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ÚVODNÍK 

 
 

Dnes vyšel poslední Farníček. 
 
Myslím, že u některých přinesla tato zpráva úlevu, že už nebudou muset 
sepisovat příspěvky a vymýšlet dlouho dopředu farní akce, aby se stihly 
zavčasu uveřejnit. Někdo možná trošku posmutněl, že už se nedozví, co 
se ve farnosti událo nebo co se chystá. První asi zklamu, druhé možná 
potěším, protože tento Farníček je posledním jenom v tomto roce. Dá-li 
Pán Bůh, budeme vás farním zpravodajstvím i snad zajímavými články 
na různá témata zásobovat i v příštím roce. 
 

Protože se blíží konec roku - v těchto dnech končí rok církevní, za pět 
týdnů i ten občanský - můžeme se trošku ohlédnout. Co ten pomalu 
končící rok přinesl? 
Někomu radost, někomu smutek, v některé rodině drahý člověk odešel, 
v jiné se nový človíček narodil… Také v naší farnosti se letos udála 
zásadní změna. V polovině roku u nás skončil otec Miroslav Šudoma, 
který kormidlo knínické farnosti řídil se svými pomocníky farními vikáři 
celých deset let. Jeho místo zaujal otec Josef Pejř, který už několik let 
spravuje farnost  Horní Štěpánov.  
 
Slušelo by se teď na konci roku poděkovat. V prvé řadě otci Šudomovi, 

za léta, která se věnoval i přes své nemalé 
děkanské povinnosti naší farnosti. Dále všem 
kaplanům, kteří u nás působili a zanechali zde 
každý svou osobitou stopu. Poděkování zaslouží 
i otec Vladimír Sommer, který už patnáct let dle 
potřeby vypomáhá nejen v naší, ale také v okolních 
i vzdálenějších farnostech. V poslední době se 
s ním můžeme stále častěji setkávat ve zpovědnici 
i u oltáře našeho kostela. Ať mu, otci Josefovi 

i ostatním kněžím dá Pán dostatek sil a zdraví v jejich nelehké službě. 
 
Když jsme u předsilvestrovského děkování, připomeňme si a poděkujme 
také všem, kteří se nějakým způsobem podílejí na životě farnosti.  
Zástupu ministrantů za jejich službu u oltáře, všem lektorům, kteří se 
nebojí přednést nám od ambonu Boží slovo, i těm, kteří nám krásně 
zpívají žalmy. Poděkujme panu varhaníkovi, který nás už přes padesát 
let při každé mši svaté vybízí svojí hrou k velebení Boha zpěvem. Taktéž 
farní schole, která svým zpěvem pozvedá naši mysl k nebesům. Díky 
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těm, kteří zodpovědně otvírají kostel a přede mší svatou vedou modlitbu. 
Nesmíme zapomenout na ty, díky nimž nám v kostele, na faře či 
na sýpce neprší za krk, je tam světlo a teplo, na věži jdou a odbíjejí 
hodiny, ze zvonice nás zve zvon ke mši svaté či k modlitbě. A hlavně 
na ty, které každý týden zdobí a uklízejí kostel. Poděkování zaslouží 
katechetky a ti, kteří vymýšlejí a připravují různé duchovní i kulturní farní 
akce, ti, kteří přispívají k jejich uskutečnění a také všichni, kteří se jich 
účastní.  
 
Měli bychom poděkovat také všem, kteří neváhají přispívat nějakou 
korunkou na farní či diecézní potřeby, i těm, kteří uposlechli výzvy 
PULSu a rozhodli se stát se donátory. A také těm, kteří mají srdce 
otevřená pro potřeby nemocných, trpících a hladovějících a pamatují na 
ně při misijních, tříkrálových a jiných sbírkách. Děkujeme všem, kteří 
podporují naši farnost i její jednotlivé členy svými modlitbami. 
 

Přejeme všem milostiplné prožití nadcházející doby adventní 
i vánoční a všechno dobré v příštím roce. Letošní advent 
i vánoční doba jsou velice krátké, proto je nepromarněme 
zbytečnostmi a náležitě si je užijme se svými blízkými 
i s narozeným Dítětem. 

-hd- 

Kéž je naše farní rodina 
plná radosti 
a plná Boha 
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Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů… 
 
Když jsem byl nedávno na Svaté Hoře na exerciciích, sáhl jsem 
v knihovně exercičního domu po útlé knížce, která měla poněkud 
zvláštní název: „Přijměte ode mne mnoho srdečných pozdravů…“ 
Sestra Klára Fietz. 
Ten zvláštní název proto, že v třetině této knížky jsou dopisy či úryvky 
z dopisů řeholní sestry Kláry Fietz.  
 
Kdo vlastně tato řeholnice, sestra Klára Fietz, byla?  
 
Sestra Klára Fietz (česky raději Fietzová) se narodila roku 1905 ve Slezsku v 
Dolní Lipové (dnes Lipová – lázně), poblíž města Jeseník. Při křtu dostala 
jméno Rosa. Školu navštěvuje u sester Voršilek v Jeseníku. Ve čtrnácti letech 
se rozhodne stát se učitelkou a vstoupit do kláštera. Tak se dostává 
do Štýrského Hradce (dnes Graz v Rakousku), kde jako postulantka 
u školských sester studuje na učitelském ústavu. Roku 1923 maturuje a 
vstupuje do noviciátu. Od roku 1924 je učitelkou na základní škole. Roku 1927 
skládá věčné sliby v Kongregaci školských sester. Dále pak studuje na 
univerzitě v Grazu, kde je roku 1932 promována doktorkou filozofie. Vyučuje 
pak na gymnáziu školských sester v Grazu a je s ní počítáno jako s budoucí 
ředitelkou tohoto gymnázia. Roku 1935 však onemocní střevní tuberkulózou 
a v lednu 1937 se proto musí rozloučit se školou. Nemoc postupuje rychle 
a 15. června 1937 umírá v pouhých 32 letech.  
Za svůj krátký život se nesmazatelně zapsala do myslí i srdcí těch, s kterými 
byla v kontaktu. Byla radostná, stále usmívající se, pohotová k slovům 
povzbuzení či konkrétní pomoci. Niterně spojena s Ježíšem, o čemž svědčí 
také dopisy, které psala, a deník, který si vedla. Když ji na smrtelné posteli otec 
spirituál prosil, zda smí použít dopisy, které mu napsala, podala mu dva sešitky 
se slovy: „Když to přispěje ke chvále Boží…“ Byl to její deník, jehož existenci 
doposud skrývala, deník svědčící o veliké a horoucí lásce k nebeskému 
Ženichovi.  
Troufal bych si nazvat tuto řeholnici „Slezskou svatou Terezičkou“. Skutečně, 
hned po smrti byla sestra Klára uctívána. Obraceli se na ni s žádostmi 
o přímluvu ve velkých i malých potřebách. První kroky k jejímu blahořečení byly 
učiněny už v roce 1943 a snad se jednou dočkáme, že bude patřit také oficiálně 
mezi naše národní patrony a přímluvce. Ale jistě je tomu tak už nyní v nebi.  

 
V její korespondenci je množství dopisů, které psala svým nejbližším 
do rodného Slezska. Rodina pro ni mnoho znamenala a zůstávala s ní 
ve spojení jednak dopisy, ale ještě častěji skrze modlitbu. A nejen rodina, ale 
také celý rodný kraj, zalesněné kopce, krásná příroda, tři lípy u jejího rodného 
domu… Na to vše nemohla zapomenout, to vše nosila v srdci.  
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Dopis sestry Kláry ze 17. prosince roku 1927 svědčí, jak o její lásce 
k svým blízkým, tak k Pánu Ježíši, jehož svátky narození se rychle 
blížily.  
 

Milá maminko, moje jediná sestro, milý švagře!  
 

Uteklo pěkně mnoho času od té doby, co jsem psala naposled, 
mezitím hned nastaly Vánoce; nemohu tomu skoro uvěřit. Ale Vánoce 
se všude blíží. Vánoční divadlo, přípravy na nadílku pro děti atd. 
V neposlední řadě se blíží Vánoce také v mé duši. Tolik se těším na 
svatou noc, hodiny nejhlubšího duchovního zážitku.  

 

A jak je u Vás? Teď je tu blažený čas pro malého Dolfíka. Příště ať mi 
napíše, co mu přinesl Ježíšek. Až bude procházet Štýrskem, řeknu mu, 
že má přijít také k němu. Zatím ať se večer, když se třpytí hvězdy, jen 
pěkně dívá, jestli mezi nimi nenajde Ježíškův vůz. – Ó blažená dětská 
víra!  

 

Jak blažené byly ony časy. Mezitím se mnohé změnilo. Společnost 
u stolu se trochu změnila. Ale tam vedle okna stojí přece vánoční 
stromek jako kdysi a v Božím koutku svítí svíčky před jesličkami stejně 
jako tenkrát, když jsme s Tilli před nimi stály s velkýma zářícíma očima 
a maminka se tajně radovala s námi. Všechno jako kdysi! 

 

Také já nebudu na Štědrý večer chybět, jinak bych rušila Vaši radost 
a věřím, že tatínek a malá Paula budou z nebeské výše shlížet na své 
milé.  

