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Výlet mládeže z Knínic a Cetkovic s o. Jiřím Mikuláškem, Rosa Coeli, 
2008 
  

  
Cyklovýlet napříč diecézí, Knínice – Oleksovice, srpen 2008 
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Milí přátelé, 

brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. To je velká věc 

v životě místní církve. V malém dějepisném okénku by se dalo 

připomenout, že v době vlády Marie Terezie (1740-1780) byla 

na Moravě jediná diecéze, a to v Olomouci. Patřila mezi největší 

a nejrozsáhlejší v celém tehdejším mocnářství. Měla 525 farností, 

a proto byla Morava zvolena jako první k plánované církevní 

reorganizaci. Tehdejším záměrem bylo vytvořit dvě nová biskupství – 

v Brně a v Opavě. Dne 5. prosince roku 1777 vydal papež Pius VI. 

zvláštní bulu, kterou povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství, 

a jemu podřízené nové Biskupství brněnské s ním mělo vytvořit 

moravskou církevní provincii. Tehdy rovněž plánované opavské 

biskupství na své založení z politických důvodů čekalo až do 30. května 

1996. 
 

Co je vlastně diecéze? 

Samotné slovo pochází z řeckého dioikéin, což znamená „spravovat 

dům“. Jak říká Kodex církevního práva, je diecéze částí Božího lidu, 

která je svěřena do pastýřské péče biskupovi a je vymezena určitým 

územím tak, že zahrnuje všechny věřící, kteří na tomto území přebývají. 

Pokud opustíme formulace církevních dokumentů, dá se jednoduše říci, 

že diecéze je území, na němž všichni žijeme své povolání Bohem 

a máme ve vzájemné lásce a pomoci vytvářet rodinu, v níž se všichni 

lidé mohou cítit milováni a přijímáni. 
 

Když slavíme narozeniny blízkého člověka, je jejich nedílnou součástí 

ohlédnutí se zpět, často nejen k historii rodičů a prarodičů, ale ještě 

do vzdálenější historie. Při takových slavnostních setkáních jsou 

vypravovány a sdíleny příběhy, které připomínají důležité či humorné 

události členů rodiny, a tak jsou posilovány rodinné vazby a jistota 

vzájemnosti. Toto zakořenění v minulosti otvírá dveře k budoucnosti. 

Bez této historické paměti je budoucnost člověka omezena na nejbližší, 

obvykle biologicko-materiální obzor sebe sama, který se pak stává 
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zdrojem jak přehnaných nadějí, tak strachu a obav. Ve společenství 

věřících jde o ohlédnutí do mnohem hlubší minulosti. 
 

Když se podíváme v historii naší diecéze trochu nazpět, v kolika lidech 

se díky existenci věřících mohlo narodit, vyrůst a rozkvést něco 

krásného? Co všechno dokázala naše pastorační, katechetická, 

mládežnická centra, centra pro rodinu, charita a další odbory, oddělení 

a organizace založené pro pomoc věřícím i nevěřícím v jejich 

starostech? 
 

A co udělat pro budoucnost brněnské diecéze, aby byla i nadále plná 

naděje?  

Právě o tom píše svatý Pavel ve svém dopise křesťanům v Kolosách. 

Jeho dopis by se dal parafrázovat asi takto: 

„Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní věřící, kteří projevujete 

milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.  

Vy, kteří dokážete vzájemně spolupracovat na všem, co je dobré.  

Vy, kteří se dokážete i ve své různosti respektovat a navzájem si 

odpouštět lidská provinění. Tak jako je odpouští Bůh vám.  

Jste to vy, kteří jste poznali Boží lásku a radujte se z ní tak, že se stala 

ústřední hodnotou vašeho života a cestou k dokonalosti.  

Jste to vy, kterým v srdci nevládne zdánlivý pokoj bohatství a síly, ale 

pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj vděčni, a vyzařuje z vás.  

Vy, kteří se nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech, která vám říkají druzí, 

a žijete v reálném  světě, do kterého jste zasazeni.  

Jste to vy, kteří se snažíte svým životem zpívat Bohu písně vděčnosti a 

vším, co říkáte a konáte, se připojujete k tomu, čím opěvoval svého Otce 

Ježíš Kristus.“ 
 

Milí přátelé, 

brněnská diecéze slaví 240. výročí svého založení. Kéž je pro ni tím 

nejvzácnějším darem každý z vás a diecéze ať je darem pro vás 

všechny. 

Ať vám Bůh žehná. 

Vojtěch Cikrle 

diecézní biskup brněnský 
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Založení Biskupství brněnského je spjato s církevními reformami 
Marie Terezie a Josefa II., které v 70. letech 18. století radikálně 
zasáhly do života církve v celé habsburské monarchii. 
Na přímý podnět císařovny Marie Terezie a na základě buly papeže 
Pia VI. bylo roku 1777 povýšeno olomoucké biskupství na arcibiskupství 
a na jihozápadě Moravy došlo k založení biskupství nového, se sídlem 
v Brně. Stalo se tak 5. prosince 1777. 
 Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František 

Chorinský z Ledské, dosavadní probošt brněnské kapituly 
a pomocný biskup olomoucký. 

 Brněnská diecéze zahrnovala 151 farností v 18 správních celcích - 
děkanátech. 
 

Historie v číslech 
 
1777 založení Biskupství brněnského 
1783 rozšíření území diecéze o celou rozlohu kraje brněnského a znojemského 
1807 založení kněžského alumnátu (tj. kněžský seminář brněnské diecéze 

existující v letech 1807 až 1950) 
1817 dle sčítání žije v brněnské diecézi 648 389 obyv., z toho 94,7% katolíků 
1863 odstoupení vyškovského děkanství arcidiecézi olomoucké výměnou za 

děkanství boskovické 
1891 biskup František S. Bauer konsekroval hlavní oltář katedrály (21. 5.), 

tento den slaví diecéze jako výročí posvěcení katedrály 
1905 dobudovány dvě věže katedrály, dominanty jihomoravské metropole 
1909 biskup Pavel Huyn svolal I. diecézní synodu  
1930 dle sčítání žije v brněnské diecézi 1 260 295 obyvatel, z toho 88,38% 

katolíků 
1934 biskup Josef Kupka svolal II. diecézní synodu 
1938 vlivem politických událostí z brněnské diecéze část odtržena, zřízen 

generální vikariát v Mikulově 
1941-1946 sedisvakance (tj. období, během něhož není obsazen církevní 

úřad) 
1945 zrušen generální vikariát v Mikulově 
1950 zrušení kněžského alumnátu 
1972-1990 sedisvakance 
1999 nové územně správní rozdělení diecéze do 20 děkanátů a 449 farností 
2000 dle sčítání žije v brněnské diecézi 1 354 361 obyv., z toho 39,4% katolíků 

2014 průměrný počet návštěvníků bohoslužeb v brněnské diecézi - 106 803 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEsk%C3%BD_semin%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_brn%C4%9Bnsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1807
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
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Brněnská diecéze se rozkládá na ploše 10 597 km2 a svou rozlohou je 
třetí největší v České republice a spojuje celkem 20 děkanství. 

děkanství 
boskovické 
a jeho 
farnosti 

biskupství 
brněnské 
a jeho 
děkanáty 
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Křesťanský chrám může mít pro každého příchozího jiný význam. 

Může být oázou ticha, skvostem kultury, dominantou města… 
Ve skutečnosti je chrám místem setkání. Setkává se zde minulost se 

současností, člověk s člověkem, ale především zde má člověk 
možnost setkat se se svým Tvůrcem a v jeho blízkosti najít sám sebe 

a uvědomit si tak velikost a vznešenost lidství. 
 
 

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově je . 

Je biskupským chrámem (od slova „cathedra“). 
 
Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově 
do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. 
Původní zasvěcení svatému Petrovi bylo rozšířeno na zasvěcení sv. 
Petrovi a Pavlovi již před rokem 1378. Během třicetileté války kostel 
vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech  
1651-52 a 1743-46. 
 
Na obrázku katedrála v roce 1874: 

Roku 1296 byla u kostela zřízena 
kolegiátní kapitula, a když papež 
Pius VI. bulou z roku 1777 
potvrdil zřízení brněnského 
biskupství, byl kostel sv. Petra a 
Pavla povýšen na katedrálu. 
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Podoba dnešního hlavního oltáře pochází z konce 19. století, když byl 
„původní“ barokní nahrazen dnešním 11 m vysokým pseudo-gotickým 
dřevěným oltářem od vídeňského řezbáře Josefa Leimera z roku 1891, 
který znázorňuje ukřižování Krista, na jehož spodní části je vyobrazeno 
všech dvanáct apoštolů. 
 
 
Současná vnější silueta se dvěma 
věžemi vznikla podle 
návrhu architekta Augusta Kirsteina, 
který vzešel jako vítězný 
z architektonické soutěže v roce 
1901. Na jeho základě byl 
chrám přestavěn 
1904–1909 ve 
stylu novogotiky. 
 

 
 

Obě věže 
katedrály jsou 

vysoké 84 
metrů, interiér 

lodi a vnitřní 
zařízení je 
převážně 

barokní 
od sochaře 

Ondřeje 
Schweigla. 

Perokresba Miroslav Vomáčka 

Na počátku 90. let 20. století byla veřejnosti zpřístupněna románsko-
gotická krypta. 
V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena trvalá expozice 
s názvem Klenotnice katedrály, v níž můžeme shlédnout 
bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty 
ukrývající se dříve v depozitářích. 
Další turistickou nabídkou je výhled ze severní (směrem na město 
Brno) a jižní (směrem k Pálavě) katedrální věže.  
Vedle kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem 
byla - v severním vchodu katedrály - 29. června 2005 zpřístupněna 
nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a 
realizoval renomovaný velehradský umělec Otmar Oliva. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/1891
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/August_Kirstein
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architektonick%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novogotika
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Na průčelí katedrály je citát z Matoušova evangelia (11, 28-30): 
Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego 
reficiam vos tollite iugum meum super vos et discite a me quia 
mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus 
vestris iugum enim meum suave est et onus meum leve est. 

 
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť 
jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše 
odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží. 
  

 
Hlavními patrony katedrály na Petrově i celé 
brněnské diecéze jsou svatí apoštolové-mučedníci 

a  (liturgická slavnost 29. června). 

 
Za další ochránce jsou na základě rukopisu „Liber 
erectionis et fundationis altarium 1482-1552“, který 
je uložen v Zemském archivu Olomouc, mimo jiné 
považováni: 
 

, mnich, a , biskup,  

hlavní patroni Moravy a spolupatroni Evropy 

, mučedník, hlavní patron českého národa 

, mučedník, patron Čech a Prahy 

, biskup a mučedník, patron Čech 

, kněz 

, opat 

, mučedník 

, kněz a mučedník, patron Čech  

, mučednice 

, panna a mučednice 
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 (asi 1220 - 1252) - rodačka z Křižanova, matka čtyř 

dětí, obětavá pomocnice potřebným. V Olomouci byla roku 1995 
prohlášena papežem Janem Pavlem II. za svatou. Je uctívána jako 
patronka rodin.  
  

 (1386 - 1456) - italský mnich z řádu přísných františkánů, 

jeden z nejproslulejších kazatelů své doby, apoštol Evropy. Roku 1451 
kázal také v Brně, na jeho počest byla pojmenována kamenná kazatelna 
na severní straně katedrály jako “kapistránka”. 
  

