v plavání 

 když se tulíme :-) 

 když bruslíme 

 když si se mnou povídá 

 když spolu vaříme 
 když jsme s maminkou doma sami, mám ji jen pro sebe a hrajeme 

hry 

 když jsme s maminkou v plavání a sami doma s bráškem 
 
3. a 4. třída 

 když s maminkou lyžuji 

 když s maminkou vařím 
 když se s maminkou tulím, 

mazlíme se, pečeme spolu 

 mazlení s maminkou 

 když si s maminkou hraji karty, vařím 

 když spolu pečeme  
 
5. a 6. třída 
 když si spolu hrajeme, když jí 

pomáhám, když jezdíme na výlety 
 prožívání biatlonu, když s ní dělám úkoly, když se s maminkou 

modlím 
 když jezdíme na výlety, když se s ní tulím, pečení, procházky, 

když pracujeme na zahrádce, a když nakupujeme 
 když jdu spát, když se koukáme na biatlon, když se večer koukáme 

na televizi, když si večer někdy čteme, ráno, když něco vaříme 
nebo pečeme 

 všechny chvíle strávené s maminkou jsou pro mne nejhezčí 
 když mě přijde fandit na fotbal 
 všechny chvíle s maminkou jsou hezké 
 když jsme venku a jezdíme na kole, nebo jdeme na výlet 

Jaké chvíle strávené s maminkou jsou pro mě nejhezčí? 
- zeptali jsme se dětí v náboženství 

 

 maminky dokonalé 

 a maminky opravdové. 

Dokonalé maminky se stále 
usmívají, mají v domácnosti vždy 
pořádek a nikdy nezvyšují hlas. 
Opravdové maminky nosí trička 

zabryndaná od kaše, začnou dělat 
jednu věc a nikdy ji nedokončí, 
ztrácejí trpělivost a někdy křičí… 
(Mariella Bombardieri: Správ ní rodiče? 

Živ otem se člov ěk učí) 
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Není prostor každou metodu podrobněji popisovat, ale pokud 
polemizujete s některou z metod nebo cvičení, můžete si podrobnosti 
najít na www.vira.cz, kde máte konkrétně rozebrané tyto - pro křesťana 
nebezpečné – metody: 
 
 čínská medicína 
 akupunktura, akupresura 
 homeopatie 
 léčitelství - diagnostikování pomocí kyvadélka, pružiny, kresby,… 
 regresní terapie 
 ajurvéda 
 bílá magie 
 reiki 
 celostní medicína 
 kineziologie 
 
Na závěr chci zdůraznit: tam, kde nezabírá klasická medicína, je třeba 
se modlit a ne hledat léčitelství. 

Bůh nepotřebuje pomoc léčitele na to, aby člověka uzdravil. 
Může ho uzdravit v jediném okamžiku po přímluvné modlitbě bratří 
a sester, nebo při přijetí svátosti pomazání nemocných, pokud věří.  
Vyhledávání léčitele křesťanská víra nedovoluje. Kdo nevěděl, že je 
léčen léčitelem, tuto skutečnost však zjistil později, může vyhledat 
duchovní pomoc a prosit o modlitbu. Způsobená újma bývá menší, než 
v případě lidí, kteří se nechávají léčit léčitelem vědomě a dlouhodobě. 
Ale pravidlo zde není možné vytvořit. I po krátkodobém ´léčení́  
za pomoci okultismu, a to i bez vědomí pacienta, může dojít k velmi 
vážným následkům. Modlitba o Boží ochranu zde samozřejmě pomůže, 
ale není možné dobrovolně podstupovat takové léčení a spoléhat 
na Boží pomoc. 

Maminka často řeší s dětmi jejich trápení a nemoci, ale také způsoby 
léčby, které bude její dítě podstupovat.  
V dnešní době se nám předkládá spoustu alternativních metod 
a způsobů cvičení, před kterými církevní autority varují, protože se 
mohou stát přístupovou cestou pro působení Zlého ducha v životě 
našich dětí. Máme potřebu vás, milé maminky, před těmito 
alternativními způsoby léčby varovat.  

 joga, gravidjoga 
 scientologie 
 superlearning 
 silvova metoda 
 New Age 
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Nejstarší zmínky o bolestné Panně 
Marii a úctě k ní jsou v asketické 
literatuře z 12. století. O bolestech, 
které prožívala, rozjímal údajně 
ve IV. století např. sv. Efrém. Téma 
Mariina utrpení začalo být 
připomínáno místním svátkem v roce 
1423 v Kolíně nad Rýnem. Podle sv. 
Ludvíka M. Grignona se mariánská 
úcta začala rozvíjet až později, aby 
lidé, nedostatečně znalí Krista, nebyli 
od něj odváděni zaměřením se na 
Mariinu oslavu, aby se nerozptylovali 
od toho, co je prvořadé. Na cestě ke 
Kristu je P. Maria naší starostlivou 
Matkou a průvodkyní, jejíž význam, 
úlohu a postavení zjevuje Duch svatý 
postupně, jak uzná za vhodné. S tím 
souvisí i růst mariánských svátků a 
titulů sv. Panny a Matky. 

Památka Panny Marie Bolestné nás zve k rozjímání o sedmi událostech, 
kterými bylo poznamenáno její neposkvrněné srdce. 
 