 

Tak to budou milé svátky, bez rozladění. Byli byste rádi, kdybych 
prodlévala u Vás v důvěrném kruhu. Ale pomyslete: Ví Bůh, kde bych 
byla, kdybych nebyla v klášteře. Tak ale víte, že jsem šťastná, tak 
šťastná, jak jen člověk může být. A nikdo mi mé štěstí nemůže vzít, 
myslím, že dokonce ani Pán Bůh ne, kdyby to mohl chtít. Proto slavme 
Vánoce, co možná nejhlouběji v duši, ano moji milí?  

  
S oddaností Vaše „bývalá“ Rosi 

 

Vánoce jsou také nyní za dveřmi. Chci Vám popřát, aby byly pro Vás 
skutečně požehnanými svátky. Ať i v dnešních rodinách s dětmi září 
jejich oči štěstím a radostí. Kéž i my prožijeme Vánoce především ve své 
duši s Hostem nejvzácnějším – betlémským Dítětem pro nás 
narozeným.                                                                                     otec Josef 
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Dějiny jsou protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, která 
přímo vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují 
věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem 
víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, 
která vede lidi k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se 
synovskou důvěrou. 
Takové je i fatimské poselství, které svou naléhavou výzvou k obrácení 
a pokání ve skutečnosti každého vede k jádru evangelia. Mezi 
moderními zjeveními je Fatima bezpochyby zjevením nejvíce 
prorockým.  
V roce 1917 by si to všechno nikdo nedokázal představit: tři pastorinhos, 
malí pastýři z Fatimy, vidí, poslouchají, zapamatovávají si, a Lucie, 
svědkyně, která přežila, na základě příkazu od biskupa z Leirie a 
dovolení Naší Paní, vše sepíše. 

(Tarcisio Bertone, ze sešitu Té paní jež zem naši navštěvuje, vydán Fatimským apoštolátem v ČR) 

V tomto roce 2017 se pozornost mnoha 

 1  
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FATIMA 

je městečko v Portugalsku, 

má asi 10 000 obyvatel.  

Cova da Iria vytváří přirozený 

amfiteátr s průměrem přibližně 

500 m. 

Fatimu navštěvuje denně 

množství poutníků. Shromaž-

ďují se v Cova da Iria  na velkém 

prostranství, kde je na místě 

zjevení vybudovaná malá kaple. 

Ve vzdálenější části prostranství 

je vybudovaná gigantická bazi-

lika Panny Marie Růžencové v 

neoklasicistním stylu s centrální 

věží vysokou 65 metrů, která se 

začala stavět v roce 1928. V 

bazilice jsou hrobky Františka a Hyacinty. Oba zemřeli krátce 

po zjeveních, František v roce 1919 a Hyacinta v roce 1920. V roce 2000 

byli prohlášeni za blahoslavené papežem Janem Pavlem II. a 13. května 

2017 byli prohlášeni za svaté papežem Františkem. Třetí z nich, Lucie, 

řeholnice, zemřela v roce 2005 a je zde též pochována. 
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Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 

trojím ZJEVENÍM ANDĚLA desetileté Lucii Santosové, 

devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. 

 

Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této 

souvislosti je naučil modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, 

doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v 

Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe 

nemilují.“ 

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, 
že ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu. 
Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je 
následující modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, 
hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a 
Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích 
světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je 
urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a 
Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení 
ubohých hříšníků.“ 
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Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc 
od 13. května do 13. října 1917 ke ZJEVENÍM PANNY MARIE. 

Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. 
 
 
I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, 
díky ochraně Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy 
překonány a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření 
byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930. 
Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně 
silný protináboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. 
Fatimské události během roku po ukončení zjevení změnily tuto 
negativní nábožensko-politickou situaci. 
 
1. zjevení 13. května 1917 si Lucie, František a Hyacinta hráli 
nahoře na svahu Cova da Iria. Náhle uviděli něco jako blesk. V domnění, 
že se blíží bouřka, začali sestupovat, aby hnali ovce k silnici. Asi 
v polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli před sebou 
nad dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. Vycházelo 
z ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se ocitli uvnitř světla, které paní 
obklopovalo a z ní se rozlévalo. Ze vzdálenosti asi půldruhého metru 
k nim promluvila: „Nebojte se! Neublížím vám.“ Na otázky odkud je 
a co si přeje, odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla jsem vás 
požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců 13-tého dne 
vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, kdo jsem a co chci…“ Děti 
se ptaly, zda přijdou do nebe a na dvě děvčata, která před nedávnem 
zemřela. Když jim Paní s laskavostí dotazy zodpověděla, zeptala se: 
„Chcete se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás 
sešle, jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu 
za obrácení hříšníků?“ při posledních slovech otevřela ruce a děti 
zalilo silné světlo, odraz paprsků, které z jejích rukou vycházely. 
To světlo proniklo dětem do hrudi a do hlubin duše, takže se viděly 
v Bohu, který byl tím světlem, jasněji než v zrcadle. Padly na kolena 
a v duchu opakovaly andělem naučenou modlitbu. Paní pak ještě řekla: 
„Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili světu mír 
a konec války“. Pak se začala zvedat a vznášet k východu a její světlo 
jakoby před ní otevíralo cestu do nebeské klenby. Děti si nejprve slíbily, 
že budou mlčet, ale neudržely tajemství. Hyacinta o tom první doma 
řekla, takže se to rozšířilo. Rodiče šli samozřejmě na faru a místní farář 
zaujal opatrný postoj, varoval, že může jít i o mámení zlého ducha. 
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2. zjevení  13. června 1917 po modlitbě děti opět spatřili paprsek 
blížícího se světla a nad dubem se Paní zjevila podruhé. Na Luciinu 
otázku, co si přeje, odpověděla: „Přála bych si, abyste se denně 
modlili růženec a učili se číst. Později vám řeknu, co chci.“ Dále 
Lucie přednesla své prosby vč. vzetí do nebe. Paní řekla, že si Hyacintu 
a Františka brzy vezme. V odpovědi se mimo jiné dozvěděla, že Ježíš: 
Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci a ona mu 
má přitom pomoci. Lucie projevila smutek, že zůstane na zemi sama. 
Paní dodala: „Neztrácej odvahu! Nikdy tě neopustím, mé 
Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě 
povede k Bohu.“ Opět je zalila záře a před pravou dlaní Panny Marie 
bylo Srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat. Všichni pochopili, 
že je to Neposkvrněné Srdce Mariino, zraňované lidskými hříchy, a že si 
přeje odčinění těch vin. To bylo na závěr zjevení a děti to uchovávali 
jako 1. tajemství, i když jim v té věci mlčení nebylo přikázáno. 
 
3. zjevení 13. července 1917 na Cova da Iria se děti již modlily se 
zástupem. Paní přišla a zopakovala své prosby. Lucie mimo další prosby 
požádala o zázrak a Paní ho přislíbila v říjnu. Panna Maria řekla, že je 
třeba se modlit růženec a pak pokračovala: „Obětujte se za hříšníky 
a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám 
to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti 
Mariinu Neposkvrněnému Srdci“. Při posledních slovech otevřela 
Paní ruce a zdálo se, že záře proniká zemí a všichni tři viděli jakoby 
ohnivé moře,… prožili vidění pekla. (Více na straně 15 a 16) 
Panna Maria uvedla předpovědi o Rusku, o pronásledování Církve, 
o utrpení Svatého otce i to, že některé národy zmizí z povrchu Země. 
O tajemstvích sdělených v tento den měly děti prozatím mlčet. 
 
A Paní dodala: „Když se 
budete modlit růženec, 
opakujte po každém desátku: 
O můj Ježíši, odpusť nám 
naše hříchy, uchraň nás 
pekelného ohně a přiveď do 
nebe všechny duše, zvláště 
ty, které Tvého milosrdenství 
nejvíce potřebují.“ Pak zjevení 
skončilo jako obvykle. 
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4. zjevení 13. srpna 1917 byly děti vězněny na faře a tak ke zjevení 
došlo později ve Valinhos. Byli vyzváni, aby 13. 9. přišli na Cova da Iria 
a denně se modlili růženec. Na dotaz, co s penězi, které tam lidé 
nechávají, dostali odpověď, aby se nechala udělat dvoje nosítka pro 
slavnost růžencové Panny Marie a zbytek sloužil na stavbu kaple 
a loučila se slovy: „Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti 
za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně 
nikdo neobětuje a nemodlí.“ 
 
5. zjevení 13. září 1917 se Lucie, 
František a Hyacinta museli protlačit 
zástupem, z něhož na ně lidé volali 
prosby. U dubu se s nimi začali modlit 
růženec. Paní přišla, opět poprosila o 
modlitbu růžence. Pochválila děti za 
jejich oběti a stanovila hranice pro jejich 
askezi s provazem (děti spali s 
utaženým provazem kolem těla). Na 
různé prosby odpověděla, že některé 
splní, některé ne. Pak se začala 
vznášet. 
 