 (1576 - 1620) - kněz, mučedník. V Brně přijal jáhenské i 

kněžské svěcení v roce 1609. Papežem Janem Pavlem II. byl roku 1995 
v Olomouci svatořečen. Je uctíván jako patron zpovědníků. 
  

 (1587 - 1649) - jezuitský kněz a později provinciál, jehož 

silná víra a důvěra v přímluvu Panny Marie posilovaly odvahu a 
statečnost obránců města Brna v době třicetileté války. 
  

 (1661 - 1706) - jezuita, brněnský rodák, misionář, 

významný botanik, objevitel nových léčiv, lékárník. Je po něm 
pojmenována květina kamélie. 
  

 (1677 -1723) - čelní představitel barokní gotiky v 

našich zemích. Jeho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 
hoře na Žďársku byl roku 1994 zapsán do seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. 
  

 (1698 -1765) - vynálezce bleskosvodu, kněz řádu 

premonstrátů, převor kláštera ve Znojmě-Louce, zasvětil svůj vědecký 
život studiu elektřiny. Od roku 1742 až do své smrti působil na faře v 
Příměticích. 
  

 (1751 - 1820) - řeholní kněz řádu redemptoristů, 

rodák z Tasovic u Znojma, původním povoláním pekař. Roku 1909 byl 
svatořečen, o pět let později se stal patronem Vídně. 
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 (1804 - 1868) - kněz, básník, překladatel, jeden 

z nejvýznamnějších sběratelů moravských národních písní, autor řady 
zpěvníků. Jeho sbírka tvořila 2361 písní světského i náboženského charakteru, 

tříděných podle námětů a žánrů, zaznamenaných v krajových nářečích. 
  

 (1820 - 1885) - hudební skladatel, sbormistr 

a regenschori, učitel Leoše Janáčka, člen starobrněnského kláštera 
augustiniánů v Brně ředitel Brněnské besedy. V Brně a Olomouci se 
nachází ulice nesoucí jeho jméno. 
  

 (1822 - 1884) - zakladatel moderní genetiky, opat 

augustiniánského kláštera na Starém Brně. Jeho spis “Pokusy 
s rostlinnými hybridy” byl po roce 1900 přeložen do všech evropských 
a mnoha světových jazyků. 
  

 (1854 - 1920) - jedna z nejoriginálnějších osobností české 

hudební moderny, skladatel “moravské” hudby, významný folklorista, 
zakladatel a dlouhodobý ředitel nové varhanické školy v Brně. 
  

 (1894 - 1943) - řeholní sestra Kongregace 

františkánek křesťanské lásky. Pro statečnou víru a věrnost svědomí 
byla ve Vídni popravena. Zde ji také roku 1998 papež Jan Pavel II. 
prohlásil za blahoslavenou. V její rodné brněnské čtvrti Husovice nese 
její jméno místní park. 
  

 (1914 - 1988) - generální představená 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského ve Znojmě-
Hradišti, žena radostné zbožnosti i odvážné práce pro církev v době 
totalitního režimu. Ve Vatikánu probíhá proces jejího blahořečení. 
  

 (1920 - 1952) - kněz, mučedník. Jedna z obětí tzv. babického 

procesu totalitního režimu v padesátých letech minulého století. V roce 
2004 byla v Brně zahájena diecézní fáze procesu jeho blahořečení. 
  

 (1950 - 1990) - kněz dominikánského řádu, brněnský rodák. 

Nabídl život Bohu jako oběť za svobodu pronásledované církve v naší 
vlasti. Zemřel krátce po pádu totalitního režimu v lednu roku 1990. V 
roce 2006 byla zahájena diecézní fáze procesu jeho blahořečení. 
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Biskupové jsou nástupci apoštolů skrze Ducha svatého, jsou 
v církvi pastýři, a jako takoví jsou učitelé víry, kněží posvátné 

bohoslužby a služebníci řízení církve. 
 

Diecézní biskup je ten, kterému byla svěřena péče o diecézi. Stará se při 
výkonu své pastorační služby o všechny křesťany jeho péči svěřené, ať už 

jakéhokoli věku, postavení a národnosti, ať bydlí trvale nebo dočasně na jeho 
území, a svého apoštolského ducha obrací i k těm, o něž vzhledem k jejich 
životním podmínkám nemůže být dostatečně postaráno běžnou pastýřskou 

péčí, a také k těm, kdo přestali žít podle víry. 

 
Prvním biskupem brněnské diecéze byl papežem Piem VI. jmenován: 

Matyáš František hrabě  z Ledské 1777 – 1786 

Po něm následovali: 

Jan Křtitel , O.Cr. 1787 – 1799 

Vincenc Josef kníže  1800 – 1816 

Václav Urban rytíř  1817 – 1831 

František Antonín  1832 – 1841 

ThDr. Antonín Arnošt hrabě  1842 – 1870 

Karel  1871 – 1882 

kardinál ThDr. František Saleský  1882 – 1904 

ThDr. PhDr. JUDr. Pavel hrabě  1904 – 1916 

ThDr. Norbert Jan Nepomuk , O.T. 1917 – 1926 

PhDr. ThDr. Josef  1931 – 1941 

ThDr. Karel  1946 – 1972 

ThLic. Vojtěch  1990 – dosud 

    ThDr. Petr 1999 – pomocný emeritní biskup 

   Ing. Mgr. Pavel  2016 - pomocný biskup  

 
Od roku 1941 do roku 1946 byla diecéze spravována kapitulním vikářem 

Dr. Josefem . 

Od roku 1972 do roku 1990 byla diecéze spravována kapitulním vikářem 

Ludvíkem . 

http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#1
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#3
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#4
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#5
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#6
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#7
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#8
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#9
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#10
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#11
http://www.biskupstvi.cz/brnensti-biskupove#12
http://www.biskupstvi.cz/vojtech-cikrle
http://www.biskupstvi.cz/petr-esterka
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Při České 
biskupské 

konferenci je 
předsedou 
Komise pro 

liturgii, Komise 
pro kněžstvo, 

Rady pro rodinu 
a Rady pro 

bioetiku. 

 

Narodil se 20. srpna 1946 v obci Bosonohy (dnes 
městská část Brna). Protože pocházel 
z komunistickým režimem pronásledované rodiny 
(jeho otec byl z politických důvodů 11 let vězněn), 
nemohl studovat, vyučil se slévačem 
a odmaturoval až později na večerní Střední škole 
pro pracující v Brně. Jako dělník pracoval ve 
Šmeralových závodech, ve Zbrojovce a na stavbě 
dálnice Praha-Brno. 
V roce 1971 byl přijat ke studiu 
na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu 
do Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 27. června 
1976 v brněnské katedrále. 
Od roku 1976 do roku 1982 působil jako duchovní 
v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Jihlavě, 
ve Znojmě, ve Slavkově u Brna, ve Velkých 
Němčicích a Starovicích. 

V letech 1982 – 90 vykonával funkci prefekta, později rektora 
v Kněžském semináři v Litoměřicích. Dne 14. února 1990 byl (po 
osmnácti letech uprázdněného biskupského stolce) papežem Janem 
Pavlem II. jmenován v pořadí 13. sídelním biskupem brněnské diecéze. 
Biskupské svěcení přijal 31. března 1990 z rukou olomouckého 
arcibiskupa Františka Vaňáka. 
 

Biskupské heslo NON EGO, SED TU – „Ne já, ale Ty" je zkratkou 

ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj 
život do rukou milujícího Boha. 
 

Bibliografie 
Ne já, ale Ty (1998) 
... aby mohlo vyrůst něco krásnějšího (1999) 
Non ego, sed tu (2000) 
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Stradivárky (2007) 
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Vzpomínky 
na pana biskupa 
 
 
 

Shodou náhod (?) jsme se jednoho sobotního odpoledne ocitli v Brně 
na Petrově. Jedna dobrá duše nás pozvala a provázela po sídle 
našeho pana biskupa. Když se ozvaly nějaké zvuky, s omluvou se 
vzdálila. Po chvilce se s tajemným úsměvem vrátila a po další chvilce 
se ve dveřích objevil otec biskup Vojtěch. Srdečně se s námi pozdravil 
a vzal nás ven do biskupské zahrady. Tam si s námi povídal, ptal se 
děcek, čím by chtěly být, vyfotili jsme se s ním a viděli jsme také kříž, 
který on sám velice rád fotografuje a můžeme ho vidět v mnoha jeho 
knihách. Nakonec našeho setkání nás zavedl do své biskupské kaple. 
Tam si sedl, vzal do ruky kytaru a potichu začal hrát. Naše průvodkyně 
nám pošeptala, že se za nás takto modlí. Moc si ceníme této jeho 
modlitby, která nám v dalším životě určitě hodně pomohla. Také my 
pamatujme na něj ve svých modlitbách, aby měl stále dost sil k řízení 
naší diecéze. Rádi vzpomínáme na tuto naši návštěvu na biskupství a 
jsme velice vděčni otci biskupovi, že ač se právě vrátil unaven z jistě 
namáhavé pastorační návštěvy některé farnosti své diecéze, místo 
zaslouženého odpočinku se tak ochotně věnoval naší rodině. Díky mu 
za to. A díky Bohu za našeho otce biskupa. 

  
Moje vzpomínka je „hudební“. Stále mám v živé paměti jeho upřímnou 
vděčnost za hraní naší scholy v roce 2015 na DSM.  
Naše sborečkové začátky však podpořil už v roce 2008, kdy naše farní 
hudební těleso tvořila mládež. To byl údiv, když mi jednou přišel dopis 
(z biskupství!): 

Vážená paní Hartlová, 
Děkuji Vám za milý dopis, fotografii, písničky (těším se, až si CD 
v klidu pustím) i naplánované modlitby. 
Přeji Vám i všem blízkým vše dobré, „knínického sborečku“ přeji 
navíc hodně radosti z oslavy našeho Pána. Také jsem před 
mnoha lety jezdil s trochu početnějším sborečkem. Měli jsme tam 
i malé děti a mladé lidi, kteří ani neuměli zpívat, a přesto 
z našeho zpívání „něco vyzařovalo“, čemu dávali zbožní lidé 
přednost před profesionály… 
V modlitbě provází a ze srdce Vám všem žehná 

Mons. Vojtěch Cikrle biskup brněnský 
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Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 
v Dolních Bojanovicích. Pro nábožensko-politické 
přesvědčení byl už jako student perzekuován a po 
mnoha obtížích maturoval až v roce 1956 na 
jedenáctiletce v Hodoníně. Protože 
pronásledování komunistickým režimem 
provázené výslechy StB pokračovalo, začal se po 
maturitě připravovat na útěk do zahraničí. Dne 15. 
června 1957 emigroval do Rakouska. 
V září 1957 byl přijat do Papežské koleje 
Nepomucenum v Římě a po studiu filozofie 
a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963 
v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Tragliou 
vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie 
v červnu 1963 byl poslán mezi krajany 
do arcidiecéze San Antonio v Texasu. 
V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se začal připravovat 

k doktorské práci na téma „The Unionistic Congresses at Velehrad“, kterou o 
rok později obhájil. Po návratu do USA v létě 1967 zahájil své akademické 
působení v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě, kde byl roku 1980 
jmenován řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal v duchovní správě 
řady farností. 
Současně v letech 1974 – 1995 působil v americkém letectvu jako vojenský 
kaplan v záloze. V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci 
mezi českými katolíky v USA a Kanadě. Roku 1984 byl požádán biskupem 
Janem Mořkovským, aby založil Spolek sv. Vojtěcha pro záchranu římské 
Papežské koleje Nepomucenum. 
V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který působil v Římě 
a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován jeho biskupským vikářem pro 
USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii. 
Roku 1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným 
prelátem. 

Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku 
pomocným biskupem brněnským a pověřil ho duchovní péčí o české 
katolíky v cizině. 
Biskupské svěcení přijal Mons. Petr Esterka 11. září 1999 v katedrále 
sv. Petra a Pavla v Brně od svého sídelního biskupa Mons. Vojtěcha 
Cikrleho. 
Biskupské heslo: EUNTES IN MUNDUM UNIVERSUM – Jděte do 
celého světa 
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V roce 2010 po dovršení věku 75 let nabídl brněnský pomocný biskup 
Mons. ThDr. Petr Esterka do rukou papeže Benedikta XVI. svoji 
rezignaci na funkci pomocného biskupa. Papež Benedikt XVI. poté 
pověřil Mons. ThDr. Petra Esterku setrváním v dosavadní službě “donec 
aliter provideatur”. Ke dni 9. prosince 2013 papež František rezignaci 
brněnského pomocného biskupa definitivně přijal. 
Emeritní biskup Petr Esterka nadále sídlí v Kalifornii (USA). 
  
 
 
Vzpomínky 
na pana biskupa 
 
 
 

Bylo to na podzim roku 1999, cestoval jsem vlakem na severní Moravu 
a v Brně jsem měl trochu času na další přípoj. Vydal jsem se nahoru 
na Petrov. Všude plno aut, katedrála zaplněna lidmi… Po chvíli jsem 
pochopil - dostal jsem se náhodou na svěcení nového pomocného 
biskupa Petra Esterky. Byl to nečekaný, ale pěkný zážitek. Příležitostí 
vidět někdy potom pana biskupa už moc nebylo - většinu času tráví 
v zahraničí, v katedrále jsem ho viděl jenom z dálky, ale mohu říci, že 
jsem byl při jeho svěcení a rád na tento den vzpomínám. 
  
Moje vzpomínka sahá do roku 2006, kdy jsem společně se svým 
současným manželem moderovala akci pořádanou Diecézním 
centrem pro mládež – byla to Pěší pouť mládeže z Brna do Boskovic. 
Jednou ze zastávek byly také Křtiny, kde jsme slavili mši svatou právě 
s panem biskupem Esterkou. V té době jsem jen velmi mlhavě věděla, 
o koho jde. Bohužel. Po skončení mše jsem jako moderátorka měla 
vystoupit a přednést, jaký bude následovat program - nabídky sportů 
a přednášek. Jednu z besed jak jinak než o Americe vedl právě otec 
Petr Esterka. V momentě, kdy jsem účastníky vybídla, že si tedy 
můžou vybrat některou z variant programu, jsem nejspíš nepoužila 
správná slova a otec Esterka – zřejmě se cítil dotčen, že všichni 
nejdou na jeho besedu – mi věnoval poučení o rozhodnosti. Citoval 
z Písma (Mt 5,37): „Ať je tedy vaše slovo 'Ano' ano a 'Ne' ne. Co je nad 
to, je od zlého.“ Cítila jsem se náležitě dotčena, teď se tomu směju a 
trošku mě mrzí, že jsem nevyužila příležitost tohoto člověka poznat. 
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Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-
Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně 
na Křenové ulici pokračoval ve studiu 
na elektrotechnické fakultě VUT Brno - obor 
elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989. 
Po vykonání roční základní vojenské služby 
nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník 
do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd 
České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji 
a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro 
tomografii nukleární magnetické rezonance. 
Publikoval v řadě zahraničních odborných 
časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické 
fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou 
práci v oboru teorie elektromagnetického pole. 
V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. 

Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené 
v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od 
téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo. 
V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou 
brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako 
farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách 
a excurrendo administrátor ve Starovicích. V roce 2005 byl ustanoven 
spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován 
farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem 
Kněžské rady brněnské diecéze. 
V říjnu 2015 byl biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován III. sídelním 
kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. 
V sobotu 29. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula 
pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. 
Biskupské svěcení přijal Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.,  29. června 
2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého diecézního biskupa 
Mons. Vojtěcha Cikrleho. 
 
Biskupské heslo: VIA VERITAS VITA – Cesta, pravda, život – zvoleno 
podle Evangelia sv. Jana 14,6 („Já jsem ta cesta, pravda i život“). 
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Vzpomínky 
na pana biskupa 
 
 
 

My, Keničáci, jsme měli boskovický kostel a mše svaté v něm dlouhá léta 
spojené s panem děkanem Jindrou a farářem Sedlákem. Asi před 15-ti léty 
se v něm najednou objevili dva noví kněží. Jeden jako nový farář, druhý jako 
farní vikář. Zprvu jsme nevěděli, který je který, oba nosili brýle, oba byli noví. 
Až podle nápisu na zpovědnici jsme zjistili, kdo je kdo. Za čas jeden z nich 
odešel, za další čas se druhý z nich stal administrátorem v Knínicích. A opět 
po nějakém čase se první z nich stal pomocným biskupem naší diecéze. 
I taková může být vzpomínka na našeho otce biskupa Pavla Konzbula. 
Také v knínickém kostele jsme budoucího biskupa několikrát mohli vidět 
i slyšet při mši svaté. V roce 2009 nás povzbudil při postní duchovní obnově 
na téma  „Proč být křesťanem?”. Možná si někdo vzpomenete. 
  
Vzpomínky jsou jako jeřabiny rudé, strom již zvadl a ony stále svítí… 
Nezapomenutelné vzpomínky máme na nynějšího pomocného biskupa 
Mons. Pavla Konzbula, který působil v Boskovicích jako kaplan po dva roky. 
V této době probíhaly v Mariazell (22. 5. 2004) Středoevropské katolické dny. 
On byl ustanovený jako vedoucí pro poutníky naší farnosti. 
V neděli brzy ráno počasí “nic moc”, až se nám krásně rozpršelo. Kvůli 
bezpečnosti jsme nesměli mít deštníky. Naštěstí jsme v Rakousku obdrželi 
každý tašku s pláštěnkou, rádiem a složenou papírovou sedačkou. Po cestě 
na letiště jsme hrdě kráčeli - menší skupinka - pod naší vlajkou a zpívali 
mariánské písně. Tímto jsme získali veliký obdiv u cizinců, asi proto, že nám 
nepřízeň počasí nevadila. No, na letišti, kde se slavnost konala, jsme už 
nabírali bláto horem přes boty. Mši svatou jsme slyšeli z rádia, na oltář jsme 
pro veliké množství poutníků neviděli. Při zpáteční cestě k autobusu jsme z 
rádia naslouchali pěknému koncertu a proslovům, program totiž pokračoval 
i po našem odchodu až do večera. 
K velikému údivu se nikdo neztratil, i když autobusy na nás čekaly po různých 
polních cestách. Náš vedoucí nás po celou cestu obveseloval, tak nikdo 
neměl čas přemýšlet, jestli má na sobě něco suché či mokré. Pobožnost 
nechal na “svatých mužích z Valchova”. Tak se vším humorem nazval 
p. Veselého a p. Marka. Takže veselá nálada a duchovno nás provázely až 
do Boskovic. Moc ráda na tuto pouť vzpomínám. Z některých autobusů se 
„zbloudilí” vraceli domů až za dva dny a to po vlastní ose.  
Takto plný humoru je náš nový biskup stále. Smutného jsem ho snad nikdy 
neviděla. A co mu chceme k jeho zodpovědné práci přát? Přidala bych se ke 
slovům básníka: 
“Chraň, Pane, Otce našeho, ať v šťastném našem kruhu, let mnohých dožije 
se v požehnání!” 



 

 
       20 

Nejbližším pomocníkem a spolupracovníkem otce 
biskupa je jeho generální vikář Jiří Mikulášek. 
 
Jiří Mikulášek se narodil 5. února 1942 v Brně, kde 
také maturoval na Průmyslové škole 
elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný 
jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 

studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 
1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení. 
Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze (Jedovnice, 
Ostrov u Macochy, Blansko, Hovorany, Brno-dóm) a od roku 1992 je 
jejím generálním vikářem. V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem 
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, o čtyři roky později 
byl zvolen jejím děkanem a I. prelátem. V Jubilejním roce 2000 jmenoval 
Svatý otec Jan Pavel II. P. Mikuláška "prelátem Jeho Svatosti". Při 
příležitosti 225. výročí založení brněnské diecéze ocenil generálního 
vikáře brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělením medaile sv. Petra 
a Pavla za obětavou kněžskou službu. 
 
Bibliografie  Kde by se vzalo to dobro? (1999), Stříbrné vteřiny 
(2000), Sejdeme se v nebi (2003), Přichází král (2005), Sešívané srdce 
(2007), ve studiu Radia Proglas namluvil CD nazvané Ke tvé chvále 
zpívám, které doplňují další příběhy a malá životní ohlédnutí. 
 
 
 
Vzpomínky 
na pana 
generálního vikáře  
  
  
S generálním vikářem Mons. Mikuláškem jsme se mohli setkat v naší 
farnosti nebo blízkém okolí již několikrát. Svátost biřmování uděloval 
biřmovancům v našem kostele na podzim roku 2006 a na jaře 2011. 
Někteří naši farníci od něj byli biřmováni v Boskovicích, před několika 
lety světil nové varhany v kostele na Vískách. 
Naše zpěvná mládež s ním prožila zajímavé setkání na dosti zvláštním 
místě. Kde a kdy to bylo, se dozvíme z naší farní kroniky: 
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 Výlet do Dolních Kounic s otcem generálním vikářem Jiřím Mikuláškem
         27. 10. 2008 

  
Při svěcení kapličky a kříže v Oleksovicích jsme se více seznámili s otcem 
Mikuláškem, který se s námi mladými chtěl podělit o historii a krásu místa 
zvaného Rosa Coeli - Růže Nebeská. 
Peťa s otcem domluvili termín 27. října. Naše čtrnáctičlenná výprava vznikla 
složením mladých z Knínic, Vážan, Šebetova, Uhřic i Cetkovic. Společně 
jsme v 7:17 nasedli na vlak směr Brno a pak Moravské Bránice. “Odtud 2km 
pěšky do Dolních Kounic” - hlásil Mirek, náš navigátor. Trasa se prodloužila 
minimálně na 4km, ale nikomu z nás to zas tak nevadilo. Kolem půl jedenácté 
jsme konečně našli náš cíl - klášter Rosa Coeli, který hned na první pohled 
zaujme - nemá totiž střechu. V historii byl vypálen, a tak z něj zbyly jen 
mohutné holé zdi a vnitřek vyplňuje teď ještě zelená tráva. 
Podle našich informací měli přijet i mladí z jiných farností, ale kdo ví proč, že 
nepřijeli. Zkrátka jsme tam byli jen my, otec Mikulášek, 2 páni faráři, maminka 
se synem a jeden starší pán. I tak to byl krásný den. 
V 11 hodin jsme slavili mši svatou v prostorách, kde střecha náhodou je, pak 
jsme se nadlábli ze svých zásob a ze zásob cukroví otce Mikuláška. Po chvíli 
siesty jsme prošli všechny chodby, chodbičky, sakristii a věžičky, které zde 
byly. A to už na nás čekala hra - jak jinak než o svatém Pavlovi, kterému je 
rok 2008/2009 zasvěcený. Po trojicích jsme se rozběhli po celé Rosa Coeli a 
hledali otázky, na které bylo trošku těžší najít odpovědi ve svých hlavách, ale 
nakonec se všem podařilo, a mohli jsme si vybrat nádherné plakáty zvířat. 
Potom následovala autogramiáda slavného otce generálního vikáře, který 
nám tyto plakáty věnoval. Dojedli jsme koláčky, zazpívali si písničky, udělali 
společné foto, poslechli si večerníček na dobrou noc a vtipy od humorně 
naladěného otce a šupajdili jsme na vlak. 
Byl to nádherný prázdninový den strávený zas trošku jinak s tvářemi známými 
i neznámými - teď už vlastně taky známými v nádherném prostředí 
zasvěceném Panně Marii.   
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Na území brněnské diecéze je 82 poutních míst, 
z nichž čtyřicet je zasvěceno Panně Marii. 