Bývají označovány číslicí 7, která symbolicky vyjadřuje plnost. 
Připomínaných sedmero Mariiných bolestí představuje život naplněný 
utrpením, kterým procházela ve spojení se Synem Božím jako jeho 
matka. Tím se podílela i na spasitelném úkolu svého Syna. 
 

Svátek Panny Marie Bolestné se začal slavit v 15. století a byl 
ustanoven na pátek po 5. postní neděli, později zvaný jako Květný 
pátek. Později se tento svátek přesunul na třetí neděli v září a od roku 
1913 bylo pro slavení závazné památky stanoveno datum 15. září. 
V 18. století byla Panna Maria Sedmibolestná prohlášena za patronku 
Slovenska. Jako hlavní patronku ji pak potvrdil r. 1966 s oficiálním 
vyhlášením papež Pavel VI.
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Bolest Panny Marie: 
 

1. při uvedení Páně do chrámu, když stařec Simeon předpověděl 

jeho matce Marii: „On bude k pádu a k povstání mnohým v Izraeli, 
na znamení, kterému se bude odporovat. A tvou vlastní duši 
pronikne meč." (Lk 2,34-35) 
 

2. při útěku do Egypta po andělových slovech k Josefovi: „Vstaň, 

vezmi dítě a jeho matku a uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti 
neřeknu." (Mt 2,13n) 

 
3. při ztrátě Dítěte Ježíše na pouti do Jeruzaléma, jak o ní svědčí 

Mariina slova po třídenním hledání: „Synu, proč jsi nám to udělal? 
Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali." (Lk 2,48) 

 
4. když Maria potkala Ježíše s křížem. „Za ním šel velký zástup lidu 

a ženy, které nad ním plakaly." (Lk 23,27) 
 
5. když Maria stanula u kříže svého Syna. U Ježíšova kříže stála jeho 

matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Maria Magdalská. - 
Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého 
miloval, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: „To 
je tvá matka." Od té chvíle ji ten učedník vzal k sobě." (Jan 19,25-27) 

6. když Maria přijímá na klín tělo mrtvého Syna. „Josef z Arimatie, 

který byl Ježíšovým učedníkem, požádal Piláta, aby směl sejmout 
Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil… Vzali tedy Ježíšovo tělo 
a zavinuli ho s vonnými věcmi do pruhů plátna." (Jan 19,38-40) 
 

7. při ukládání Ježíše do hrobu. „Na tom místě, kde byl ukřižován, 

byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo 
pochován. Tam tedy položili Ježíše." (Jan 19,41-42) 

Všechny jmenované bolesti provází Mariin vnitřní souhlas - v něm 
můžeme vidět vzor, jak dávat svému utrpení cenu odhodlaným 

spojením s obětí Krista.

 V té chvíli bylo Mariino mateřství rozšířené na všechny děti církve, 
neboť Jan stál vedle Marie jako zástupce všech lidí, které Ježíš miluje. 
Jsme Mariiny děti, za které nevinný Syn podstoupil nejkrutější smrt. 
A nové slzy vhání Marii do očí to, že mnozí Ježíšovou obětí pohrdají 
a svým zatvrzelým postojem míří do věčného zavržení. 
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S úctou k Panně Marii Bolestné je spojena především modlitba 
sedmibolestného růžence. Ta se od klasického růžence 
odlišuje především tím, že má namísto pěti sedm desátků po sedmi 
Zdrávasech (může se používat růženec se 7x7 zrnky). 

Na úvod: 
- Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria, po každém desátku 

Sláva Otci 
Tajemství jednotlivých desátků jsou následující: 

Zakončení růžence: 
- 3x Zdrávas Maria - po slově „Ježíš“ se přidává ještě tajemství 

...kterého jsi oplakávala, 
- modlitba Zdrávas Královno 
- a modlitba Maria, pomoz, přišel čas: 

Maria, pomoz, přišel čas, bolestná Matko, slyš náš hlas. - V nebezpečí 
a strádání přímluva tvá nás ochrání, - lidská kde síla bezmocná, tvá kyne 
ruka pomocná, - neoslyš proseb dítek svých, k tobě tak vroucně 
lkajících, - Matkou se ukaž laskavou - sešli nám v nouzi pomoc svou. - 
Maria pomoz, přišel čas, - bolestná Matko, slyš náš hlas! - Amen. 
 
 
 
Můžete se setkat také s označením korunka 
k sedmi bolestem Panny Marie, popř. ještě 
dalším a i postup modlitby může být 
v různém prostředí mírně odlišný. 
Ve františkánském prostředí se vyvinul také 
růženec sedmiradostný, oba jsou církví 
schváleny. 
 

 

1. ...kterého jsi ze Simeonových rukou s bolestí přijala. 
2. ...se kterým jsi s bolestí do Egypta utíkala. 
3. ...kterého jsi s bolestí hledala. 
4. ...kterého jsi na cestě křížové s bolestí potkala. 
5. ...kterého jsi s bolestí na kříži umírat viděla. 
6. ...kterého jsi mrtvého na klín s bolestí přijala. 
7. ...kterého jsi s bolestí k hrobu doprovodila. 
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Sloup v Moravském krasu 

patří k sedmi nejvýznamněj-
ším poutním místům brněnské 
diecéze. K Bolestné Matce 
Boží míří každoročně v pátek 
před Květnou nedělí tisíce 
poutníků. V tento den je 
slouženo na památku sedmi 
bolestí Panny Marie sedm mší 
svatých: v 5:00, 6:00, 7:00, 
8:00, 9:00, v 10:30 slavná mše 
svatá za účasti otce biskupa 
nebo jeho zástupce a v 18:00 
poslední mše sv. 
 