6. zjevení 13. října1917 pršelo, na 
Cova da Iria vybídla Lucie lidi, aby 
zavřeli deštníky a modlili se růženec. 
Pak přišla „Naše milá Paní“ a řekla Lucii: „Chci ti říci, aby zde 
postavili k mé úctě kapli. Jsem Panna Maria, Královna svatého 
růžence. Dále se denně modlete růženec. Válka spěje ke konci, 
vojáci se brzy vrátí domů.“ Následovala Luciina prosba za nemocné a 
hříšníky. „Některé ano, jiné ne. Musí se polepšit a prosit za 
odpuštění svých hříchů. Ať už víc neurážejí Boha, našeho Pána, byl 
již tolik urážen.“ Pak rozevřela ruce a nechala je ozářit paprsky slunce. 
Zatímco se vznášela, zazářilo její světlo proti slunci. Poté co Paní 
zmizela v nekonečné dáli oblohy, spatřili vedle slunce sv. Josefa 
s Ježíškem a Naší milou Paní v bílém šatě s modrým pláštěm. Sv. Josef 
žehnal svět a rukou dělal kříž. Potom uviděli Pána Ježíše a Pannu Marii 
Bolestnou. Pán Ježíš žehnal svět stejným způsobem jako sv. Josef. 
A nakonec uviděli Paní jako Pannu Marii Karmelskou. 
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V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal 
se sluneční kotouč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit 
jako ohnivé kolo metajíce všemi směry pruhy světel v barvách žluté, 
zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, skály 
i lidi. Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se 
znovu roztočilo. Pak se znovu zastavilo a roztočilo ještě v rozmanitějším 
oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jakoby se odpoutalo od oblohy 
a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad 
svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70 000 lidí nejen 
nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního 
úkazu měli lidé šaty dokonale suché, jakoby vůbec nepršelo. 

  
 

 

Ve 
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Ve Fatimě Svatá Panna svěřila dětem 
závažné "TAJEMSTVÍ", které sestává ze tří částí. 

 
 
První částí je vidění pekla a pekelných muk; modernímu člověku má 
důrazně připomenout, že ďábel a peklo skutečně existují, že to nejsou 
pouhé pohádkové představy pro děti. Druhá část pozůstává z proroctví 
o vývoji událostí po první světové válce, o Rusku a o druhé světové 
válce; byla zveřejněna papežem Piem XII. v r. 1942. Třetí část, 
zveřejněná 13. května 2000 papežem Janem Pavlem II., obsahuje vizi 
konečného pronásledování Církve před druhým Kristovým příchodem, 
papežovo utrpení a smrt, utrpení a smrt církevních hodnostářů 
a řeholních osob, zároveň ale i přínos jejich oběti života za spásu lidstva. 
- Protože sestra Lucie Santosová požadovala zveřejnění "Třetího 
tajemství" do r. 1960, mnozí se domnívají, že toto tajemství je již 
vyplněno a že vize hovořila o utrpení křesťanů za totalitních 
komunistických režimů a o atentátu na papeže, který se stal 13. května 
1981 na Svatopetrském náměstí v Římě. 
 
První a druhá část tajemství, jak je ve své třetí vzpomínce formulovala 
sestra Lucie 31. srpna 1941 a adresovala biskupovi z Leirie-Fatimy 
 
… Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci 
nyní odhalit. 
První bylo tedy vidění pekla. 
Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. 
Do tohoto ohně byli ponoření démoni a duše jako průhledné černé nebo 
bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly 
neseny plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly 
na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže 
či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, 
které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat 
podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, 
ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší 
dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, 
že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem 
a hrůzou. 
Pak jsme pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: 
Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly 
zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému 
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Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání 
a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však 
urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte 
noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které 
vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, 
hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu 
žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné 
přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se 
obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude 
podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučení, 
Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. 
Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, 
které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru. 
 
Třetí část tajemství zjeveného 13. července 1917 na Cova di Iria-Fatima. 
 
Píšu z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze 
nejdůstojnějšího pana biskupa z Leirie a skrze tvou a mou nejsvětější 
Matku. 
Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, 
trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly 
z něho plameny, které jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly, 
jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem 
k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: 
Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli 
„podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, 
bíle oblečeného biskupa, „vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí 
biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, 
na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako korkového dubu 
s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým 
polorozbořeným městem, rozechvělý, kolísavým krokem, zkroušený 
bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když 
došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit 
skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik 
šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, 
řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd 
a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý 
s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali 
jí duše, které se přibližovaly k Bohu. (3. ledna 1944) 
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Během celého roku pořádáme různá duchovní cvičení s exercitátory z ČR 
i zahraničí, dále pořádáme tradiční poutě 1. mariánských sobot, ale i poutě 
na ostatní česká poutní místa i do zahraničí. Během léta zajišťujeme 
doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Jezdí k nám mladí, 
mladé rodiny i senioři. Všichni jsou u nás vítáni. 

 
Až se jednou (možná poprvé) vydáte do Koclířova, nemějte malá 
očekávání. Informace a fotodokumentace na webových stránkách 
www.cm-fatima.cz jsou dokladem toho, že na poměrně malém území 
toho můžete nalézt mnoho: 
poutní kostel sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské, kapli sv. Jana 
Pavla II. (v poutním kostele), kapli sv. Antonína, kapli Panny Marie 
Nazaretské, areál farního kostela sv. Filomény a Jakuba staršího, 
v budově bývalého kláštera prostory k ubytování, k přednáškám 
a duchovním akcím, klášterní cukrárnu, restauraci Fatima, prodejnu 
Pastýř, nedaleko stojící chatku a také upravený přírodní areál, který si 
krátce popišme… 
 
Socha Anděla ČR 
Před střediskem se nachází přesná 
kopie Anděla, který se nachází 
v portugalské Fatimě na památku jeho 
zjevení třem malým pasáčkům před 
zjevením Panny Marie. Tuto sochu 
slavnostně odhalil a posvětil sídelní 
biskup královehradecký Mons. Jan 
Vokál v roce 2014 a zasvětil celou ČR 
pod ochranu Anděla. 

 
které  

ctitele panny Marie. 
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Lurdský park 
Školské sestry svatého Františka během svého působení zde 
v Koclířově vybudovaly tyto krásné zahrady společně s Lurdskou 
jeskyňkou. Celý park se skládá z udržovaných zahrad a přímo vybízí 
k odpočinku, relaxu duše i těla. 
  
Buková alej Minutěnka 
se starými, statnými buky, na kterou navazuje malý lesík. Celý tento 
prostor i v parných letních dnech nabízí příjemné klima a stín. Právě zde 
trávil svůj čas při meditacících Mons. Josef Hlouch, biskup 
českobudějovický, který zde byl v Koclířově internován. Během své 
internace zde sepsal knížečku s meditacemi na každý den, kterou 
pojmenoval - Minutěnka. 
  
Memoriál Fatimy 
Na památku putování sochy Panny Marie Fatimské zde byl vytvořen 
unikátní památník, který představuje dvě cesty - cesta ke kříži vyzývá 
k pokání a cesta zpět od kříže k naději. Na jednotlivých pylonech jsou 
ztvárněny jednotlivé zlomové body a data nejen událostí Fatimy, ale 
celého společenského života. Vstupní brána ztvárněná ze dvou pylonů 
je úzkou bránou a zve k pokání v několika světových jazycích. Z druhé 
strany při cestě od kříže je na pylonech ztvárněno Neposkvrněné srdce 
Panny Marie a její příslib: A nakonec mé Neposkvrněné srdce zvítězí. 
 
Památník 
biskupa 
Josefa Hloucha  
Připomínka 
internace Mons. 
Josefa Hloucha 
v Koclířově. 
Sklo-světlo umís-
těné mezi dva 
kameny znázor-
ňuje, jak světlo 
rozráží tvrdost a 
temnotu. Autorem 
tohoto památníku 
je Milivoj Husák. 
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Přírodní amfiteátr Hora blahoslavenství 
V ovocném sadu, který poskytuje mnoho místa pro posazení na 
lavičkách nebo v trávě, krásně uvidíte na zastřešenou tribunu, na které 
se odehrálo zasvěcení České republiky Panně Marii Fatimské a mnoho 
dalších významných akcí. Zde je hlavní dějiště všech důležitých 
programů v letních měsících. 
 
Socha sv. Jana Pavla II. 
Nedávno svatořečený papež Jan Pavel II. byl ve velikém provázání 
s Fatimou, nejen, že se stal terčem útoku, který byl předpovězen 
3. fatimským tajemstvím, ale právě on zasvětil celý svět 
Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Proto má tato socha v našem 
areálu klíčový význam. 

 
Křížová cesta 
Od bývalých hospodářských budov stoupá křížová cesta, která je 
zakončena na vrcholku nad celým areálem poutního místa. Zde na Vás 
čeká krásný výhled na údolí obce Koclířov a dva kostely. 
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PAPEŽSKÁ RADA PRO LAIKY POTVRDILA SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT 
FATIMY JAKO MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ SPOLEČENSTVÍ VĚŘÍCÍCH 
S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU, PŮSOBÍCÍ V UNIVERZÁLNÍ KATOLICKÉ 
CÍRKVI. ČBK POTVRDILA JEHO POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VE VŠECH 
DIECÉZÍCH JAKO FATIMSKÝ APOŠTOLÁT ČR. 
Národním centrem hnutí pro Českou republiku je Českomoravská 
Fatima v Koclířově u Svitav; je ve stálém spojení s regiony tohoto 
mariánského hnutí, které působí na území ČR. 