 
Nejvýznamnějšími poutními místy jsou: 

 (Tuřanská Matka Boží „v trní“), 

 (Panna Maria de Foi), 

 (Panna Maria Karmelská), 

 (sv. Zdislava), 

 (Panna Maria Křtinská), 

 (Svatý Kopeček), 

 (Bolestná Panna Maria Sloupská), 

 (Panna Maria Vranovská), 

 (Stará matka Boží Žarošická) 

 (bazilika minor Nanebevzetí Panny Marie 

a sv. Mikuláše, poutní kostel Zelená Hora). 
  
„Pouť nás má přivést k tomu, abychom opustili vyšlapané cesty a 
objevili něco nového. Ty nejkrásnější zážitky často neprožijeme 

na místech, kde to předpokládáme, ale čekají nás při toulkách po 
malých zastrčených místech, na odbočkách z hlavních cest, které 
ani nejsou na mapách. Slovy papeže Františka Vám přeji, abyste 

při putování na posvátná místa objevili „lásku Boha, který 
potěšuje, odpouští a dodává naději“, 

říká brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 
  

  
- kostel narození Panny Marie, pod 
kostelem hrobka rodu Lichtenštejnů. 
U kostela se nachází klášter paulánů. 
Ti se vrátili na Vranov v r. 1992 
a postupně dostavěli chybějící část 

kláštera. Zřídili zde  Duchovní centrum svatého Františka z Pauly, kde 
se konají duchovní obnovy,  exercicie a jiné duchovní akce a setkání.  
Kostel i klášter jsou častým cílem poutníků i z naší farnosti, jak dokládá 
i úplně první zápis ve farní kronice z roku 1994: 
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Vraťte se s námi na Vranov 
 
Mnohým z nás se vybaví barokní kostel Narození Panny Marie, poutní 
místo, zvonkohra, hrobka,... ne každému však klášter řádových sester 
sv. Františka z Assisi a řád sv. Františka z Pauly (Pauláni - otec Pavel, 
Pavel a otec František). 
Zde jsme strávili čtyři nezapomenutelné prázdninové dny (18.7. - 
21.7.1994). Přijížděli jsme sem s představou, že nás na Vranově čekají 
dny zábavy, táboření, zpěvu, ale… 
Když jsme dorazili, uvítaly nás sestřičky a oba kněží. Velice oblíbený 
kněz otec Pavel, Paulán, se nám po celý pobyt věnoval. Byl to zvláštní 
člověk - psychotronik. Dokázal každému pomoci z nesnází, poradit jak 
se vyrovnat s problémy. Z očí poznal, jací jsme a my jsme mu 
důvěřovali. 
Hodné a usměvavé sestřičky nám výborně vařily a my jsme jim 
na oplátku pomohli vyplet zahradu a pomáhali jim s nádobím. 
Každý den probíhala duchovní přednáška: o hříchu, smyslu života, 
o Bohu, víře, apod. Chodili jsme na mše svaté, kde jsme zpívali 
s kytarou, poznávali jsme okolí, navštívili hrobku, atd. 
Ve vranovské farnosti jsme prožili krásné dny i chvilky plné 
porozumění, radosti, lásky, vzájemného poznání i zamyšlení se nad 
sebou, nad svým postavením. Více jsme se sblížili s Bohem a upevnili 
svou víru v něho. Zamýšleli se nad otázkami: Co od nás Bůh očekává? 
Jaké máme poslání od Boha? Co je to víra a co pro mě znamená? 
Slovo nuda jsme úplně vyškrtli z našich myslí. 
Čtyři dny uběhly jako voda a my se ač neradi vraceli domů. Pobyt 
na Vranově naplnil naše srdce štěstím, radostí a láskou k Bohu. Dal 
nám energii, sílu a vytrvalost do našeho budoucího života.  
Bude-li to možné, určitě rádi pojedeme znovu. 
Pane Bože, děkujeme Ti za prázdninový výlet! 

 
Redakční poznámka: 
Jeli znovu, mnohokrát !!! Na svěcení otce Pavla 
Havláta a na jeho primici, na duchovní cvičení i na 
obyčejné brigády, putovali sem při pěší pouti 
mládeže, i odtud do Brna po nočním bdění ve 
vranovském kostele, mnohokrát na večerní 
pobožnost před významnými svátky nebo jen tak 
přijmout svátost smíření a načerpat sílu a pokoj do 
všedního života.   
ZDE, NA VRANOVĚ, JE JISTĚ MOŽNÉ HLEDAT 
KOŘENY AKTIVITY NAŠÍ FARNÍ MLÁDEŽE.  

Bože, díky za Vranov. Díky za naši mládež! 
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- poutní kostel P. Marie Bolestné 
 
K Panně Marii Bolestné se jezdí na 
pouť hlavně na Květný pátek. Přes 
celý den bývá kostel zaplněný, dlouhý 

had kajícníků se vine ke zpovědnicím. Svoje zvláštní kouzlo má první 
mše svatá v 5 hodin ráno. Většinou bývá ještě tma nebo se jen maličko 
začíná šeřit, podle toho, jestli tato pouť vyjde na zimní nebo už na letní 
čas. Tak brzy ráno zde nebývá mnoho lidí, ale pomalu se kostel 
zaplňuje, jak přijíždějí autobusy či auty další poutníci. Po skončení této 
první mše svaté bývá plný. Venku už je 
vidět, prodavači rozbalují stánky 
s cukrovím, obrázky a vším možným, 
tak rychle koupit něco z pouti, najít 
svoje auto a vyrazit k domovu na 
snídani a za svými denními povinnostmi 
- do školy, do práce. A hlavně dovézt 
požehnání od Panny Marie Sloupské 
i těm, kteří k ní jet nemohli. 
  
Při návštěvě Moravského krasu jsme se 
jedno nedělní dopoledne vydali na mši 
svatou k Panně Marii do Sloupu. 
Tentokrát to ale v kostele bylo nějaké 
jiné. Vpředu u oltáře nezvykle dlouho 
něco chystali, přední lavice byly 
zaplněny skupinkou zvláštních lidí, i varhany začaly hrát nějak jinak. 
Až na začátku mše svaté jsme zjistili, co se to tady dnes děje. 
Do Sloupu přijeli poutníci z východního Slovenska i se svým 
duchovním a ten i s tehdejším sloupským farářem P. Kozárem sloužil 
mši svatou východního obřadu. Bylo to pro nás nezvyklé, ale velice 
zajímavé poslouchat jiné zpěvy a modlitby, sledovat chování skupiny 
řeckokatolických poutníků, zvláště jednoho nepřehlédnutelného, který 
každou chvilku vstával a křižoval se. Velkým zážitkem bylo svaté 
přijímání. Poprvé a zatím naposled jsme přijímali Kristovo Tělo a Krev 
jako kostku kvašeného chleba namočenéno v kalichu s vínem, 
podávaného knězem do úst dlouhou lžičkou. Mše svatá trvala aspoň 
jednou tak dlouho než obvykle, ale kupodivu i děti to v klidu vydržely a 
nikdo nic nenamítal. Takovýto zážitek mám spojený se sloupským 
kostelem. 
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- poutní kostel Jména Panny Marie 
 
 
 
Bylo to v období Pražského jara, celá 

společnost volněji dýchala, i církev měla možnost se více nadechnout.  
V mnoha farnostech vznikaly dětské skupinky - družinky. Jejich 
členové plnili různé úkoly, třeba si vymalovávali na předtištěných 
listech obrázky za účast na mši svaté, modlitbu, dobrý skutek, měli se 
starat o opuštěné hroby, apod. Jeden úkol zněl: Navštívit nějaké poutní 
místo. V neděli ráno jsme se vypravili vlakem do zastávky Babice nad 
Svitavou, odtud pěšky přes les a vesnici Babice a potom dále po silnici 
až do Křtin. Zúčastnili jsme se pouťové mše svaté, prohlédli si kostel 
a vydali se na zpáteční cestu na vlak. Byla to pro nás děcka dost 
náročná pouť, ale měli jsme radost, že jsme splnili další úkol do naší 
hry. Škoda, že potom brzy přišla normalizace a s podobnými hrami a 
aktivitami byl na dlouhou dobu konec. Važme si toho, že teď zase 
můžeme svobodně vyznávat svoji víru a účastnit se různých 
náboženských akcí.  
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- poutní kostel sv. Anny,  milostná 
socha Staré Matky Boží Žarošické 

  
Vranov, Sloup, Křtiny, 
Žarošice. Na tato čtyři poutní 
místa se před, pro někoho 
dlouhými roky (30 a více), 
jezdívalo každoročně v měsíci 
září z naší farnosti na pouť. 
Vyjíždělo se ještě za šera, aby 
se stihla první mše svatá na 
Vranově, po ní se jelo přes 
Brno do Žarošic na hlavní 
slavnou mši svatou. Hrávala tam kapela, byla tam spousta poutníků 
ve slováckých krojích. Po mši svaté se poobědvalo z více či méně 
skromných zásob (řízky, sekaná, apod.) a pokračovalo se do Křtin 
na odpolední svátostné požehnání. Odtud do Sloupu pomodlit se 
růženec k Panně Marii Bolestné. Domů se přijelo zase až potmě. Býval 
to krásný sváteční den strávený s Pannou Marií.  
I když kolikrát to byly nervy, když se někdo ztratil nebo se „zapomněl” 
v kostele a celý autobus na něj musel čekat (mobily nebyly!). Nebo 
když se sešlo víc lidí, než bylo míst v autobuse. To se potom zastavilo 
u Sekaninových (dnes Ševčíkovi), doneslo se několik židlí do autobusu 
a vesele s mariánskými písněmi na rtech se jelo na pouť. 
Pan farář Richter ohlašoval tuto pouť v kostele asi takto: „Příští neděli 
pojedou někteří naši farníci do Sloupu a na jiná místa.” 