 
 
Bratrstvo Panny Marie Bolestné 

Při poutním kostele ve Sloupě založila hraběnka Karolina z Rogendorfu 
roku 1754 unikátní Bratrstvo Panny Marie Bolestné s černým 
škapulířem. Bratrstvo na základě nařízení rakouského císaře Josefa II. 
koncem 18. století zaniklo a bylo obnoveno až péčí sloupského faráře 
Františka Kozára a rozhodnutím brněnského biskupství v září 2003. 
Současně bratrstvo sdružuje katolické křesťany s úmyslem oběti 
za nová kněžská a řeholní povolání skrze modlitbu a konkrétní dobré 
skutky zejména v oblastech, kde se utišuje lidská bolest. 
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Tyto věty uvedené v Direktáři pro varhaníky mě inspirovaly k zamyšlení 
nad dobou postní a mým postojem k prožívání této doby a pobožností 
křížových cest. Zaznělo mi v hlavě: „Neoplakávej Kristovo utrpení, 
neplač nad svojí hříšností. Zvedni hlavu, jdi a usiluj o obnovu 
srdce.“ 

Duchovní obnova může probíhat mnoha způsoby. A ne vždy víme jak 
na to, ne vždy se nám chce. Jednou z nejméně trnitých cest k pokusu 
o obnovu svého duchovního života je cesta do našeho kostela na postní 
duchovní obnovu letos vedenou o. Michalem Sekničkou. Další tipy 
na duchovní obnovy a exercicie naleznete v rubrice Církev bez hranic. 
Ale co je nám to všechno platné, tolik nabídek a pozvánek, pokud naše 
srdce netouží po Bohu. Spokojenost s tím, co mám, mě možná 
ukolébává. A přitom určitě můžu mít mnohem víc! Boží láska je obrovská 
a mnohými neobjevená… Toto zamyšlení mě přivedlo k aspoň malému 
předsevzetí – budu se každý den modlit, aby mi Bůh dal milost, abych 
po něm zatoužila a toužila po něm čím dál víc!  
 

 

Škola křesťanského života a evangelizace je 
šestiletým formačním hnutím. Jeho cílem je uvést 

účastníky do plnosti pochopení křesťanského života 
a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou 

v Církvi, farnosti, nebo i v různých světských 

sdruženích, hnutích, event. společenstvích. Cílem 
není pouze předávání víry, ale především uvedení 

účastníků do živého vztahu s  Bohem. 
 

Každý rok tvoří 4 setkání: 3x víkendové setkání 

během roku a 1x desetidenní setkání v létě. 
 

Počáteční roky formace vedou účastníky ke zralé 
víře, další roky formace jim mají pomoci v nalezení 

svého místa v Církvi a v aktivní službě. Poslední rok 
je věnován prohloubení duchovního života. 

 – www.skolamarie.cz nebo osobní zkušenosti u Josefa 

a Blanky Ševčíkových
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Jiřina Prekopová 
 

o Bezvýhradná láska - láska, která neklade žádné 

podmínky. 
„Miluj bližního svého jako sám sebe.” To znamená, 
že napřed musím přijmout sama sebe i se svými vadami, bolestmi, 
prohrami, neúspěchy. Přijmout se taková jaká jsem - bez výhrad. Pak 
budu moci sobě a později i svému partnerovi darovat bezvýhradnou 
lásku a budeme schopni přijmout své dítě, takové jaké je.  
o Dítě není milováno, protože je krásné, 
hodné, úspěšné, nýbrž je milováno, i když 
kulhá, křičí, tluče kolem sebe. Matka dává 
základní kámen lásky dítěti hned po porodu, to 
nechává hlubokou stopu v dětské duši a určuje 
jeho pozdější schopnost milovat (sám sebe i 
své bližní). Láska matek proměňuje svět. Proto 
jak vychovávám své děti, není otázka dneška a 
zítřka, ale jde o celé lidstvo a celou naší 
budoucnost. 
o “Bližní není v první řadě ten velký svět venku, nýbrž především 
malá rodina, ve které se můžeme naučit milovat,” říká Jiřina 

Prekopová s nadějí a  svěřuje nám v knize Nese mě řeka lásky svůj život 
i svou práci. „Láska zůstane až do posledních dnů mým základním 
tématem. A prostředky, jak přivést lásku na svět, které jsem 
objevila díky metodě pevného obětí, a jak ji prohloubit, obnovit a 
znovu ji nechat proudit, bych chtěla zpřístupnit ostatním.” 
 
PhDr. Jiřina Prekopová  (1929) se narodila v Prostějově a vyrostla na Moravě,  

odkud později emigrovala. Jako diplomovaná psycholožka pracovala řadu let 
na dětské klinice ve Stuttgartu. Je autorkou „terapie pevným objetím“ – metody, 
kterou převzala o M. Welchové (USA) a dále rozvinula jako příležitost k obnově 

lásky v rodinách. Žije v Lindau u Bodamského jezera a přednáší po celém 
světě. Je autorkou mnoha knih, z nichž některé vyšly i česky, např. Malý tyran.  