 
Logo světového apoštolátu Fatimy 
  
Toto logo se používá po celém světě a je vyjádřením 
touhy, abychom všichni sjednocení s naší nebeskou 
Matkou tvořili jednu modlící se rodinu, tedy svět 
sjednocený modlitbou. Je to symbol pokoje prostřednictvím modlitby, jak 
to přislíbila Fatimská Panna Maria. Dvě holubice vytvářející modlící se 
ruce a současně držící růženec. Jsou obklopené škalupířem, který je 
znakem zasvěcení Neposkvrněnému Srci a který Panna Maria držela 
v rukách při slunečním zázraku 13. října 1917 ve Fatimě. Tento veliký 
zázrak se stal proto, aby každý mohl uvěřit. Latinská slova Orbis unus 
orans umístněné v symbolu doslova znamenají: Modlitba sjednocuje 
svět. Pokud splníme požadavek Panny Marie na modlitbu a pokání, 
zakusíme naplnění jejího příslibu: Čas pokoje pro lidstvo. 

Při několika příležitostech přiletěly bílé holubice z oblohy 
k podstavci sochy Panny Marie Fatimské a zůstaly tam celé 
hodiny, dokonce i když nesli sochu v procesí. Symbolika 
holubic ve Světovém apoštolátu Fatimy tedy zdůrazňuje 
vstup Boha do lidských dějin.  

 
 
 
 

 
 
 
 

TV NOE - -  – pořad, který stojí za to 

shlédnout. Dohledáte ve videoarchivu na www.tvnoe.cz 
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Setkání s  
Kdo se zajímá o dění ve světě, o různá 
významná výročí tak ví, že letos se 
připomíná sté výročí od zjevení P. Marie 
v portugalské Fatimě. 
P. Maria se zjevila třem pasáčkům, 
negramotným dětem, 10leté Lucii, její 
sestřenici 7leté Jacintě a 9letému bratranci 
Franciskovi. 
Skrze ně předala P. Maria světu významná 
prorocká poselství, která významně 
ovlivnila běh dějin světa. Varovala před 
rozšířením zla a před válkou. Nabízela 
zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému 

Srdci, modlitbu růžence, pokání, slavení prvních sobot v měsíci. Fatima 
se tak stala světovým poutním místem. 
Letošní oslavy stého výročí od prvních zjevení ve Fatimě zahájil papež 
František v květnu. Svatořečil Franceska a Jacintu Martovy. Další 
připomínkou byl o jedné neděli v kostele čtený pastýřský list od našich 
českých a moravských biskupů. 
Následně pak byla organizována Národní pouť do Fatimy. Za účasti 
kardinála D. Duky a našich biskupů a samozřejmě obrovské účasti 
poutníků se 13. 9. 2017 v 11h konala ve Fatimě mezinárodní mše před 
bazilikou P. Marie Růžencové. Na závěr kardinál D. Duka a biskupové 
přijali sochu P. Marie Fatimské, kterou převezli do Prahy. Zde 
pokračovaly oslavy v katedrále sv. Víta a následně na významných 
poutních místech po česku. Tak P. Maria za doprovodu o. Dokládala 
doputovala i do Křtin. A tam jsme ji mohli vidět i my. 
Bylo úžasné, že jedna rodina z Veselí nad Lužnicí doprovázela P. Marii 
na všechna poutní místa. Jejich děti, které napodobovaly tři pasáčky jak 
dobovým oblečením, tak i věkem, stály vedle sochy P. Marie a my 
poutníci, kterých byl opravdu plný kostel, jsme jednotlivě přicházeli 
k soše P. Marie, abychom se jí mohli poklonit. Byl to úžasný zážitek, z té 
sochy na nás dýchlo něco nepopsatelného. 
Po modlitbě růžence a po mši sv. jsme v průvodu s nesenou sochou 
P. Marie obešli ambity kolem kostela. 
V sobotu 7. 10. 2017 zase za velké účasti poutníků, kardinála D. Duky 
a mnoha kněží se v Koclířově, v národním centru Českomoravské 
Fatimy, uzavřely oslavy v Česku.  

manželé Trnečkovi 
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Na začátku 90. let minulého století jsem dostala 
překlad knihy o zjevení Panny Marie třem 
chudým dětem ve Fatimě v Portugalsku. Kniha 
byla překládána a opisována ještě za totality na 
psacím stroji v kroužkovém sešitě. Tenkrát jsem 
se nemohla od čtení odtrhnout, fascinovalo mě, 
s jakou vírou prosté děti přijaly poselství Krásné 
Paní. A František se modlil růženec i místo hraní 
s ostatními dětmi, protože mu Krásná Paní 
slíbila, že když se bude hodně modlit, dostane se 
brzy do nebe. 
Mimo jiné jsme převzali modlitbu od dětí z Fatimy 
v růženci po chvalozpěvu na Nejsvětější Trojici: 
O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás 
pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, 
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.  

Když se v naší rodině objevila nevyléčitelná 
nemoc, toužila jsem jet do Fatimy, ale finančně 
pro mě nebyla tato pouť dostupná. Až teď jsem si 
uvědomila, že jsem vlastně byla ve Fatimě 
mnohokrát – v Českomoravské Fatimě 
v Koclířově, kterou založil před 25 lety páter 
Dokládal. Dříve jsme tam jezdili každou první 
sobotu v měsíci. Mám na tyto poutě krásné 
vzpomínky a některé až zvláštní. Jednou jsme po 
mši svaté šli do autobusů a byla velká tma. Cesta 
byla hrbolatá a z kopce. Ohlédnu se, jestli nechce 
někdo pomoct a v té tmě i když šlo hodně lidí, jsem nikoho konkrétního 
neviděla. Najednou mě někdo zatahá za rukáv a prosí, jestli se mě může 
chytnout. Byla to paní, která měla cukrovku a bála se, aby nespadla, 
když jsme před tím celou mši svatou stáli v kostele zaplněném do 
posledního místečka. Tenkrát jsem si říkala, jak je to zvláštní, člověk na 
něco pomyslí a hned se to splní. Nebo že přejete cizím lidem dobro a 
pomoc Ducha Svatého, když sami nedokážete pomoci. To asi přímluva 
Panny Marie a naše přítomnost v dobré společnosti - společenství církve 
nás proměňuje. 
Přeji nám všem radost, že můžeme patřit do tak krásného společenství, 
kde se můžeme jeden o druhého opřít a pomáhat si a ti, kteří nás 
předešli na věčnost, za ty se máme modlit a až se dostanou 
do společenství svatých, tak se budou za nás přimlouvat u Našeho Otce 
v nebesích. 

V Z P O M Í N K Y  n a  
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I já mám vzpomínku na Českomoravskou Fatimu 
Koclířov. Je tomu už pár let, pro naši rodinu to bylo 
dost těžké a smutné období. A tehdy k nám 
pronikla zpráva, že nové a v té době hojně 
navštěvované poutní místo v Koclířově navštíví 
velice vzácná návštěva - Panna Maria 
Nazaretská, tedy její socha. Bylo rozhodnuto. 
Když může z takové dálky připutovat Ona, proč ne 
my, kteří to máme takřka za rohem. Jeli jsme celá 
rodina, zaparkovali na okraji obce a pěšky 
doputovali ke kostelu sv. Filomény a odtud 
do nově vznikajícího Fatimského areálu. Zde jsme 
se připojili k předlouhému zástupu poutníků, 
mariánských ctitelů, kteří pomalu postupovali 
k místu, kde bylo možno uctít sochu Nazaretské 
Dívky. Byla to časově dlouhá, ale krásná cesta 
naplněná modlitbami za své blízké a radostným 
očekáváním vzácného setkání. I děti pochopily 
posvátnost této chvíle, kupodivu nikoho nebolely 
nožičky, nikdo neměl žízeň ani jiné potřeby.  
A pak konečně přišel onen očekávaný okamžik. 
Chviličku postát před sochou Panny Marie, se 
slzou v oku na Ni pohlédnout, poklonit se 
a s úžasným klidem v nitru pomalu odcházet. Tato 
návštěva byla pro nás všechny velikým 
povzbuzením do dalších nelehkých dní i roků 
našeho života.  

Nedávno podobná situace, ne zrovna radostné období v naší rodině. 
A zrovna v té době putuje po českých a moravských katedrálách 
a dalších významných kostelech socha Panny Marie Fatimské. Jenže 
tentokrát se nám nepodařilo sochu naší Matky navštívit v žádném 
z kostelů, kde se na své cestě zastavila, ani na závěr jejího putování 
po našich diecézích, ve Fatimském areálu v Koclířově. Je to velká 
škoda, snad se nám naskytne jiná příležitost, kdy budeme moci naší 
nebeské Matce poděkovat. Poděkovat za její zjevení ve Fatimě, za její 
ochranu a pomoc nám a celému světu. 
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Poprvé v dějinách katolické církve 
byly svatořečeny dvě malé děti 
mladší deseti let (které nebyly 
mučedníky). Stalo se tak 13. května 
2017, sto let po prvním zjevení 
Panny Marie v Cova da Iria ve 
Fatimě v Portugalsku. 
 