  
 
- poutní kostel Navštívení Panny 
Marie,  cesta Panny Marie 
Sedmiradostné 
 
 

Před rokem jsme si vyjeli vlakem do Znojma a odtud potom autobusem 
do Hlubokých Mašůvek, je to asi 12 kilometrů. 
Na poutním místě v Hlubokých Mašůvkách jsem byl s kamarádama 
ještě za totality před rokem 1989, zastavili jsme se tam cestou 
z nedalekých Tasovic u Znojma, kde se v tu dobu konala slavnost 
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k výročí svatého Klementa Maria Hofbauera. Sešla se tam tehdy 
spousta lidí, což se tehdejšímu režimu moc nezamlouvalo. Mohl jsem 
tedy porovnávat, jak se toto krásné poutní místo od té doby za těch asi 
třicet let změnilo. 
Kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie je krásně opraven 
a vymalován a celý areál vzorně udržován. Za kostelem v údolí potoka 
Svatoňovec je vybudována Lurdská jeskyně se sochou Panny Marie. 
Když přejdeme kamenný můstek a kolem sochy Krista 
v Getsemanech, vystoupáme do prudkého kopce kolem čtrnácti 
zděných kapliček s vyobrazením křížové cesty, dojdeme až k Božímu 
hrobu. Vydáme-li se na druhou stranu, budeme postupně míjet sedm 
kamenných kapliček Cesty Panny Marie Sedmiradostné, až dojdeme 
k Památníku osvobození, odkud je krásná vyhlídka do dalekého okolí. 
Cestou zpět se vydáme po svažitém terénu lesním parkem, kde 
na stromech je postupně umístěno šedesát obrazů poutních míst naší 
vlasti. Nechybí mezi nimi Žarošice, Křtiny, Sloup ani Vranov, místa 
nám blízká a známá. Na závěr cesty se můžeme osvěžit u Svaté 
studny, která je zastřešená a nachází se ve velice pěkném prostředí. 
Trošku se skutečnost lišila od mých představ a dávných vzpomínek, 
ale byl jsem velmi mile překvapen krásou tohoto poutního místa. Moc 
se nám zde líbilo a můžeme všem vřele doporučit vypravit se na pouť 
do Hlubokých Mašůvek. 
 

Z vyprávění jsem se dozvěděla, že autobusové výlety na poutní místa mají 
v knínické farnosti dlouholetou tradici. Zajišťovala je sl. Sekaninová 
a později pí. Senčuchová. Tato tradice pokračuje do dnešních dnů. 
Pamatuji si, že jsme byli na květný pátek ve Sloupě, navštívili jsme pouť u 
sv. Antonína v Blatnici, vydali jsme se na Turzovku, do Žarošic, putovali 
jsme na Velehrad, do Křtin. Byli jsme u svěcení nového salesiánského 
střediska a moderního kostela v Brně-Žabovřeskách. Na první sobotu se 
jezdilo do Koclířova, slavili jsme mši sv. v Praze s papežem Janem 
Pavlem II. i v Brně-Tuřanech s papežem Benediktem XVI. Před nedávnem 
jsme se vypravili do Adamova, odtud pěšky na Vranov a naposledy jsme 
prošli Brannou milosrdenství ve Žďáru n/Sázavou a navštívili Slavkovice. 
Mnozí z vás si vzpomenou i na další výlety. Bylo nám na společných 
cestách dobře. Svou přítomností na poutních místech jsme se s ostatními 
věřícími navzájem obohacovali a povzbuzovali 
ve víře. Díky všem, kteří se o nás staráte a 
připravujete tyto zájezdy.  
Pokud to zdraví dovolí, určitě se budeme těšit 
na další společné putování. 
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Diecéze je jakási střecha, která nás všechny „diecézany“ zaštiťuje 
a chrání. Zároveň se o nás dobře stará. 
Například prostřednictvím Diecézního centra mládeže, Katechetického 
centra, Diecézního církevního soudu; inspiruje nás 
k praktickému prožívání naší víry nesčetnými pozvánkami k aktivitám 
třeba v rámci Noci kostelů, Církevní turistiky, Církevních vánoc atd. atd. 
Webové stránky www.biskupstvi.cz jsou nám všem k dispozici a není 
vůbec ke škodě občas do nich nakouknout. Doporučujeme. 
Naše farnost se může zdát malá, ne tolik významná, ale protože i ten 
nejmenší může dokázat velké věci, každý z nás je důležitý jak pro 
život naší farnosti, tak děkanátu a celé diecéze. Zavzpomínejme teď 
krátce na momenty, kdy se někteří z nás podíleli nebo stále podílejí 
na aktivitách diecéze. 
Ti starší rádi jezdili a stále jezdí na poutě (o těch se psalo výše). Děti 
a mládež se účastní děkanátních a diecézních setkání mládeže, 
setkání ministrantů, různých soutěží a her. Mladé rodiny se každý rok 
setkávají s otcem biskupem na Diecézní pouti rodin ve Žďáru. Naše 
schola ráda vzpomíná na svá vystoupení na festivalu křesťanské hudby 
Kefasfest v Dolních Kounicích, v Polné, Oleksovicích i na dalších 
místech naší diecéze. Dosavadní vrchol své hudební kariéry prožili před 
dvěma roky v Brně na Petrově, kde doprovázeli celý den svým zpěvem 
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Jeden náš 
mladý pár se před několika roky zhostil na výbornou role animátorů, 
to znamená, že celý rok organizovali a moderovali různé diecézní akce. 
Nemůžeme zapomenout na farní tábory! Za těch asi dvacet let, co je 
ochotní vedoucí každoročně pro naše malé i nejmenší školáky pořádají, 
se, kromě Gruny u Moravské Třebové, uskutečnily všechny v hranicích 
naší diecéze. Když pomineme kulturní dům na Bačově, hřiště v Uhřicích 
a bývalou hospodu u Blahů v Sulíkově, dočasným domovem našich 
táborníků bývaly většinou prázdné fary. V Bohuňově, ve Vysočanech, 
ve Žďárné, v Měříně, v Netíně, v Oleksovicích, v Tvarožné a možná si 
táborníci vzpomenou na další místa svých prázdninových dobrodružství. 
Pak jsou tu další lidé, kteří absolvovali diecézní kurzy (katecheta, 
akolyta, vstupy do škol a další). Katechetky se neustále udržují v kondici 
účastí na katechetických setkáních.  
 
Je krásné, jak je prostředí katolické církve rozmanité a opravdu 
každý (chce-li) si v ní může najít své místo, kde se bude cítit dobře. 

http://www.biskupstvi.cz/
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Všemohoucí Bože, 
děkujeme ti za všechny dary a milosti, 
kterými jsi zahrnul nás  
i předcházející generace naší diecéze.  

Prosíme tě, pomáhej nám, 
ať v rozdílnosti našich služeb 
zůstaneme věrni svému poslání  
stávat se uprostřed dnešní společnosti  
znamením a darem tvé lásky. 

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem 
i navzájem mezi sebou,  
aby tě skrze nás ostatní poznávali - 
jako Otce a záruku naplnění smyslu života. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, 
patronů svatého Petra a Pavla,  
i všech dalších světic a světců  
spojených s brněnskou diecézí 
i s celou církví 
o to prosíme skrze Krista, 
našeho Pána. 

Amen 
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Pro děti a mládež se pořádaly různé soutěže, hry, 
setkání na Petrově…A také pro dospělé byl z naší 
farnosti vypraven autobus do kostela sv. Petra 
a Pavla v Lysicích. Jela jsem spíš ze zvědavosti 
a zúčastnila se přednášky o životě apoštola Pavla, mše svaté 
i přátelského posezení. Mše sv. za účasti všech kněží z děkanství 
a lysického pěveckého sboru byla pro mě povznášející. 
V paměti mi zůstalo: Když Pavel psal list Filipským, nebyl zrovna 
v záviděníhodné situaci. Seděl ve vězení, zbitý, spoutaný, s nohama 
v kládě. Před sebou nejasné vyhlídky. A kromě toho mu dělaly starosti 
zprávy z církevních obcí, které založil. A on je bezmocný, ve vězení. 
A přesto se dokázal radovat, že trpí pro Pána.  
„Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se… Pán je blízko. 
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte 
a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé 
myšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.” (Flp 4, 4-7).   
A život šel dál a najednou jsem se ocitla v nečekané situaci. Bez 
jakéhokoliv varování se přetrhaly všechny plány a vyhlídky, které jsem 
se chystala uskutečnit. V bezradnosti jsem si pomyslela, že jsem jako 
ve vězení. V tom mě Duch sv. nasměroval na sv. Pavla a jeho radost 
a pokoj v Bohu, který svět nemůže dát, ale ani vzít. 
Tenkrát vše dobře dopadlo, ba i víc, co by člověk ani neplánoval. 
Z odstupem času na to vzpomínám s úžasem. A když mě třeba nemoc 
“odřízne” od světa a nemůžu nic dělat, tak jsem šťastná, že aspoň 
v myšlenkách mohu být s Pánem.  
 

 

 

 

3. 5. Jakub Josef Nechuta,  Knínice 4 
 

1. 4. Marie Kovářová, 79 let, Šebetov 
12. 5. Arnošt Šmerda, 85 let, Vážany 

Živá vzpomínka na setkání farností našeho děkanství v Lysicích 
mě provází dost často… Byl to rok se sv. Pavlem.
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Tato kniha vyšla před deseti lety jako vzpomínková publikace 
ke 230. výročí založení brněnské diecéze. Kniha je sestavena 
ze vzpomínek, příhod, setkání, zastavení, zážitků, významných, 
humorných či zajímavých událostí, které prožili různí lidé ve spojení 
s brněnským biskupstvím, s katedrálou sv. Petra a Pavla, se svou 
farností, se svým duchovním otcem či místním kostelem. Bylo 
shromážděno a do knihy zařazeno přes pět set příspěvků od více než tři 
sta autorů nejen z brněnské diecéze. 
Otec biskup v úvodním slově napsal: 
“Kniha je kronikou osob, příběhů a událostí svázaných s naší diecézí. 
Děkuji všem, kdo jste k jejímu vzniku přispěli. Příběh, z něhož žije malý 
okruh lidí, může vyvolat třeba už dávno zapomenuté vzpomínky, ale také 
vytvářet šanci pro Ducha, který umožňoval přežít těžké chvíle. Ducha, 
z kterého čerpali i lidé, o nichž je v této knize psáno. Ducha, jenž stojí 
v pozadí popisovaných událostí. Ducha, o němž věříme, že spojuje Otce 
a Syna v jednotu. 
A právě v tomto Duchu vám, tvůrcům i čtenářům této knihy, s radostí 
žehnám k vytváření vlastních příběhů, kterými budete proslavovat naši 
diecézní rodinu i celou církev.” 
  

Duch svatý působil určitě i s tvůrci naší . 

Od roku 1994 do ní zapisují, vlepují a kreslí svoje zážitky a prožitky 
z různých duchovních, sportovních a táborových akcí spisovatelé 
a reportéři z řad naší farní mládeže.  
Tu, stejně jako předchozí publikaci, je možno si zapůjčit v naší farní 
knihovně. Určitě stojí za to do ní aspoň nahlédnout, lépe si jí vypůjčit 
a v klidu domova důkladně pročíst a prohlédnout. Možná se budeme 
divit, co všechno za těch dvacet tři let naši mladí a nejmladší farníci 
prožili. Kolik to bylo táborů, pěších i cyklo putování, setkání s otcem 
biskupem i dalšími představiteli diecéze a církve, dokonce i s několika 
papeži. Kolikrát šlo i o krk, nebo aspoň o zdraví, při táborových hrách 
nebo třeba při záplavách při setkání mládeže na Velehradě v roce 1997. 
Při pohledu na fotku nazvanou “Pohled z okna vlaku při zpáteční cestě” 
a při čtení některých příspěvků mrazí v zádech ještě i teď po dvaceti 
letech. 

Zavítejte do otevřených dveří zpovědní místnosti, kde vám Danka 

Ošlejšková ráda poslouží knihovnickou službou.  
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Pozorní posluchači a čtenáři si možná uvědomili, že letos slavíme výročí 
naší diecéze a že by to mohla být mapa diecéze. Ale proč tam je?  
 