Když jdete na 
návštěvu, nekupujte 

dětem hračky, radši 
darujte sami sebe, 
vyprávějte, zpívejte,  

hrajte s nimi kreativní 
hry,… 
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Holly Pierlotová 

 
Žít intenzivní křesťanský život ve 
sjednocení s Bohem není výsadou 
Bohu zasvěcených osob, teologicky 
vzdělaných jedinců nebo lidí 
s mimořádnými charismaty. Je to 
základní povolání každého křesťana. 
Autorka knihy předkládá řadu životem 
protříbených podnětů v tom směru, jak 
lze povolání ke svatosti konkrétně 
naplňovat uprostřed vícečlenné rodiny, 
doslova „uprostřed plínek, účtů 
a střevních obtíží“. 
 
 

Anselm Grun 

 
O nespavosti 

Spánek si nelze vynutit. Nepomáhají tu takové metody, jako je 
sebekázeň nebo vlastní popudy a motivace k dobrému plnění 
pracovních povinností. Ke spánku je zapotřebí určitého postoje, a tím je 
opuštění sebe samého. 
Mnohým ale právě toto připadá nesmírně těžké. Žijí v přesvědčení, 
že nad sebou nikdy nesmí ztrácet kontrolu, že všechno musí mít 
naprosto pevně v rukou. Snažit se bojovat proti nespavosti nevede 
k ničemu. Člověk může udělat jen jediné, a to vrhnout se do Boží 
náruče. Tehdy se i probdělá noc stane požehnaným časem. 

Nočního času mohu využít k modlitbě či k meditaci. Ráno budu 
odpočatý, i když jsem po celou noc nedokázal spát. Nespavosti mohu 
využít také třeba k vážnému přemýšlení o tom, co se mne skutečně 
dotýká. Bůh chce možná právě v této době ke mně promluvit a ukázat 
mi, co jsem ve dne přehlédl a zanedbal. 
Využiji-li doby nespavosti tímto způsobem, pak to nikdy nebude ztracený 
čas. A přece mnozí, kteří se dají štvát tlakem výkonu, jsou přesvědčeni 
o tom, že si odpočinou jen tehdy, když prospí tolik a tolik hodin. Čím více 
se upínají na stanovený čas svého spánku, tím unavenější jsou 
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následujícího dne. Únava se pak stále více proměňuje ve skleslost 
na duchu. Nespavost však někdy může mít i zdravotní nebo 
psychologické důvody. Někdy je nespavost signálem počínající 
deprese. Nebo se může objevit jakýsi neurotický neklid, který člověku 
brání ve spánku. Lidé jsou natolik zabráni do problémů svého okolí, že si 
od nich nedokážou udržet odstup. Neustále přemítají o slovech, kterými 
se na ně obrátili kolegové v práci. 
Maniodepresivní lidé nemohou v manické fázi vůbec spát. V tomto 
případě nabídne pomoc na omezený čas pilulka na spaní. Člověk by si 
ovšem neměl zvykat usínat jen po prášku, jinak si jeho tělo vytvoří 
návyk. Dotyčný si pak neosvojí jeden důležitý postoj, který vyžaduje 
zdravý spánek, a tím je upuštění od sebe samého, svěření se, ukrytí se 
v Božích dlaních. Mnozí lidé se nedokážou sami dostat z bludného kruhu 
nespavosti, permanentní únavy a skleslosti. Bojí se, že nezvládnou 
úkoly příštího dne. Ztratili důvěru ve své tělo, které se za normálních 
okolností ukládá k nezbytnému spánku. Ztratili důvěru v sebe samé. Tito 
lidé trpí častými záchvaty paniky, že nezvládnou svou práci. Jev 
nespavosti a únavy si nad nimi získal takovou nadvládu, že jsou kvůli 
tomu stále sklíčenější a mají pocit, že přestávají zvládat svůj život. 
Důležitou pomocí při nespavosti je rituál večerní modlitby. Může to být 