Svatý  vynikal v kontemplativním životě. Uctíval Ježíše 

přítomného ve svatostánku a utěšoval Boží svrchovanost za nevděčnost 
mnoha hříšníků, když se ponořil do rozjímání o tajemství Boha, 
„skrytého Ježíše“, jak František říkával. Dával přednost společnosti 
Ježíše - Eucharistii mnoho hodin o samotě každý den jako náhradu 
za urážky spáchané z nedostatku lásky k našemu Spasiteli a Vykupiteli. 
Proto, vůbec poprvé, dala církev Františka za vzor náboženského 
kontemplativního života, neboť František žil v modlitbě a pokání, 
odloučen od aktivního světa v úkonech smíru a sebezpytování, aby se 
přiblížil Bohu. 

Na druhé straně, svatá Hyacinta z Fatimy, vynikla ve svém misionářském 

životě, hlásala evangelium Ježíše všem, zasvětila své úsilí obrácení 
ubohých hříšníků a obětovala mnoho utrpení Bohu na záchranu duší. 
Její dekret o svatořečení se zaměřuje na tuto vřelou lásku k záchraně 
„ztracených ovcí izraelských“ a na hlásání evangelia všem, kteří se k ní 
přiblížili skrze její příkladný život a hlubokou nauku. Svatá Hyacinta měla 
zvláštní povolání modlit se a nabízet oběti pro blaho papeže, římského 
biskupa, a měla mimořádné vidění mnoha utrpení Petrova nástupce 
v následujících letech. Bůh dal svaté Hyacintě dar vidět do duší ubohých 
hříšníků, aby je přivedla k obrácení a pokání, odhalením některých 
tajných hříchů, které by vedly k zatracení, pokud by nebyly vyznány 
ve zpovědi. 
 
Třetí fatimská pastýřka, Lucie de Santos, se stala karmelitánskou 
řeholnicí a měla povolání ke službě jako posel a apoštol naší Fatimské 
Paní, aby se do celého světa rozšířila úcta k Neposkvrněnému Srdci 
Mariinu. Sestra Lucie je již v procesu blahořečení církevními autoritami 
ve Vatikánu. Bylo jí 97 let, když v roce 2005 odešla na věčnost. 
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Námět k pochopení přijměte skrze slova dvou papežů naší doby: 
 
Rád bych jen krátce připomněl nejdůležitější bod 
fatimského tajemství. Děti prožily krátký okamžik plný 
hrůzy, ve kterém viděly peklo. Viděly pád „duší ubohých 
hříšníků“. Nyní je jim řečeno, proč tomuto okamžiku byly 
vystaveny: aby „je zachránily“ – aby ukázaly cestu 
záchrany. Vybavuje se nám věta z prvního Petrova listu: „Cílem vaší víry 
je spasení duší.“ Vyznačenou cestou k tomuto cíli je – k překvapení osob 
pocházejících z anglosaského a německého kulturního prostředí – úcta 
k Neposkvrněnému Srdci P. Marie. K pochopení může v tomto případě 
postačit krátké vysvětlení.  
„Srdce“ v biblickém jazyce znamená těžiště lidské existence, místo, kde 
se soustřeďuje rozum, vůle, temperament a citlivost, kde člověk nachází 
svou jednotu a vnitřní směr. „Neposkvrněné Srdce“ je podle Mt 5,8 to 
srdce, jež pro svůj vztah k Bohu dosáhlo dokonalé vnitřní jednoty, a tedy 
„vidí Boha“. Úcta k Neposkvrněnému Srdci P. Marie proto znamená 
směřovat k postoji srdce, v němž se „fiat“ – „ať se stane podle tvé vůle“ 
– stalo utvářejícím středem celé existence. Pokud by někdo namítal, 
že bychom však mezi sebe a Krista neměli klást lidskou bytost, bylo by 
dobré připomenout, že Pavel se neobává říci svým komunitám: 
„Napodobujte mě!“ Na apoštolovi si totiž mohou konkrétně ověřit, co to 
znamená následovat Krista. Od koho bychom se však v každé době 
mohli učit lépe než od Matky Páně? 

(JOSEPH kardinál RATZINGER v roce 2000, prefekt Kongregace pro nauku víry) 

 
Způsob, kterým se Maria účastní Kristova vítězství, jsem 
poznal především ze zkušenosti svého národa. Od 
kardinála Stefana Wyszyńského jsem také věděl, že když 
jeho předchůdce, kardinál August Hlond, umíral, pronesl 
tato významná slova: „Jestli zvítězíme, bude to 
prostřednictvím Marie.“ Při pastorační službě v Polsku jsem se stal 
svědkem způsobu, kterým se tento výrok naplňoval. Když jsem se po 
zvolení papežem seznamoval s problémy univerzální církve, byl jsem 
přesvědčen o něčem podobném: neboli, pokud zvítězíme 
i v univerzálním rozměru, bude to díky Marii. Kristus zvítězí jejím 
prostřednictvím, protože chce, aby vítězství církve současného 
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i budoucího světa byla spojována s ní. Byl jsem o tom přesvědčen, 
ačkoli jsem tehdy o Fatimě věděl ještě velice málo. Cítil jsem však 
určitou spojitost mezi La Salettou, Lurdami a Fatimou. A v dávné 
minulosti také naší polskou Jasnou Górou. Nadešel tedy 13. květen 
1981. Když mě na náměstí Svatého Petra zasáhl projektil atentátníka, 
nevěnoval jsem zpočátku pozornost skutečnosti, že k tomu došlo právě 
o výročí dne, kdy se Panna Maria zjevila třem dětem v portugalské 
Fatimě a sdělila jim slova, která jako by se s koncem století blížila svému 
naplnění. Druhý vatikánský koncil učinil obrovský krok v učení o Panně 
Marii i v úctě k ní. Nemůžeme zde uvést plné znění podivuhodné krásné 
VIII. kapitoly konstituce Lumen gentium, ale bylo by to zapotřebí. Když 
jsem se účastnil koncilu, zcela jsem se v této kapitole nalezl, poznal jsem 
v ní všechny předchozí zkušenosti, které jsem od mládí získal, a také 
ono zvláštní pouto, které mě s Boží matkou váže stále novými způsoby. 

(SV. JAN PAVEL II. z knihy „Překročit práh naděje“) 
 

Zjevení v Pontevedra 
Při třetím fatimském zjevení Panna Maria pasáčkům 
řekla, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího 
Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném 
svatém přijímání v první soboty v měsíci…  
O osm let později, 10. prosince 1925, se Panna Maria 
zjevila (s Dítětem Ježíšem) Lucii v konventu sester 
dorotejek v Pontevedra. Dítě Ježíš hovoří jako první: 
„Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se 
srdcem ovinutým trny, kterými je nevděční lidé 
neustále probodávají, a nikdo nekoná smírné 
skutky, aby je odstranil.“ Panna Maria poté řekla: 
„Dcero, pohleď na mé srdce ovinuté trny, kterými 
je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se 
alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti 
měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, 
pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství 
růžence, že jim budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které 
potřebují ke spáse.“ 15. února 1926 se Lucii znovu zjevil Ježíš v 
Pontevedra v zahradě konventu. Řekl jí: „Je pravda, moje dcero, že 
mnoho duší již slaví první soboty, ale jen několik jich dokončí a ti, 
kteří je splní, konají tak v úmyslu dosáhnout milosti, které jsou 
slibovány. Těšilo by mě víc, kdyby konaly pět sobot s horlivostí a s 
úmyslem zadostiučinění Srdci Nebeské Matky, než kdyby jich 
dělaly patnáct s vlažností a různými úmysly…“ 
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Proč tedy pět prvních, a ne sedm nebo devět? Existuje pět důvodů. 
Je pět urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: 
1) rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie; 
2) rouhání proti Jejímu Panenství; 
3) rouhání proti Jejímu Božskému Mateřství; 
4) rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost, 

a dokonce i nenávist vůči Matce Boží; 
5) urážky těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách. 
 

  

K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení. Mnozí budou 
chtít vykonat tuto pobožnost pro svůj osobní užitek. „Všem, kdo po pět 
po sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované 
podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi 
milostmi potřebnými ke spáse jejich duše.“ S nezměrnou 
velkorysostí slíbila Nejsvětější Panna tu nejúžasnější milost, milost 
všech milostí, milost vytrvání až do konce. A tento příslib platí pro 
všechny bez výjimky a bez jakýchkoli omezení: „Všem, kdo splní… 
slibuji.“ „NIKDY JSEM NEBYLA TAK ŠŤASTNÁ, JAKO KDYŽ PŘIŠLY 
PRVNÍ SOBOTY,“ řekla Lucie. „Když jsem se to dozvěděla, hned jsem 
s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní 
zapojili i ostatní.“ V dopise své matce Marii Róze z 24. července 1927 
Lucie píše: „Potěš mě tím, že se zapojíš do této pobožnosti, o které vím, 
že se líbí Bohu, a kterou si žádala sama Panna Maria. Očekávám, že mi 
napíšeš, že jsi ji přijala a že se snažíš podnítit k této pobožnosti i druhé. 
Uděláš mi tím nesmírnou radost.“ 
 

 

 Svatá zpověď. Je možné vykonat před nebo po první sobotě 
s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 

Další tři podmínky musí být splněny v den první soboty: 

 Svaté přijímání na smír; 

 Pět desátků svatého růžence; 

 Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více 
tajemstvích (15 minut). 