Diecézní katechetické centrum nám nabídlo možnost  trošku více objevit 

krásu naší diecéze. Připravilo poznávací hru . 

Mohou se jí zúčastnit jednotlivci, rodiny, různé skupiny. V době 
od 1. června do 31. října můžeme navštívit poutní kostely, místa spojená 
s nějakou osobností nebo jinak zajímavá místa diecéze. Zde 
na určených místech najdeme “klíčovou otázku”, na niž se pokusíme 
odpovědět a odpověď zapíšeme do  cestovní karty, kterou si můžeme 
buď vyzvednout na Petrově, stáhnout a vytisknout si ji na počítači nebo 
si ji vzít v našem kostele vzadu na stolečku. Do konce října ji pak poslat 
na biskupství a čekat, jestli se usměje štěstí a nevyhrajeme některou 
z pěkných cen. Největší odměnou ale určitě bude to, že jsme mohli 
navštívit a poznat zajímavá místa naší diecéze.  

Víme, proč se v našem kostele vzadu na nástěnce objevila mapa? 

A čeho mapa to vlastně je?

www.biskupstvi.cz/poklady2017
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Ještě jedna prosba: Každý cestovatel 
po návštěvě některého z vyznačených 
míst ať na mapě v kostele barevnou fixou 
obtáhne jedno písmenko názvu 
navštíveného místa. Budeme tak mít 
všichni přehled, který poklad naší diecéze 
už někdo z farnosti navštívil. Na podzim by naše mapa mohla zářit 

barvami jako duha. Takto se této akce 
můžou aspoň zprostředkovaně 
zúčastnit všichni farníci, i ti, pro které 
je cestování nemožné nebo obtížné. 
 
 
 
Přejeme všem cestovatelům příjemně 
strávené letošní léto a podzim 
a hodně krásných zážitků při hledání 
pokladů naší diecéze. 
  
 
 
 
 
PS: Těšíme se na postřehy z cest do Farníčku! 

Abychom nám všem ulehčili hledání těchto míst, 

připravili jsme onu zmíněnou mapu – V KOSTELE 

NA PRAVÉ NÁSTĚNCE. Na ní jsou vyznačena 

všechna místa, která můžeme navštívit. 

Pokud kromě pěkného zážitku a  odpovědi 

na otázku přivezete z navštíveného místa i nějaký 

OBRÁZEK, POHLEDNICI, FOTOGRAFII nebo 

nějaký jiný suvenýr, možná tím nalákáte i další 

cestovatele. Obrázky připevníme na nástěnku 

kolem mapy. 

Po skončení této hry se  nad nimi můžeme sejít 

a sdělit si navzájem své cestovatelské zážitky. 
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Na začátku postní doby nás navštívil náš bývalý kaplan Michal Seknička. 
Přijel nás povzbudit, abychom se nebáli důvěřovat Duchu Svatému 
a počítali s ním v našem životě. 

Z jeho přednášek vybíráme několik myšlenek: 
DARŮ DUCHA SVATÉHO je celkem 7.  
Máme je všichni a máme je v plnosti! 
 
1. Dar moudrosti 
Tento dar máme možná spojený s chytrostí, s myšlenkou, že všechno 
vím. Ale tak to není. 
Tento dar spočívá v tom, že dokážu rozpoznat pravé životní hodnoty. 
Učí nás dívat se na život Božíma očima. Je to schopnost si utvořit 
stupnici správných hodnot. Co je v životě důležité, co méně, co vůbec. 
Na prvním místě je Bůh, rodiče, sourozenci, přátelé. Pak dovolená, auto, 
zaměstnání. Pak drobnosti obyčejného života. 
Nemáme soudit lidi podle prvního pohledu. V každém člověku máme 
hledat dobro. 
 
2. Dar rozumu 
Tento dar není chytráctví. Pomáhá nám hledat a nacházet pravdu. 
Učí nás umět se podívat na bližního, na sebe pravdivýma očima, soudit 
lidi srdcem, láskou. 
Kdo má dar rozumu, přemýšlí o Božích pravdách. 
Dává nám poznat smysl všech věcí, zvláště Boha. 
  
3. Dar rady 
Tento dar nám neříká, že budu každému radit, říkat co má kdo dělat. 
Je to dar, který používáme k správnému rozhodování. 
Rozlišit, co je dobré, co je špatné. Učí nás naslouchat Bohu. 
V tomto daru je nezbytná pokora. Pokora je pravdivě se podívat na sebe 
i na druhé. Nechat si poradit od Boha. 

Přijď Duchu Svatý a naplň srdce svých věrných a zapal v nich 
oheň své lásky. Sešli svého ducha a všechno bude stvořeno a 
obnovíš tvář země. Bože, Ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás 
osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho milost nikdy 
nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. 
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4. Dar síly 
Tento dar nám dává sílu k odhodlání k tomu, co od nás Bůh žádá. To je 
největší síla. Pomáhá nám vytrvat ve zkouškách. Vlévá člověku odvahu, 
vytrvalost, odhodlanost.  
Probouzí lásku, uschopňuje k radosti, optimismu. 
Kdo dokáže odpustit, ten má dar síly. 
  
5. Dar umění 
Tento dar nám pomáhá žít jako křesťan, umožňuje nám pronikat 
do Božích tajemství. 
Učí nás dávat věci do souvislostí s konečným cílem. 
Žít opravdově, ovládat se. Poznávat Boha z krásy, ze stvoření. 
  
6. Dar zbožnosti 
Tento dar nás učí důvěřovat Bohu a modlitbě. 
Vyznat, že Ježíš je Pán. Jen jemu svěřujeme náš život. 
Učí nás rozhovoru s Bohem jako s přítelem, učí nás otevřít Bohu své 
srdce. 
  
7. Dar bázně Boží 
Tento dar nás učí mít rád Boha nade všechno. 
Máme si uvědomit, že všechno máme od Boha. Za všechno Bohu 
vděčíme.  
Úcta k Bohu se nesmí vytratit. 
 
Všechny dary jsou propojené. Máme se snažit dary rozvíjet… 
  
Dále je 9 PLODŮ DUCHA SVATÉHO. 
Podle nich poznáme, že v nás působí Duch Svatý. 
 

 
 Všechny dary Ducha Svatého vedou k lásce, k radosti i pokoji, 

k trpělivosti, jsme věrní a vytrvalí… 
 
  

Velké díky patří jedné z účastnic duchovní obnovy, která s pečlivostí 
vypracovala tento zápis z audionahrávky. 

Záznam všech přednášek najdete na našich webových stránkách. 
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1. 4. 2017 jelo 9 mladých z naší farnosti na děkanátní setkání mládeže 
do Olešnice. Tam jsme se zapsali a šli do kostela na přednášku 
o. Tomáše Koumala. Povídal nám o svém výletě s farností Kunštát 
do Svaté země. Poté jsme se přesunuli na dvůr fary, kde nás rozdělili 
do tří skupinek. 
Připravovali jsme se v jednotlivých skupinkách na noční křížovou cestu. 
Jedna skupinka mladých byla s paní Monikou Lepkovou, a vytvářela živé 
obrazy k jednotlivým zastavením. Druhá skupinka byla s paní Lenkou 
Pohlovou a Jitkou Muchovou. V této skupince jsme vytvářeli kříže 
z různých materiálů. Ve třetí skupince jsme vymýšleli texty k jednotlivým 
zastavením křížové cesty. Tuhle skupinku vedl o. Petr Košulič. 
Celé setkání vyvrcholilo noční křížovou cestou. Kromě mladých 
a organizátorů se jí zúčastnilo i spousta dalších lidí. Na úplný závěr 
křížové cesty jsme všichni vytvořili  velký kruh, v jehož středu byl kříž, 
a všichni jsme se společně pomodlili. Pod křížem byly naše výrobky, 
které jsme vytvářeli ve skupince. Ty si každý pak mohl vzít domů 
na památku. Tím toto setkání skončilo. Věřím, že se všem líbilo alespoň 
tak, jako mně. 

Za mladé z naší farnosti Kateřina Ševčíková 
 

Nejspíš se vám taky někdy stává, že vám jakýsi vnitřní hlas říká, že to či 
ono máte udělat, i když se to v daný moment třeba zdá nemožné nebo 
nevhodné… Něco podobného jsem prožila letos v zimě, kdy se začaly 
objevovat pozvánky na Pochod pro život a rodinu. Vím o něm už více 
let, protože naše rodina podporuje pořádající organizaci Hnutí pro život. 
Ale stále to bylo cosi, co je někde v Praze, co se mě tolik netýká. A pak 
buch, najednou je tu jasná vize, že letos jedeme na Pochod pro život. 
Nejlepší je hned se závazně přihlásit, objednat si oběd, trička, 
zaregistrovat se do společného vlaku atd. - to už se pak těžko couvne - 
i když vám později dojde, že vydat se na takovou akci se čtyřmi malými 
dětmi je téměř nerozum. Blížil se 22. duben a bylo značně nepříznivé 
počasí. Co tam budeme dělat kdesi na volném prostranství v dešti? Jak 
se nám asi půjde v průvodu s pláštěnkami? Řekli jsme si, že tuto cestu 
do neznáma prostě vezmeme jako dobrodružství a počítali jsme s tím, 
že se vrátíme vyčerpaní, možná naštvaní a kdovíco… Prostě jsme si to 
jeli užít, ať to stojí, co to stojí, však to nějak dopadne a vyplatilo se. 
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Museli jsme vstávat v pět ráno, značnou část dne pršelo, porouchal se 
nám vlak, ujel nám autobus, nestihli jsme jednu z hlavních částí akce - 
mši sv. s kardinálem Dukou v katedrále… 
Vlastně nic moc se nepovedlo, ale… 
Užili jsme si brzké kouzelné ráno, radovali jsme se z každé snahy 
sluníčka vykouknout skrz mraky, byla to celkem zábava zjišťovat, cože 
se s tou lokomotivou stalo? A rozhodování, kterým náhradním vlakem 
dojedeme do Prahy, bylo taky zajímavé. Místo autobusu jsme využili 
metro a to je přece bezva - zvlášť pro děti, které je viděly poprvé v životě. 
A že jsme nestihli setkání s naším Pánem srze kardinála Duku 
v katedrále? Při všech těch trablech s dopravou nás doprovázela jedna 
z dobrovolnic, která pomáhala při pořádání akce, a v její ochotné péči 
o nás jsem jasně cítila Kristovu přítomnost. Bylo to milé setkání. 
Jednou, to bylo zrovna v podzemí metra, kdy na mě padlo vysílení 
z neustálého dohlížení na děti a prožívání častých změn a zvratů při 
cestování, mi pohled utkvěl na jedné z reklamních tabulí. Stálo na ní 
velkým písmem: „Hlavní je, že jsme i tady!” Byla to reklama na Českou 
spořitelnu, ale pro mě to bylo Slovo, které nakopne a rozsvítí! Ve chvíli 
čekání na příjezd metra se mi srovnalo v hlavě, že každá minuta našeho 
života má význam a je třeba ji radostně a smysluplně žít právě na tom 
místě, kde jsme - třeba i tady. Možná bylo mnohem přínosnější, aby 
naše výprava 
zavítala právě na 
tuto stanici metra, 
třeba někoho 
z dalších 
cestujících 
oslovila naše 
trička a placky s 
nápisem „Jsem 
kreativní, jsem 
pro život”, možná 
byly pro někoho 
inspirací naše 
početné rodiny, 
možná…  
V době našeho 
příjezdu do centra nám bylo jasné, že do katedrály už nemá význam 
chodit, ale nenechali jsme si ujít cestu po starých zámeckých schodech 
ke hradu, obdivně jsme dětem ukazovali lesk střech a věží a sílu hradeb. 
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A pak se ozval hlad, který nám připomněl, že na Klárově, kde bylo 
zázemí celé akce, nás čeká teplá klobása. A zase déšť. Nevadí, po jídle 
tu byla pohádka, pro naše děťátka největší zážitek (o tom, jak to vlastně 
bylo s tím vlkem - sežral tu Karkulku nebo ne?), trošku hudby, několik 
milých slov z podia a už tu bylo rytmické bubnování vybízející k pochodu. 
Asi šestitisícový dav se vydal centrem Prahy k Václavskému náměstí, 
kde končil přibližně hodinu a půl trvající pochod, kterým jsme chtěli celé 
společnosti připomenout a možná dokázat, že život je krásný a že je to 
dar.  
Na závěr samotné akce nás ještě čekalo milé setkání s o. Michalem 
Sekničkou, který tam přijel se svými nynějšími farníky. A potom také 
setkání s též šestičlennou rodinou, se kterou jsme sdíleli kupé (potkaly 
se tak dvě Miriamky, což nebývá zrovna časté). 
Obavy, že se jedná o akci, kterou lze těžko zvládnout, jsme si vyvrátili 
(i když do teď nechápeme, jak mohly být děti tak pohodové a vytrvalé) 
a dá-li Pán, zase se na Pochod pro život vydáme. Organizátoři chválili 
přítomnost rodin s dětmi, ale také babiček a dědečků, mladých 
svobodných lidí, řeholníků, kněží.  
Letos to byly z naší farnosti dvě rodiny, za rok třeba víc… 