slovní modlitba nebo modlitební gesto. Večerní rituál za námi zavře 
dveře uplynulého dne a otevře před námi dveře noci. Tak například 
mohu rozestřít dlaně a nabídnout v nich Bohu celý uplynulý den. Vzdám 
se přitom jakéhokoli hodnocení denních událostí. Prostě jen odevzdám 
Bohu svůj den. Pustím jej z rukou a pak se ve spánku vrhnu do laskavé 
Boží náruče a ukryji se v ní. Mohu také zavřít 
dveře za svým dnem tak, že překřížím paže 
na hrudi. Představím si přitom, že v mém 
nitru je prostor ticha, kam nemají přístup 
denní problémy, nevyřízené věci ani lidé, 
kteří ode mě něco očekávají, nebo kteří mě 
zraňují. 
Potřebujeme určitou přestávku mezi bděním 
a spánkem, má-li být spánek zdravý. 
Večerní rituál nám samozřejmě nezaručí, že 
opravdu usneme a budeme spát. Ale 
v každém případě nám pomůže uzavřít den 
dobrým způsobem a my se můžeme 
s dobrým svědomím vrhnout do náruče 
spánku a ve spánku do Boží náruče. 
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Vánoční jarmark byl tentokrát trochu jiný, než ostatní jarmarky. 
Na pastoračních radách zněla často touha po tom, abychom financemi, 
které se z jarmarku získají, pomohly někomu, kdo je v našem nejbližším 
okolí a má finanční problémy. Touha byla, ale jak vybrat rodinu, která 
tyto finance nejvíc potřebuje a přitom nikomu neublížit? Nebylo to vůbec 
snadné. „Jak to chceš Ty, Pane? “ - to byla touha mého srdce…. 
A protože Bůh koná a koná v našem konkrétním životě, což jsem už 
mnohokrát zakusila, zůstávala jsem klidná. Ježíši, důvěřuji Ti. 
V pátek před vánočním jarmarkem jsme se sešly s maminkami na faře 
a vyráběly jsme na jarmark svícny. Žádná z nás jsme netušily, co se 
během následujících chvil stane. Jedna z nás zvedla vyzvánějící telefon 
a na výrazu její tváře bylo vidět zděšení. Co se stalo? Jen krátká věta – 
„U nás hoří!” a zmíněná maminka byla pryč. Všichni jsme zůstaly jak 
opařené a v duchu prosily Pána o pomoc…  
Proč zrovna teď - týden před Vánocemi? Proč zrovna oni? Proč, když 
právě ta maminka se tak obětuje pro farnost, pro všechny okolo sebe? 
Proč, Pane?  
A najednou bylo jasné, proč jsme se tak dlouho nemohli rozhodnout, 
kam peníze půjdou. Pán to věděl. Napadá mě jen věta: „Bůh dopustí, 
ale neopustí.”  
Často nechápeme, proč se v našich životech děje něco, čemu 
nerozumíme, ale nic se nevymkne Bohu z rukou, pokud my sam i se pro 
Zlo nerozhodneme.  
V neděli, kdy se jarmark konal, se na tuto rodinu vybralo kolem 
40 000Kč, což byl dvojnásobek částky, která se vybírala v předešlých 
letech na vánočních jarmarcích. 
Do další neděle se částka ještě zvýšila a my jsme mohli rodině, kterou 
stihl požár, předat částku přes 73 000Kč.  
Je krásné, že jsou v naší farnosti lidé, kteří mají otevřené srdce pro 
druhé. Pán Bůh zaplať vám všem…  
 

V době, kdy vánoční cukroví bylo již snězeno, případně bylo značně 
ztvrdlé, kdy v našich domácnostech vánoční stromečky opadávaly nebo 
už byly odstrojené a ozdoby z nich byly schované v krabicích, jsme měli 
možnost si připomenout, že vánoční doba ještě neskončila, ale vlastně 
vrcholí. V betlémě v kostele i u dveří našich domovů se objevili tři 
králové. Při pohledu na ně jsme si mohli uvědomit, že malý Ježíšek se 
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nenarodil jen pro několik tisíc příslušníků vyvoleného národa, nýbrž pro 
nás pro všechny, pro celý svět, pro každého z nás, pro mě.  
Uvědomit jsme si to mohli i na výstavě betlémů, kterou jsme letošní 
slavnost Zjevení Páně a zakončení vánoční doby oslavili. Bylo až 
s podivem, jak děti z mateřské i základní školy od tříletých capartů až po 
třináctileté slečny a mladíky se s nadšením převlékají do kostýmů 
betlémských postav. Jak si užívají toho, že můžou být na chvilku Pannou 
Marií, svatým Josefem, pastýřem, andělem nebo králem a shromáždit 
se u jesliček malého Jezulátka. Pak si ještě i se svými učitelkami 
prohlédli betlém v našem kostele. Pro některé to byla možná první 
návštěva kostela… Prosme za ně, aby nebyla také poslední.  
Po dětech přišli i dospělí. Mnozí se k vystavovaným betlémkům skláněli, 
někteří i klekli. Až teď s odstupem si uvědomuji, že to nebylo jen proto, 
aby si lépe mohli prohlédnout detaily vystavovaných exponátů, ale snad 
tím i vzdávali úctu a dík narozenému Děťátku. 
Venku vládla zima, mrzlo, krajinu zakryla bílá peřina, ale uvnitř na sýpce 
bylo všem teplo. Nejen díky do červena rozžhaveným kamnům, 
horkému čaji či svařáku nebo teplým topinkám. Hlavně díky tomu, že 
jsme po tři dny dokázali utvořit společenství i mimo kostel a také pozvat 
ty, které v kostele nepotkáváme. V neděli odpoledne navíc rozehřáli 
a dojali všechny přítomné naši nejmenší muzikanti pod vedením Petry 
krásnými koledami. Myslím, že všichni, kteří se na výstavě podíleli, ti, 
kteří shromáždili takové množství betlémků, ti, kteří je ochotně zapůjčili 
i ti, kteří si je přišli prohlédnout, mohou být spokojeni.  
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V neděli 8. 1. se do ulic Knínic vydalo koledovat víc než dvacet dětí 
v oblecích králů. Děti nadšeně  zpívaly koledy, obdarovávaly cukříky, 
vybíraly peníze a psaly požehnání lidem na domy. To, že bylo opravdu 
chladno, jim vůbec nevadilo a i přesto sbírku končily s úsměvem na tváři. 
Možná také proto, že většina z lidí, u kterých zazvonily, je uvítala 
s úsměvem a s nějakou malou dobrotou, popřípadě teplým čajem, který 
jim jistě přišel vhod. 
Díky vám, kteří jste přispěli finančně do této Tříkrálové sbírky, kterou 
pořádala Charita. Samozřejmě patří také velký dík dětem, kteří se sbírky 
aktivně zúčastnily. 
 