 
Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
pět po sobě jdoucích prvních sobot… 
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INSPIROVALO NÁS 

 
Mám moc rád příběh o obrácení jednoho muže a přiznám se, že 
z něj dost čerpám pro svůj život. 
Paní Marta byla ta, která mě zasvětila do svého tajemství. Dala 

život třem dětem a dokázala jim předat živou víru, ale co brala za svou životní 
prohru, bylo to, že její manžel nechtěl s Bohem nic mít. Byl nesmírně hodný, 
poctivý, dětem nebránil v chození do kostela. Dokonce je rád sám vozil na 
poutě, ale vždy je vysadil z auta a sám si zašel na kafíčko do restaurace a čekal 
trpělivě, až se jeho paní i s dětmi vrátí a oni opět s pocitem radosti pojedou 
domů. Jenže ne tak byla šťastná paní Marta, tu to trápilo, ale svůj boj 
nevzdávala. Zkoušela všechno, co jen ženy na muže dokážou vystřílet, slzy, 
úsměvy, slibování, zapřísahání, ale nic nezabíralo. Uteklo přes 20 let 
společného života, kdy Marta se denně modlila za svého muže a denně jej 
předkládala Panně Marii a prosila za uzdravení svého muže. Nejednalo se o 
uzdravení fyzické, ale za uzdravení duše. 
Jednou se společně s jedním ze svých dětí přihlásila na pouť k Panně Marii 
do zahraniční - do Medjugorje. Měla pocit, že je to poslední šance. Na té pouti 
se neustále modlila, prosila, dělala všechny možné oběti, od půstu počínaje 
přes bosé výšlapy na kopce konče. A to všechno jen za obrácení svého muže. 
V tu dobu byl totiž nemocný a měl již za sebou operaci výměny kyčelního kloubu 
a další operace ho čekaly. Měla neustále na mysli záchranu jeho duše. Jednoho 
dne měla možnost napsat prosbu Panně Marii a předat Jí skrze vizionářku 
Vicku. Spolu se synem tak učinili a čekali, co se bude odehrávat, když přijedou 
domů. Jenže po návratu zjistili, že se vůbec nic nestalo. Sice je čekal usměvavý 
muž, ale po Bohu opět netoužil. 
A tak šly dny dál a dál a přišly Vánoce. Smažení kaprů, dělání vánočního salátu, 
cukroví - to proběhlo tak jako vždy. A přece jedna výjimečnost se stala. Ten pán 
strojil společně s dětmi vánoční stromeček a měli u toho puštěnou televizi. 
Najednou byla na obrazovce skupina ze Slovenska Tublatanka a pořádně 
do toho šili, tak jak oni to umí. A hráli a zpívali také jednu koledu - Ježíšku 
Panáčku… A při štědrovečerní večeři ten pán prohlásil: „Mně stále zní v uších 
ta rocková koleda, nemohu na ni zapomenout.” A když se rozdaly dárky 
a všichni byli spokojení, tak paní Marta i s dětmi se začali oblékat do ještě 
svátečnějšího, aby šli oslavit narození Krista také do chrámu Páně. Jaké bylo 
překvapení, když i manžel Marty se začal oblékat a nesměle se zeptal: „Můžu 
jít s vámi?” „Samozřejmě,” zněla odpověď všech - téměř čtyřhlasně. 

A od té doby se pan Vilém už Boha nevzdal, chodí do kostelíčka 
a dělá radost nejen paní Martě, dětem, ale především Bohu. 
A tak poděkování určitě patří Panně Marii, že vyslyšela modlitby; 
poděkování patří Martě za vytrvalost, s jakou bušila na 
nebeskou bránu; poděkování patří malému Ježíškovi, který se v 
ten den mohl znovu narodit v srdci pana Viléma. 
(o. Jiří Topenčík, Immaculata 1/2004) 
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Z farní knihovny 

 

 
Jde o nové vydání vzpomínek sestry Lucie na 
události v Cova da Iria, rozšířené o tzv. 
Vzpomínku pátou, napsanou v karme-
litánském klášteře v Coimbře. Tyto vzpomínky 
jsou vskutku jedním z nej-neobyčejnějších děl 
katolické literatury současnosti. Čistý a prostý 
styl je oživen vznešeným náboženským 
cítěním a hluboce upřímným přesvědčením. 
Vzpomínky jsou nositeli pokoje, který schází 
nepokojným duším těchto dnů. Dobrá zpráva 
z Betléma zní ve Fatimě: „Nemějte strach. 
Jsem Anděl míru.“  
 
 

 
 
 
Časopis Immaculata 
vydává Řád minoritů 
v ČR ve spojení s Národním centrem Rytířstva Neposkvrněné 
a navazuje na tiskový apoštolát sv. Maxmiliána M. Kolbeho. Svým 
obsahem navazuje na františkánskou spiritualitu a hnutí Rytířstva Panny 
Marie Neposkvrněné, které založil sv. Maxmilián M. Kolbe roku 1917. 
Co najdete uvnitř? 
V časopise si můžete přečíst tematicky 
zaměřené články prohlubující víru, svědectví, 
rozhovory, příběhy, něco málo z historie církve, 
střípky zpráv, o kterých se jinde moc nepíše. 
Můžete se navzájem povzbudit v rubrice 
„Poděkování“ a požádat ostatní čtenáře 
o modlitbu na váš úmysl. Na své si přijdou také 
nejmenší ve své rubrice „Pro děti“.  
Vychází 1x za 2 měsíce, má 32 stran, nezveřejňuje reklamy, proto je 
zcela odkázán na dobrovolné dary svých čtenářů.  

 
 

- přináší povzbuzení v křesťanské víře 
- pomáhá budovat křesťanskou identitu  
- ukazuje, jak duchovně žít každodennost  
- svěřeno pod ochranu Panny Marie 
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Konec letošních prázdnin a začátek školního roku byl bohatý na kulturní 
i jiné farní akce. 
První zářijovou středu při dětské mši svaté požehnal otec Josef našim 
školáčkům jejich aktovky a další školní potřeby, ale hlavně požehnal jim, 
našim dětem, aby je v celém novém školním roce Pán Bůh ochraňoval 
a Duch svatý jim dodával sílu k plnění jejich školních povinností. 
O víkendu před začátkem školy se tradičně slavily Vážanské hody. 
Tentokrát o to slavnostnější, že letos uplynulo 850 let od první písemné 
zmínky o obci Vážany. Při slavnostní mši svaté ve vážanském kostelíčku 
v sobotu v pravé poledne zazpívala naše farní schola, podle nadšených 
ohlasů, velice úspěšně. Odpoledne a večer potom pokračovala oslava 
ve vážanském hasičáku a na prostranství před ním. V neděli jsme se 
znovu sešli ve Vážanech při hodové mši svaté. Po nedávné velké opravě 
kostelíčku jsme byli překvapeni další změnou - novým obětním stolem 
a mší svatou slouženou tváří k lidu. 
O týden dříve, 27. srpna, jsme slavili i v Knínicích. Připomněli jsme si 
211. výročí posvěcení našeho kostela. Po loňském koncertu varhaníka 
a varhanáře pana Jeřábka na jím nově opravených varhanách, jsme se 
letos mohli potěšit koncertem letovického pěveckého sboru Carpe 
diem. Sváteční odpoledne jsme začali v kostele svátostným 
požehnáním a po něm jsme se zaposlouchali do tuctu písní od různých 
autorů, plus dva přídavky. Dalších přídavků jsme se dočkali na farní 
zahradě, kam se interpreti i velká většina posluchačů z kostela 
přemístila. Zde bylo připraveno pro všechny občerstvení. Po nasycení 
tělesném jsme se mohli, jak už bylo řečeno, občerstvit i na duchu dalším 
malým koncertem v podání našich milých hostí, kterým se od nás ani 
moc nechtělo odjíždět. Slíbili, že pokud bude zájem, zase rádi do Knínic 
zavítají. Budeme se těšit, třeba opět za rok. 
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Svatováclavské odpoledne 
Příjemné a milé jako vždycky. 
Mnoho kuchařek zareagovalo 
na výzvu, že budeme 
degustovat pomazánky. 
Sešlo se jich asi 12, možná 
víc, všem díky, díky! To 
„množství“ lidí, které se na 
farní zahradě sešlo 
k posezení a k oslavě svátku 
sv. Václava rozhodně nebylo 
dostatečné, aby se 
pomazánky namazané na 
výtečných bagetách a chlebech, všechny snědly. Podpořte nás příště i 
vy, milí farníci, kteří jste třeba ještě nenašli odvahu či čas přijít na 
podobnou akci. Vrata na farní hřiště jsou široká. O moštu a burčáku 
nemluvě. Plody naší země jsou zkrátka výborné, díky Bohu za ně! Jedno 
moudré úsloví říká: „Slav, dokud můžeš!” A tak jsme slavili, a dá-li Pán, 
slavit ještě budeme. Blíží se velké příležitosti k oslavám a k přípravám 
svátečních tabulí - Vánoce a Silvestr - a proto vám Zimní Farníček 
přináší Silvestrovskou přílohu - recepty na “svatováclavské pomazánky”.  
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PRVOKOMUNIKANTI  2017 
Je pátek 29. září 2017 a ve škole je ředitelské volno. Všechny děti 
z brněnské diecéze, které v uplynulém školním roce poprvé přistoupily 
k prvnímu svatému přijímání, jsou pozvány otcem biskupem Vojtěchem 
do Brna na Petrov. Pozváno bylo i 13 dětí z naší farnosti, ale nakonec 
jich jelo jen šest. Na cestu jsme se vydali vlakem již v osm hodin ráno. 
Po mši svaté v brněnské katedrále byly pro děti v areálu brněnského 
Petrova a v blízkém klášteře kapucínů připraveny různé zajímavosti, 
aktivity a hry. Na různých místech byly děti přivítány „živými postavami“ 
svatých. V programu nechybělo ani divadlo, výtvarné tvoření, zpěv nebo 
tanec. Nedalo se ale zvládnout vše, museli jsme vybírat. Odpoledne 
jsme se znovu sešli v katedrále, kde otec biskup Vojtěch odpovídal 
na otázky dětí. Poté následovala adorace, požehnání a rozloučení. 
Na památku dostal otec biskup obkreslené dlaně všech zúčastněných 
dětí. Za každé z nich se teď bude modlit! I my na něj chceme myslet 
v modlitbách. Po malém občerstvení v centru Brna jsme se vydali na 
cestu domů „společně s Ježíšem“, jak znělo motto celého dne. Byl to 
opravdu silný zážitek společenství a jsem ráda, že jsem se ho mohla 
účastnit! 