Za rodinu Hartlovu a Muchovu Petra H. 
 

Dne 6. 5. jsme se vydali na ministrantskou pouť do Olomouce. Jelo nás 
11 - Ondra, Marek, Martin, Vojta, Radek, Kuba, Petr M., Elda, Tom, 
Petřík Š. a Lukáš. Jeli jsme společně autobusem s klukama z Letovic, 
Cetkovic, Sulíkova a Křetína. 
Přijeli jsme tam a šli jsme se rozdělit do skupin. Potom byla mše sv. 
v katedrále, kterou sloužil náš biskup Vojtěch. Po mši sv. jsme šli plnit 
úkoly. Bylo jich celkem sedm - stejně jako darů Ducha Svatého. 
Např. vyluštit tajenku, luštit kód, běhat jako klávesnice - podle textu  z 
Bible, atd. 
Na oběd jsme měli někteří guláš a někteří klobásky, protože už na ně 
nezbylo :-). 
Po skončení soutěže bylo vyhlášení a naše skupinka vyhrála! (Kuba a 
Peťa M.), druhá byla skupinka s Radkem, Martinem a Vojtem. 
Kluci starší 15 - ti let měli svůj program - přednášku na téma 
ministrantské schůzky a po ní soutěže. 
Celý den utekl jak voda a jelo se domů. Byli jsme unavení, ale spokojení. 
A vedoucí skupinek byli supr! ;-) 

za ministranty  Kuba, Peťa, Tomik a Elda 
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V neděli  7. 5. 2017 jsme měli možnost zúčastnit se 1. svatého přijímání 
v naší farnosti a to jako rodiče jednoho ze 13 dětí, kteří přistupovali k této 
svátosti. Celé této slavnosti předcházelo několik schůzek a příprav 
rodičů s dětmi na místní faře s kaplanem Sylwestrem Jurczakem, taktéž 
výuka náboženství  od 1. třídy s katechetkou p. Dankou 
Ošlejškovou.  Na přípravách jsme se hodně poučili a kolikrát i dobře 
pobavili a zasmáli, výstupem byl pro děti test. 
Celá připravovaná akce byla velká událost nejen pro celou farnost, 
ale hlavně pro celou naši rodinu. Se synem Lukášem, který je zároveň 
i aktivní ministrant, jsme se chystali a připravovali i doma, povídali si 
o všem, co by takové dítě, které přistupuje k 1. sv. přijímání, mělo vědět 
o církvi, náboženství, svátostech, desateru atd. Vědomosti již měl 
z výuky náboženství, což bylo velké plus :-). Společně jsme chystali 
slavnostní oblečení, vyzdobili svíčku použitou při křtu, připravovali se na 
první sv. zpověď. Té se mimochodem hodně dětí trochu bálo, neboť 
nevěděly přesně, co se bude dít, i když průběh i místo důvěrně znaly. 
Přece jen to bylo poprvé, a jak řekl náš syn: „příště si před zpovědí dám 
čtvereček čokolády, ta uklidňuje a já se nebudu muset tak bát“ :-)… 
Slavnostní mše začínala tentokrát v 9h a krásně oblečení kluci a holky 
v princeznovských šatech mohli vyrazit vstříc velké a nezapomenutelné 
události v jejich životě… Za doprovodu místní scholy a jejich dojemných 
písniček zapalovali svíčky, představili se, četli přímluvy, přinášeli 
svátosti…a nakonec přijali samotného Krista. Byla na nich vidět mírná 
nervozita, ale zvládli to a užili si to… Pak už jen společné focení, 
občerstvení na Sýpce a hurá domů oslavovat s rodinou… 

 
Věříme, že to byl velký zážitek pro všechny děti a jejich rodiče, 
sourozence, prarodiče i ostatní příbuzné a přátele, kteří se této slavnosti 
zúčastnili. Vše vyšlo na 1 a jsme za to moc rádi :-) a ještě jednou velké 
dík p. katechetce a p. kaplanovi… 

maminka a tatínek Lukáše Grénara 
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Aby náhodou některá májová neděle nebyla jen tak obyčejná, přišli 
kníničtí hasiči za panem farářem s požadavkem požehnat začátkem 
května (poblíž svátku sv. Floriána) jejich nové hasičské auto. Tato 
slavnost se uskutečnila v neděli 14. května. Na začátku mše svaté 
připochodovala čestná hasičská jednotka v průvodu se svým praporem, 
požehnaným už před čtyřmi roky, do předu kostela před oltář. Zde 
vydrželi bez hnutí stát celou mši svatou. Ostatní hasiči z Knínic i okolních 
obcí zaplnili několik předních lavic. Po skončení mše jsme opět 
průvodem za zpěvu písně „Voláme k tobě, svatý Floriáne” vyšli před 
kostel, kde pan farář Šudoma přečetl úryvek z Písma a pronesl žehnací 
modlitbu, při níž nové vozidlo našich hasičů pořádně pokropil svěcenou 
vodou. Jak ale několikrát zdůraznil, nejde ani tak o žehnání věci-auta, 
jako spíše o požehnání pro osoby-hasiče, aby svou službu vykonávali 
dobře, svědomitě, tak jak zní hasičské heslo - Bohu ke cti, bližnímu ku 
pomoci, tak jak je vyšito na jejich praporu a jak jsme i zpívali  v písni ke 
sv. Floriánovi. Po skončení slavnosti, pozvání do kulturního domu 
na oslavu a zahoukání sirény nového auta nabídly fešné hasičky všem 
přítomným výborné koláče. 
Ať nové auto i naši hasiči opravdu slouží všem bližním ku pomoci, a také 
Bohu ke cti. 
  

Už po čtvrté se o knínické pouti uskutečnila na sýpce výstava obrazů 
našeho šebetovského farníka pana Reisiga. Tentokrát si přizval další 
amatérské malíře z Knínic, ze Šebetova, z Boskovic a z Borotína. 
Celkově se v naší  “výstavní galerii” sešlo přes osmdesát výtvarných děl 
různých technik a námětů. Krajinky, zátiší, obrázky květin a zvířat.  Mezi 
ostatními se trochu ztrácel soubor obrazů pana Reisiga “Cesta světla”. 
Možná záměrně, aby tím více vynikl o několik týdnů 
později při pobožnosti na farní zahradě. 
 

V neděli 21. května jsem mohla spolu s dalšími 
farníky i hosty z jiných farností prožít krásný duchovní 
zážitek – Cestu světla. 
Průvodem za zpěvu písničky jsme vyšli od kostela na 
farní zahradu, kde obrazy p. Reisiga k jednotlivým zastavením Cesty 
světla lemovaly farní hřiště. U každého obrazu jsme si vyslechli krátký 
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úryvek z Písma svatého a prosbu pro člověka dnešní doby. Mohly jsme 
si znovu připomenout chvíle Ježíšova vzkříšení, cestu učedníků do 
Emauz, Ježíšovo setkání s Jeho nejbližšími ve večeřadle, ustanovení 
apoštola Petra hlavou církve, Ježíšovo nanebevstoupení a seslání 
Ducha svatého, o kterého jsme také prosili. 
Jak krásný byl pohled na obrazy, které byly proniknuté úryvky z Písma 
svatého a potom přímluvy zasahující nitro člověka! 
Po Cestě světla jsme byli pozvaní k přátelskému posezení nad 
výborným pohoštěním. V takovém krásném teplém odpoledni přišlo 
vhod i pivo a limonády, které na pohoštění nechyběly. Maminky  dostaly 
dodatečně ke dni matek kytičku konvalinek, která potěšila jistě každou 
přítomnou maminku. 
Chtěla bych závěrem moc poděkovat těm, kteří Cestu světla připravili – 
zvlášť rodině Hauptové, panu Reisigovy za jeho krásné obrazy a také 
za všechny milé lidi, se kterými jsme se na farní zahradě mohli setkat. 
Díky, Pane, za toto odpoledne. 
Kéž naše srdce z hloubi volá: „Zmrtvýchvstalý Ježíši, daruj nám svého 
Ducha!“ 
 

Každoročně se těšíváme na jaro, a to 
nejen proto, že začne krásné počasí 
a sluníčko ozáří celý náš kraj, ale také 
proto, že přijde měsíc máj. 
Nejkrásnější měsíc také z toho 
důvodu, že se ve Vážanech 
v kostelíčku začnou konat májové 
pobožnosti. Panna Maria nás tam 
neuvěřitelně přitahuje a my se už od zimy těšíme. Těšíme se na setkání 
nás všech, co tam chodíme, ale hlavně na to, proč tam chodíme. Modlit 
se v tichu kostelíčka a dívat se na krásnou paní. Celý růženec z ní 
nespouštím oči a prosím za celou rodinu. Za své děti, jejich rodiny, moje 
vnoučata i za nemocného manžela. Po růženci následují litanie a ještě 
krásné mariánské písně. Těch si chceme užít co nejvíce, protože při 
bohoslužbách se moc nezpívají. Na rozloučenou poděkujeme v duchu 
Panně Marii a jedna druhé za to, že jsme se mohly sejít, že venku nebylo 
nevlídno, nebo dokonce bouřka. Ve dnech, kdy mám jet na „májovou“, 
mívám od rána starosti, jak bude. Jestli to bude na „vaťák“ nebo jen na 
bundu. Někdy se nedá jet ani na kole, tak vyrazíme s deštníkem pěšky. 
Ale na „májovou“ se snažíme dojít vždycky! 
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Na středu 5. července je i letos již tradičně připravována poutní 
cyrilometodějská slavnost v Chrudichromech. Poutní mše svatá bude 
(dá-li Bůh) probíhat přímo u kapličky v nejbližším prostranství, které bylo 
v minulém roce nově upraveno jako odpočinkové místo s možností 
konání bohoslužeb. Svou účast s jistotou potvrdili i sv. Cyril 
s Metodějem, jejichž nové dřevěné plastiky z lipového dřeva budou 
společně s novým prostranstvím požehnány. K tomu dali zase svůj 
příslib účasti P. Pavel Kafka a P. Tomáš Koumal.  
Letošní pouť bude tedy jasným potvrzením významu, důležitosti 
a přínosu každého k(roku) poutníka, protože obě sochy byly zhotoveny 
s výraznou podporou lidí, kteří v minulých letech do Chrudichrom 
z širokého okolí přišli, a nemálo jich bylo z knínické farnosti. Slavnost 
bude tedy i poděkováním za poutnickou přízeň tomuto místu, na kterém 
Vás opět čeká také občerstvení, poutní tombola (kde každý los vyhrává) 
a možnost shlédnout obrazové dokumenty o vzniku soch a budování 
prostranství. Vystaven bude i vznikající chrudichromský betlém, který je 
rovněž zhotovován díky darům poutníků.  