V Knínicích se vybrala 
částka 29 293Kč, 
v Šebetově 19 804 Kč a 
ve Vážanech 15 085 Kč. 
 

 
 
 

Neděle 12. 2. 2017 byla dnem, kdy naši ministranti jeli do Kunštátu, aby 
se tam utkali v děkanátním fotbalovém turnaji. Bylo to pro mládežníky 
od 9 - 14 let. Z naší farnosti se jich vydalo pět - Tomáš Přikryl, Petr 
Mucha, Jakub Přikryl, Radek Blažek, Vojtěch Mucha. V kunštátské 
sportovní hale se utkali celkem se šesti soupeři - z Cetkovic, Lysic, 
Kunštátu, Bedřichova, Křetína + Sulíkova a Rozseče. Musím říct, že si 
hoši vedli výborně. Zápasy byly velice vyrovnané. Náš tým nakonec 
skončil uprostřed na krásném 4. místě. Díky všem, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto sportovního odpoledne, i těm, kteří se ho aktivně 
zúčastnili:-). 
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Uganda Czech 
Development Trust 
P.O. BOX 72629 
Kampala Uganda 
 
Drazí přátelé. 
Posílám Vám pozdrav z Ugandy. 
Jak se Vám daří u Vás v Česku? 
Já jsem moc spokojená, díky Vaší podpoře můžu chodit do školy. 
V Ugandě je nyní období dešťů a tak pěstujeme kukuřici, fazole 
a buráky. Jejich sklizeň je pro nás hlavním zdrojem peněz. To, co 
sklidíme, prodáme a vyděláme si tak na živobytí. 
Vrátila jsem se do školy do třetího ročníku. Je to ročník, ve kterém 
postupujeme z jedné třídy do vyšší. V tomto ročníku máme spoustu 
činností jako tanec, hudbu, divadelní soutěž. Žáci také dokončují svoje 
studium a hledají si práci, kterou by se uživili. 
Než začala škola, měla jsem prázdniny. Pomáhala jsem s domácími 
pracemi, např. s chystáním a vařením jídla. 
Před prázdninami jsem dostala vysvědčení. Zvládla jsem to nějakým 
způsobem dobře, ale tento ročník udělám vše pro to, aby se mi dařilo 
lépe, protože nám řekli, že se máme snažit a tak se teď učím. 
Zde v Ugandě máme domorodý kmen, který provádí obřízku u chlapců. 
Je to kmen kultury Bagishu. Obřízka se provádí vždy v sudý rok, v lichý 
ne, u chlapců od věku 15 let. Jsou svlečení a mají na sobě zvířecí kůže. 
Jsou pomazaní hlínou. Obřízka se provádí nožem a poté se chodí 
po vesnici, zpívá se, bubnuje a tančí. Říká se, že pokud člověk zemře 
před obřízkou, jeho tělo je obřezáno. 
V naší vesnici máme trh a v určený den se tam prodává oblečení, jídlo 
a maracuja (plod mučenky) a lidé také prodávají různé zboží, aby si 
vydělali na živobytí. 
Na závěr bych Vám chtěla popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok. 

Zalwango Joyce  

Díky všem, kteří jste navštívili začátkem ledna výstavu betlémů 
na sýpce a nějakou tou korunkou přispěli do naší “africké 
pokladničky”. Díky vám může naše dívka Joyce studovat, a jak jste si 
mohli přečíst, zatím úspěšně. Provázejme ji i nadále také svými 
modlitbami, aby úspěšně dostudovala a mohla začít život aspoň 
trošku podle svých představ. 
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Milé sestry, milí bratři, moji milí diecézané,  

v roce 2017 oslaví naše brněnská diecéze 240. výročí od svého založení.  
Diecéze není jen území, tvoří ji především lidé, kteří v ní žijí, pracují, modlí se, 
prožívají své radosti i bolesti. Kromě řady akcí, které mají letos přispět  

a rozvinout naše vědomí sounáležitosti, bych rád tuto his torickou událost  
připomněl také výstavou nazvanou Brněnská diecéze ve fotografiích, do které 
jako autor může do 30. června 2017 přispět každý z vás.  

Témata pro zaslané fotografie jsou dvě. Prvním tématem je Katedrála sv. Petra 
a Pavla – hlavní chrám diecéze, protože kostel v Brně na Petrově byl založením 
Biskupství brněnského dne 5. prosince 1777 povýšen na katedrálu, tedy na 

hlavní chrám diecéze a její viditelný symbol. Druhé téma nese název Ze ž ivota 
naší farnosti, protože ve farnostech žijeme jako místní rodiny církve a spojuje 
nás nejen bydliště, ale také řada společně prožitých událostí a akcí.  

Organizační informace pro zájemce o zaslání své fotografie jsou zveřejněny na 
internetových stránkách Biskupství brněnského http://www.biskupstvi.cz a mají 
je také k dispozici Vaši duchovní správcové. Jen ještě doplňuji, že by kaž dá 

fotografie měla mít název, a uvítal bych, kdyby byla doplněna popisem, krátkým 
komentářem, vzpomínkou nebo i příběhem, který se k ní váže.  
Nejzajímavější fotografie bude možné zhlédnout od soboty 2. září 2017 

na výstavě ve Žďáru nad Sázavou během 14. diecézní pouti rodin, letos 
zaměřené na naši diecézi, a později také v katedrále na Petrově.  
Těším se na naše společné dílo a všechny vás provázím svými modlitbami.  