Katechetka Danka 
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Naše farnost dostala pozvání od našeho bývalého pana kaplana 
P. Sylwestera navštívit ho v jeho novém působišti ve Fryšavě 
a Sněžném.  
A tak jsme v neděli 15. října 2017 kolem 13 hodiny vyjeli. Počasí nám 
přálo, byl krásný slunečný teplý podzimní den. Cesta nám příjemně 
ubíhala, pozorovali jsme podzimem vybarvenou přírodu a ani jsme se 
nenadáli a byli jsme ve Fryšavě. 
Tady nás srdečně vítal P. Sylwester, prohlédli jsme si kostelík 
zasvěcený svatému Matoušovi. Zasedli jsme do lavic a pod vedením 
otce Josefa byla krátká pobožnost s litanií. Kostelík je opravený, 
vymalovaný, na čelní zdi s vitráží sv. Matouše. Jen zde bylo docela 
zima, když to porovnáme s naším kostelem. Po skončení pobožnosti 
jsme si prohlédli faru. 
Děti se vyřádily na farní zahradě, skákaly na trampolíně a zahrály si 
s míčem. Na faře na nás čekalo občerstvení od našich obětavých 
farníků. Pochutnali jsme si na koláčích, bábovkách i na chlebech 
s dobrými pomazánkami. 
Pak jsme se vypravili ještě do Sněžného. Zde v kostele Povýšení 
svatého Kříže jsme se pomodlili dva desátky růžence, prohlédli si 
starobylé varhany a pak i velkou faru. Ještě jsme se společně vyfotili 
u velikého pařezu před kostelem a pak už nastalo loučení. Potřásli jsme 
si rukama s P. Sylwestrem, poděkovali za pozvání a nasedli 
do autobusu. Ještě naposledy zamávat a vydáváme se na cestu 
k domovu. 
Bylo to příjemně strávené odpoledne. Už se těšíme na další výlet! 

-g- 
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14. října se dva manželské páry z naší farnosti vydaly do Letovic, aby 
prožily duchovní obnovu. Našimi průvodci byli O. Pavel Habrovec 
a Mgr. Anna Janů. 
Setkání začalo modlitbou v kostele, potom jsme se přesunuli do farního 
sálu, kde ve velice příjemném domácím prostředí s čajem a cukrovím 
začalo povídání otce Habrovce. V dalším bloku zase hovořila jeho 
spolupracovnice Anna Janů, navzájem se doplňovali tak, aby nám 
předali poselství důležité pro obnovu našich manželství. Důležité pro mě 
bylo, že se nebáli vykreslit zkušenosti a zážitky z vlastních rodin, které 
nebyly vždy dobré. Popisovali, jak potřebovali čas, aby dozráli 
k pochopení, odpuštění a přijetí se v rodině mezi sebou navzájem. 
To bylo povzbuzení, že i zlé věci můžou přerůst v dobro a v určité plody. 
 
Na základě textu prvních kapitol Geneze jsme rozebírali rozdílnost mužů 
a žen. 
Nejprve jsme si přiblížili situaci před hříchem: 
 PRO MUŽE 
Není dobré, aby byl člověk sám…. Bůh má obrovský vkus, žena se má 
hodit k muži… Muž má obrovský dar věci pojmenovat… Bůh čeká 
s napětím, jak to muž vymyslí… Muži ve stvoření pořád něco chybí… 

 PRO ŽENY 
Žena je bytostně spojená s mužem, je vzata od srdce - ne z hlavy, aby 
jí vládl, ne z paty, aby do ní kopal, ale od srdce, aby ji měl rád… Jejím 
posláním je milovat - na prvním místě musí být manžel… Obrovská 
potřeba ženy být milovaná, je citovější… Byla vzata z muže - mají 
společnou bytostnou podstatu… 

 pro MUŽE i ŽENY 
"Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se 
jedním tělem..." - stávat se jedním tělem, to je na celý život! Učit se 
vytvářet jednotu, hnízdečko, které chrání rodinu, manžele od okolního 
světa… ale neuzavírat se vůči světu! To je velké nebezpečí pro 
manželství, rodinu… 
Všichni jsme povoláni k nahotě - být nahý znamená průzračný, 
opravdový - hledat podstatu, jít do hloubky… potom dokážeme být 
citlivější k druhému... 
 
Po hříchu je mnohé jinak, ale od Pána jsme dostali dar - VZTAH. Zlý 
bude útočit na náš vztah, proto si jej musíme bránit a pečovat o něj... 
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Dále jsme rozebírali manželský slib, který je vlastně prvním 
rozhovorem na prahu manželství. Manželský slib by měl být každodenní 
modlitbou, součástí zpytování svědomí -  jak se mi ho dnes dařilo 
naplňovat?  

 odevzdávám se tobě - daruji se tobě a ten druhý mně 

 a přijímám tě - nebudu kritizovat, přijímám… 

 slibuji, že ti zachovám lásku, úctu, věrnost… 
- ve vztahu umět poděkovat, poprosit, odpustit a poprosit o odpuštění, 
komunikace má být něžná… 
 
Součástí programu byl také oběd, tichá adorace v kostele a potom zase 
naslouchání přednášce, tentokrát zaměřené na výchovu v rodině. 
 
Na čem stavět pilíře výchovy? 
JEDNOTA (děti potřebují jasnost, jednoduchost) – JEDNOTA VE 
VEDENÍ DĚTÍ (děti si chtějí prosadit svoje a jsou vynalézaví, můžou 
rodiče postavit proti sobě) – HRANICE – POSLUŠNOST – 
DŮSLEDNOST – SKROMNOST – SLUŠNOST – DOKÁZAT SE 
PŘIZNAT (citlivě k tomu děti vést v prostředí bezpečí a odpuštění; 
důležité pro pozdější sv. smíření, aby dokázali přicházet k Bohu se 
svými hříchy bez obav) – DÍKY! PROSÍM! ODPUSŤ! – SPOLEČNÁ 
MODLITBA 
 
Rodiči jsme až do smrti… Vždycky máme co říct svým dětem, i když jsou 
už dospělí. 
Ve výchově máme být oba!!! 
Když nám Bůh dal děti, tak nám dal i sílu, abychom je zvládli! 
 
Posledním blokem povídání před závěrečnou mší svatou bylo téma 
Služba manželů ve farnosti. I z této oblasti přijměte pár útržkovitých 
poznámek: 
- Co je cílem manželů? - spolu vyrůst a někam dojít… děti a rodina 

jsou „jen“ prostředek… 

- Náruč maminky dá dítěti do 10 let úplně všechno… 
- S nástupem dospívání je nezbytná role otce… 
- Naše poslání být manželi, mít rodinu - je obrovské poslání, máme 

být požehnáním pro druhé, pro okolí. Pokud máme být požehnáním, 
musíme někde čerpat. Prostředí rodinného života nesmí 
vychladnout. Vzájemná služba v rodině jeden druhému… 
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Farnost je společenství rodin. Je v ní spoustu povinností. 

- Jak na to, aby to fungovalo? Jak žít jako rodina a pomáhat ve 
farnosti, aby se rodina nerozpadla?  musíme společně hledat 
cestu - musí být souhlas druhého. Když je nesoulad - rodina trpí  
modlit se za to… 

- Když někdo dostal dary na službu ve farnosti, tak je škoda je 
nevyužít… Na kolenou hledat, kde je náš úkol…. 