Jiří Votoček 
 
Program: 
18:00  Poutní mše svatá u kapličky sv. Cyrila a Metoděje 

s doprovodem scholy z Knínic 
(v případě nepříznivého počasí v kulturním domě) 
Sbírka na vyřezané plastiky světců 
Požehnání nového prostranství v okolí kapličky  
Požehnání nových dřevěných soch sv. Cyrila a Metoděje  

od 19:15 Areál kulturního domu: 
Občerstvení – pivo, limo, víno, grilované klobásy, 
topinky, hermelín … 
Poutní tombola – prodej losů, vyzvednutí cen 
Promítaní krátkého dokumentu: 
„Moravská pouť sv. Cyrila a Metoděje do Chrudichrom“ 
Fotoprezentace z poutí v letech 2013 – 2016 
Fotoprezentace z budování prostranství v okolí kapličky 
Výstava prvních postav (sv. Rodina) z nově 
vyřezávaného chrudichromského betlému 
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v Olomouci 
od 15. do 20. srpna 2017 
 
Milí mladí, neváhejte a jeďte, protože to bude mazec. Stačí se podívat 
na www. olomouc2017.signaly.cz a musí vám to být hned jasné.  
 
V rámci CSM jsou zváni také rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami, 
který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Dopoledne bude katecheze 
a mše sv. Odpoledne bude speciální program plný zamyšlení, kultury, 
umění, výstav. 
Zveme všechny rodiny! 
 

Již 14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod 
záštitou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho 
v sobotu 2. září 2017 od 9.00 do cca 16.00 hodin v duchu letošního 
jubilejního roku s heslem: „Naše diecéze slaví narozeniny“. 
Tradičně je připravený bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, 
ale i speciální nabídky pro děti a mládež. 
Přednášky budou letos mít tato témata: • Mons. Mgr. Jiří Mikulášek: 
I diecéze umí slavit narozeniny • Bc. Jana Ondráčková: Trénování 
paměti nejen pro seniory • Mgr. Terezie Pilátová: Dospívání - území 
nikoho? Jak být dobrým průvodcem na cestě k dospělosti 
Program a více informací: www.crsp.cz 
 

V roce 2017 slaví brněnská diecéze 240. výročí od svého založení. 
Jednou z akcí, které Biskupství brněnské v tomto roce uspořádá, je také 
výstava nazvaná Brněnská diecéze ve fotografiích, do které jako autor 
může do 30. června 2017 přispět každý amatérský či profesionální 
fotograf či fotografka. 
Témata pro zaslané fotografie jsou dvě. Prvním tématem je Katedrála 
sv. Petra a Pavla – hlavní chrám diecéze, druhé téma nese název Ze 
života naší farnosti, protože ve farnostech žijeme jako místní rodiny 
církve a spojuje nás nejen bydliště, ale také řada společně prožitých 
událostí a akcí. 
Konkrétní informace k soutěži na www.biskupstvi.cz. 
 

http://www.crsp.cz/
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Od Jubilejního roku 2000 je každý čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla 
sloužena poutní bohoslužba. V 16.30 hodin jí předchází výstav 
Nejsvětější svátosti s možností soukromé adorace, v 17.00 hodin 
pokračuje společná adorace se svátostným požehnáním, v 17.25 hodin 
následuje modlitba na úmysly Svatého otce a v 17.30 hodin poutní mše 
svatá. Účast na společné adoraci a následné bohoslužbě je obdařena 
milostí plnomocných odpustků za splnění dalších obvyklých podmínek. 
 
Klenotnice katedrály, krypta i vyhlídka z věží katedrály jsou pro 
návštěvníky otevřeny od pondělí do soboty od 11.00. do 18.00 hodin, 
v neděli od 11.45 do 18.00 hodin (změna otevírací doby vyhrazena).  
 

11. 6. Mše sv. v 13h, po ní program v areálu nad kostelem 
 

24. 6. 9:00 na Petrově 
 

Svitávka (Narození sv. Jana Křtitele 24. 6.) 
Letovice (sv. Prokop 4. 7.) 
Boskovice (Sv. Jakub Starší 25. 7.) 
Štěpánov (Sv. Vavřinec 10. 8.) 
Žďárná (sv. Bartoloměj 24. 8.) 
 
 
 
 
 

 Blíží se konec možnosti přihlásit své děti na FARNÍ TÁBOR, 
přihlášky v kostele. 
 

 Vzadu v kostele budou k vyzvednutí PŘIHLÁŠKY DO 
NÁBOŽENSTVÍ. Je nutné znovu přihlásit i ty děti, které již výuku 
náboženství navštěvují. 
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Narodil se někdy po roce 970 do zemanské rodiny na tvrzi v Chotouni 
(mezi Českým Brodem a Kouřimí). Otec se jmenoval Vít (Vojslav) 
a matka zřejmě Božena. Rodiče mu dopřáli kvalitní vzdělání 
ve slovanském jazyce u kněží na Vyšehradě. Stal se knězem, přestože 
byl ženatý a měl syna Jimrama – v té době nebylo kněžství nutně 
spojeno s celibátem. 
Kněžský úřad v té době poskytoval dobré postavení ve společnosti, 
slušné příjmy a všeobecnou úctu, žádné přísné mravy se nevyžadovaly. 
Mnozí kněží i klér v té době žili takto vlažně. Prokopa to však 
neuspokojovalo. Toužil po hlubším vztahu 
s Bohem, a proto se rozhodl uchýlit se do 
kláštera. Později vstoupil do pražského 
Břevnovského kláštera, založeného 
v nedávné době svatým Vojtěchem, a přijal 
za svou řeholi svatého Benedikta. Avšak již 
v roce 995 (po vyvraždění Slavníkovců) 
odchází do samoty, aby žil jako poustevník.  
Nejdřív se uchýlil do jeskyně v Dalejích u 
Jinonic, ale kolem roku 1009 odešel do 
hlubokých posázavských hvozdů, kde se 
usadil natrvalo. Žil přísným asketickým 
životem, modlil se a tvrdě pracoval. 
Podobně jako sv. Antonín a mnozí další 
předchůdci v mnišském životě musel 
i on bojovat s Božím nepřítelem. Legendy o 
svatém Prokopovi popisují tyto zápasy symbolicky, ale přitom dost 
výmluvně: Z jeskyně, v níž se měl usídlit, vyhnal tisíc démonů. Je 
zřejmé, že sloužil i jako exorcista. Lidé k němu přicházeli zblízka i zdáli, 
aby se modlil za jejich uzdravení a osvobození od zlých duchů. 
Mnohá vyobrazení znázorňují výjev, jak Prokop zapřáhne vzpouzejícího 
se ďábla do pluhu a vyoře s ním hlubokou brázdu. Jde o symbolické 
vyjádření reálné moci služebníka Kristova nad silami zla.  
Jak se Božím mužům stává, po nějaké době ho začali vyhledávat lidé 
z okolí, aby jej prosili o radu nebo o modlitbu. Také se okolo něj začali 
shromažďovat první učedníci, mezi nimi i jeho vlastní syn Jimram 
a synovec Vít. Vznikla prostá, ale originální mnišská komunita 
s kostelíkem Panny Marie a Jana Křtitele. Mniši žili podle řehole svatého 
Benedikta, ale sloužili slovanskou liturgii. 
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Legendy vypráví o setkání svatého poustevníka s knížetem Oldřichem. 
Kníže byl v posázavských lesích na lovu a pronásledoval laň nebo 
jelena, když mu do cesty vstoupil mírný muž v mnišské kutně. Svým 
zjevem udělal na knížete takový dojem, že padl na kolena, na místě se 
vyzpovídal a obrátil se. Od té doby za Prokopem jezdil častěji, radil se 
s ním o osobních i politických záležitostech. 
Někdy kolem roku 1032 povýšil kníže Oldřich poustevnickou komunitu 
na konvent – a tím došlo k založení Sázavského kláštera. Pod 
moudrým vedením svatého Prokopa se z kláštera brzy stalo centrum 
slovanské vzdělanosti a umění. Světec zprvu odmítal stát se opatem, 
ale nakonec se v roce 1035 nechal přesvědčit Oldřichovým synem, 
knížetem Břetislavem. Své spolubratry vedl otcovsky stejnou duchovní 
cestou, jakou se ubíral on sám, v opravdovém vztahu s Bohem, 
v pokoře a lásce. Nestrpěl obřadnictví bez ducha a jakékoli pokrytectví 
pod rouškou zbožnosti. Legenda zachycuje příběh, jak potrestal jednoho 
ze sázavských kněží, když při mši pro veřejnost schválně zpíval velmi 
vysoko a strojeně, aby se „předvedl“. 
Už za života světce docházelo k mnoha zázrakům. Například jeden muž 
jménem Mena se chtěl dostat do kláštera, ale byl na levém břehu 
Sázavy, přičemž loďka s bidlem byla přivázána k druhému břehu 
a převozník nikde. Začal se tedy modlit k Bohu, aby jej pro zásluhy 
svatého muže Prokopa dopravil do kláštera, kde se chtěl zúčastnit 
pobožnosti. A náhle prázdná loďka s bidlem připlula přes řeku k němu.  
Když Prokop umíral, v klášteře zrovna pobýval jeden nemocný člověk. 
Prokop mu řekl, aby zůstal ještě den a po jeho smrti si vzal jeho plášť. 
Po obléknutí světcova pláště se nemocný  uzdravil. Svatý Prokop 
pokojně skonal 25. března 1053, na svátek Zvěstování Panny Marie. 
Těsně před smrtí si nechal zavolat své spolubratry a předpověděl jim 
mnoho věcí, které se později skutečně staly. Pověst o jeho svatosti se 
brzy rozšířila, podpořena mnoha zázraky na jeho přímluvu.  
K oficiálnímu svatořečení došlo až roku 1204.  
Český král Přemysl Otakar I. světce ihned přiřadil k zemským patronům. 
Tento originální světec je mocným přímluvcem, na jeho přímluvu stále 
přibývají další zázraky – od desátého století až dodnes. 
 

Je  České země, horníků, zemědělců nebo vinařů. Je 

vzýván v prosbách o uzdravení a osvobození od démonického 
útlaku.  

Nejčastěji bývá  jako poustevník, jindy s opatskou berlou 

a klášterem, často také s řetězem, na kterém drží spoutaného ďábla. 
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Cesta světla, 21. 5. 

1. svaté přijímání, 7. 5. 
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Kontakt do redakce: své příspěvky pište na email: p.hauptova@seznam.cz nebo 
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