 

Žehná váš biskup Vojtěch 

Kontakt, na k terý je možné zasílat fotografie:  
Diecézní muzeum, Petrov 1, 601 43 Brno, muzeum@biskupstvi.cz 
 

 
V Portugalsku se nachází světoznámé poutní místo Fatima, kde se před sto lety 

13. 5. 1917  třem malým pasáčkům zjevila Panna Maria. Hovořila o míru 
a zjevovala se ještě následujících pět měsíců vždy 13.  dne. 
Lucia dos Santos, její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Mario kvůli tomu 

zažili hodně ústrků, vyhrožování i zatčení. Přesto dokázali poselství předat  
církvi. Je dobré si tyto události připomenout, abychom výzvy v 
nich obsažené nebrali na lehkou váhu a svůj život proměňovali 

podle ducha evangelia, nikoliv podle ducha tohoto světa.  
Rádio Proglas připravuje na květen v cyklu Dotýkání světla s premiérou 
v pátek ve 20:15 a reprízou v neděli v 17:15 cyklus o mariánských 

zjeveních ve Fatimě, v Lurdech, La Salettě. Řeč bude nejenom o událostech 
a místech samotných, ale také  o významu těchto zjevení pro křesťanský život.  
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Vranov u Brna – 10. – 11. 3. 2017 – postní duchovní obnova pro manžele bez 

rozdílu věku a délky manželství – exercitátorem je R. D. Mgr. Jan Pacner - téma: 

„Víra, která prohlubuje krásu našeho lidství“ 

Přihlášky a více informací naleznete na www.crsp.cz. 

 

Rosice u Brna – 18. 3. 2017 – vede Phlic. Kateřina Lachmanová Th.D  
(http://www.biskupstvi.cz/2017-02-17-postni-duchovni-obnova-v-rosicich) 
 

Boskovice – 25. 3. 2017 – téma Cesta, pravda a život - přednášejícím je náš 
nový biskup  Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul Dr.. Bližší info jsou na vývěsce.  
 

 

Určeno pro mládež ve věku 13+  
16:30 prezence na faře v Olešnici 
17:00 zahájení v kostele 

P. Tomáš Koumal 
22:00 noční křížová cesta přírodou 
 

Pro zájemce možnost přespání (nutno 
nahlásit předem). S sebou: teplé oblečení,  

pohodlné boty, pláštěnku, svačinu, buchty, spacák, karimatku (ti kdo budou chtít 

přespat). Přihlašujte se u svého faráře do 26. 3. 2017 nebo mob.: 724166768,  
email: pohlova@dieceze.cz 
 

Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem 
Toto setkání se koná pravidelně od roku 1990 v sobotu před Květnou 
nedělí. V sobotu 8. 4. 2017  od 8:30 hod. se mladí setkají se svým biskupem 

Mons. Vojtěchem Cikrlem. 
Téma pro rok 2017 je: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ (Lk 1,49) 

 
KefasFest 
křesťanský multižánrový festival 

23. – 25. 6. 2017 
na místě bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích 

 

Sloup - Panna Maria Bolestná  Velké Opatovice - sv. Jiří 
Cetkovice - sv. Filip a Jakub  Kořenec - Panna Maria Fatimská 



 
       36 

 

 
Sv. Žofie (z řeckého Sofia, což znamená „Moudrost“) zemřela 
mučednickou smrtí v Římě při poslední vlně pronásledování – za císaře 
Diokleciána roku 305. Legendy dodávají, že spolu s ní zemřely její dcery 
jménem Fides, Spes a Caritas – tedy Víra, Naděje a Láska. 

Dioklecián bývá mnohdy považován za osvíceného, prozíravého, 
moderního a pokrokového panovníka. Možná i pronásledování křesťanů 
chápal jako příspěvek „k obecnému dobru“. Nestává se někdy i nám, že 
ve jménu pokroku a osvícení zabíjíme moudrost?" 

Svaté mučednice Věra (Víra), Naděžda (Naďa, Naděje) a Ljuba (Libuše, 
Láska) a matka jejich Sofie, se narodili v Itálii. Sofie byla zbožnou 
vdovou křesťankou. Svým dcerám dala jména třech křesťanských 
ctností a poučovala je ve zbožnosti, víře a lásce k Spasiteli našemu 
Ježíši Kristu. Svatá Sofie a její dcery nikdy neskrývaly svou víru v Ježíše 
Krista a otevřeně ji vyznávaly přede všemi. 
Zástupce císaře Antioch je proto při pronásledování křesťanů udal 
na císařském dvoře, pročež císař je dal předvolat do Říma. V době, kdy 
na ně dopadla mučednická ruka císaře, bylo Věře 12, Naděždě 10 
a Ljubě 9 let. 
Věděly, proč jsou předvedeny před císaře a po celý čas se horlivě 
modlily k Pánu, prosíce jej, aby jim seslal síly, aby vydržely nadcházející 
muky a i smrt. Když byly předvedeny na císařský dvůr, předstoupil před 
ně samotný císař, mile a přívětivě je přivítal, jakoby snad ani nebyly 
předvedeny na mučení, ale na velkou a skvostnou slavnost. 
Tři dívky pak spolu se svou matkou držely se za ruce, které měly jako 
věnec spolu propleteny a s pokorou, ale rozhodně vyznávaly víru 
v Ježíše Krista. Před utrpením, dala matka svým dcerám rady, 
posilňovala je ve víře, aby vydržely až do konce. Řekla jim: 

 
„Váš nebeský Ženich Ježíš Kristus je zdraví věčné, krása 

nevýslovná a život nesmrtelný. A když se stane a vaše těla budou 
utrpením, která nás čekají, znaveny, On vás oděje do 

neporušitelnosti a rány na vašich tělech zazáří na nebi jako 
hvězdy”. 
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I vyzval je tedy císař, jednu 
po druhé, aby přinesly oběť 
bohyni Artemidě. Mladé dívenky, 
však zůstaly neoblomnými 
a něco takového nechtěly vůbec 
udělat. Na což jedna po druhé 
byly strašně mučeny. 
Jejich matce bylo připraveno jiné, 
ještě horší mučení, byla 
přinucena dívat se na strádání 
svých dcer, po celý čas tohoto 
strašného mučení je však matka 
utěšovala a prosila je, aby 
vydržely vše až do konce pro 
Nebeského svého Ženicha. 
Všem třem dívenkám nakonec 
setnuly hlavy. 
Aby dovršil císař bolest matky, 
dovolil, aby mrtvá těla svých dcer 
vzala a odvezla je ven z města, 
kde je pak mohla pohřbít. A byla 
na jejich hrobu po tři dny a tři noci, modlíce se k Bohu a tomu potom 
předala svoji duši, Bohu, který pro ni připravil rajské příbytky, ve kterých 
ji očekávaly duše jejich slavných dcer. 
Věřící křesťané pohřbili tělo svaté Sofie spolu s jejími umučenými 
dcerami. 
 

22. 1.  Mikuláš Haupt,  Vážany 57 
 

10. 12.  Petr Novák,  Knínice,  53 let 
22. 12.  Jaroslav Andrlík,  Boskovice,  rodák z Knínic 
3. 2.  František Mucha,  Vážany,  75 let 
11. 2.  Marie Dokoupilová,  Šebetov,  87 let 
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)  

Opravená a znovu  
posvěcená socha 

v Šebetově u zámku. 
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Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podílejí na “bytí” 
Farníčku. 
Shromáždit a poskládat takové množství informací vyžaduje nemalé 
úsilí. Je to mravenčí, nezištná práce. K ní je potřeba nejen času, ale 
i obětavé nadšení pro dobrou věc. Po stránce obsahové i grafické je 
Farníček výborný. Každý, i děti, si v něm může přijít na své. Zaslouží si 
naši podporu v modlitbách, ale i finanční přispění nad rámec minima.  
Celé redakci a ostatním, kteří přispívají svými zprávami, přeji do dalších 
let hojnost Božího požehnání. 

čtenářkaFarníčku 
       
 
 
 
 
 
 
Takový článeček určitě potěší všechny, kdo se jakkoliv na vzniku 
Farníčku podílejí. Děkujeme za pochvalu i za příspěvky, kterými tato 
čtenářka-pisatelka i další čtenářky a čtenáři pomáhají náš časopis 
vytvářet.  
Děkujeme všem maminkám, které nám v tomto Farníčku odhalily svoje 
vzpomínky, radosti i bolesti, možná i svou třináctou komnatu. Třeba 
budou inspirací pro další čtenářky, které by se chtěly o svoje mateřské 
radosti a bolesti také podělit. Naše mailová adresa i krabička v kostele 
je stále k dispozici. Samozřejmě i náš časopis. 
Také bychom chtěli poprosit všechny fotografy, aby si znovu přečetli 
slovo otce biskupa, v kterém nás vyzývá k účasti na fotografické soutěži 
k výročí brněnské diecéze. Aby začali fotit, shromažďovat fotky, vybrali 
tu nejlepší a poslali ji na výstavu na biskupství. A ty ostatní aby donesli 
do naší farní “výstavní síně” na sýpku. Chtěli bychom i u nás oslavit 
takovýmto způsobem výročí vzniku naší diecéze a zorganizovat výstavu 
fotografií o naší farnosti a naší diecézi. Buď při Farním dnu, nebo při jiné 
vhodné příležitosti.  

Také . Budeme se těšit na 

příspěvky o vašich návštěvách katedrály, diecézních akcí, poutních míst 
naší diecéze, setkáních s otcem biskupem,… prostě o všem, na co si 
v souvislosti s naší diecézí vzpomenete. 

                        redakce Farníčku 
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ale dal jim smysl a pomáhá nám je nést. 

ale nabízí nám znovu své odpuštění 

ale ukázal, že on je definitivní vítěz 

nad každým zlem. 

ale otevírá nám cestu 

do věčného života plného 

radosti. 

 
 
 

(Sk 1,14)

 
 
Vydáno 26. 2. 2017 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic výhradně pro 

vnitřní potřebu farnosti. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč - tento minimální příspěvek 
vkládejte do označené krabičky na stolku v kostele. 

Kontakt na kněze: Boskovice, Masarykovo nám. 20; email: rkfarabce@mtw.cz;  
Farář P. Miroslav Šudoma - 608755273, 
Kaplan P. Sylwester Jurczak - 607767983;  

Kontakt do redakce: své příspěvky pište na email: p.hauptova@seznam.cz 
nebo napsané na papíře vhoďte do krabičky v kostele.  
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách 

farnosti: www.kninice.farnost.cz.  

 