- Celý život je neustálé hledání, ptaní, kde je má cesta… Hledejte 
Boží království, ostatní vám bude přidáno. 

 
Během jednoho dne na základě jedné duchovní obnovy asi nejde opravit 
a napravit všechno, co máme v manželských vztazích pokřivené. Ale je 
to jedinečná příležitost, jak se společně s manželem/manželkou 
občerstvit, nadechnout a smysluplně spolu strávit čas. Proto doporučuji 
každému manželskému páru, aby se chopil podobné příležitosti. Bůh 
čeká na naši otevřenost, aby mohl rozdávat své milosti!  

-ph- z poznámek -jm- 
 

 
Je 22. října, před pátou hodinou odpoledne. Chystám se do kostela. 
Jsem trochu nervózní, protože syn má od rána teploty. Ale myslím, že 
to s manželem zvládnou a já si modlitbu růžence užiji. Beru s sebou 
dceru, nalákala jsem ji na potemnělý kostel a hořící svíčky. 
Přicházíme do kostela plného světla. Nejdřív děti z vísecké farnosti 
zahrály představení ke stému výročí zjevení Panny Marie 
ve Fatimě.  Byly velmi šikovné. Potom už kostel zaplavila tma a začala 
modlitba růžence světla. Modlili jsme se za děti, mládež, rodiny, seniory 
a kněze a řeholní povolání. Postupně tmou pronikalo světlo svíček, které 
zapalovali zástupci těchto skupin. Vše provázela hrou a zpěvem část 
místní scholy. 
Mám tuto modlitbu moc ráda. Pro mě se na chvíli zastaví čas, zklidním 
se, nikam nespěchám a užívám si přítomnou chvíli, myslím na svoji 
rodinu, své známé, na sebe. Děkuji, prosím a chválím. Z kostela 
odcházím naplněna radostí. 
Nakonec ještě dostáváme hořící svíčky, které roznášejí děti. Řekla bych, 
že tenhle úkol dceru moc potěšil. 
Děkuji všem, kteří si dali práci a všechno připravili. A hlavně děkuji 
Blance Ševčíkové, za to, že celou modlitbou provázela, vše 
organizovala a věnovala svůj čas. A já se už teď těším na příští rok. -vd- 
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Milí přátelé, 
stejně jako předešlé roky, dostala i 
letos naše farní schola pozvání 
na Přehlídku schol do Rozseče u 
Kunštátu.  
Jako vždy se o organizaci starali 
mládežníci od salesiánů, jako vždy začala přehlídka mší svatou. Zaznělo 
hodně krásných a známých písniček, bylo výborné a bohaté 
občerstvení. Podpořit muzikanty svých farností přijelo několik kněží (náš 
pan farář se zúčastnil též), prostě všechno bylo tak jako vždy. Pro mě 
celkem nic neobvyklého. Takový klasický standard. Seděla jsem, 
poslouchala jsem, sledovala, jaké kostýmy mají účinkující na sobě. Bylo 
mně tak dobře, až na mě téměř přicházela dřímota. Když v tom mě 
vyrušil hlas mé dcery Aničky, jenž sděloval: „Mami, tak my už jdeme, jo? 
Hlídej mně mikinu…“ No nezbývalo mně tudíž nic jiného, než se 
zvrávorat a zmobilizovat své smysly. Letos jsem totiž nepřijela jako 
účinkující v dospělácké schole, nýbrž jako doprovod svých dcer, jenž 
jsou členkami farní kapely, kterou vede Petra Hartlová. Měla jsem v 
plánu vystoupení nahrávat. Zmáčkla jsem čudlík na foťáku a čekala, co 
se bude dít… 
A že se dělo!!! Nejprve na podium vstoupila Petra a postavila ke všem 
mikrofonům, reprobednám a pultům, co už tam stály, ještě další dva (pro 
nezasvěcené: pulty jsou ty stojany, na které se dávají noty).  Přibližně 
za dvě vteřiny se objevily první vlaštovky, tedy asi čtyři děti z naší 
farnosti se svými nástroji, které z pódia koukaly do hlediště a jaksi 
rozpačitě zůstaly stát. Hleděly pravděpodobně stejně užasle jako diváci 
na ně.  Říkala jsem si: "Jé, už jdou, ti jsou roztomilí…“ Jenže jsem vůbec 
netušila, co se bude odehrávat dál. Prostě během několika málo 
následujících minut začaly ze zákulisí vycházet, organizovaně a plynule, 
další děti s roztodivnými nástroji. Abyste si to dovedli lépe představit, 
budu konkrétní. Vyšly dvoje housle, klarinet, akordeon, violoncello, 
flétny zobcové, cajon, ozvučná dřívka, triangl, příčná flétna. Jen klávesy 
byly předem připravené na místě. V tom mžiku jsem zůstala paf, protože 
ty děti usedaly na své židle, před svoje pulty a kultivovaně a soustředěně 
sledovaly svoji dirigentku. Ta chvíle byla ohromující, protože těch dětí 
bylo strašně moc a vypadaly jako symfonický orchestr! A to co přišlo dál, 
bylo neméně zajímavé, protože v nádherných sukýnkách se začaly 
k muzikantům přidávat zpěvačky - malé holčičky. 
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Petra svůj soubor uvedla pár slovy a kapela se dala do hraní. Děti 
zahrály a zazpívaly čtyři písně. Bylo to fantastické. Nechápala jsem, jak 
je možné, že tak malé děti dovedou takhle hrát a zpívat. Po každé 
písničce celý sál hlasitě tleskal a jako by křičel bravo!!!. Úplně stejně jako 
když sledujete záznam ze soutěže „Československo má talent“ a dané 
číslo se dobře povede! Jednoduše, Petra dirigovala a ty naše malé 
šikovné dětičky hrály do rytmu buď všichni dohromady, nebo různá 
nástrojová sóla, zpěvačky zpívaly a hlavně: vše dokonale ladilo, což mě 
udivovalo ze všeho nejvíc! Z jejich vystoupení jsem měla krásný zážitek. 
Tleskala jsem, až mě ruce bolely. 
Vy, kteří chodíte na dětské mše, máte možnost naši farní kapelu 
slýchávat. Ale tentokrát to bylo celé úplně jaksi jiné. Najednou byli naši, 
vzrůstem tak malí muzikanti, jaksi ve svém umění větší, muzikálnější, 
koncentrovanější a písničky o vztahu člověk a Bůh už nezpívali jen pro 
hrstku farníků ve středu na mši, ale pro velký, lidmi do posledního 
místečka zaplněný sál. Říkala jsem si, že jsou úžasní a že je Petra 
úžasná a všichni tady, že jsou úžasní… Byla jsem šťastná, že je kolem 
mě tolik lidí, kteří věří, že Bůh je náš štít, je Boží Beránek, kterému patří 
čest, je naší písní, zachrání nás od prázdných cest, je náš Pán, je naší 
spásou… 
Dospělácká farní schola měla připravené také krásné vystoupení, které 
celou přehlídku uzavíralo. Po závěrečné písni bych nejraději vzala 
mikrofon a řekla: „Teď hned pojďme do celého světa a hlásejme 
evangelium!" Ale nenašla jsem k tomu odvahu. 
A tak, jestli se neurazíte, já to řeknu teď: „Lidé, buďme odvážní a jděme 
do celého světa a hlásejme evangelium.“ Srdečně vás zdraví M. K. 
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82. 

Z VODY A DUCHA SE ZNOVU NARODILI: 
1. 10. Eliška Gabriela Skalská, Sudice   
 Jakub Michal Valach, Sudice 
 Anna Gabriela Valachová, Sudice 
12. 11. Jan Josef Ševčík, Knínice 8 
 

 
9. 9.     Ondřej Servus a Eliška Pospíšilová 
 

 
 

2. 9. Ludmila Hrdá, 90 let, Knínice 85 
4. 10. Miroslav Haupt, 97 let, Knínice 127 
7. 10. Josef Žilka, 76 let, Knínice 239 
27. 10. Anna Čížková, 71 let, Šebetov 207 
 
 
 
 
 

 

 22. 10. v naší farnosti -- 

asi 14,5 tisíc Kč. 
 
 
 
 
V měsíci listopadu jsme odeslali přes Arcidiecézní 

charitu Praha naší farní adoptivní dívce Joyce 
Zalvango do Ugandy potřebný obnos na další 

rok jejího studia. Díky vašim příspěvkům během 
celého roku a hlavně na svátek sv. Václava jsme 
mohli naší Joyce poslat 8 000 Kč. Pán Bůh zaplať 
všem, kdo máte srdce otevřené pro potřeby 
druhých.   
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Informace o PULSu a rozhovor s jeho správcem Pavlem Kafkou 
V loňském roce zahájil svou činnost fond 
PULS – Fond na podporu kněží a pastorace 
brněnské diecéze. Jeho správci R. D. Mgr. 
Pavlu Kafkovi jsme položili několik otázek.   
 
 
Mohl byste nám Fond na podporu kněží 
a pastorace brněnské diecéze, v jehož 
čele stojíte, stručně představit? 

Fond byl zřízen 1. srpna 2016 jako 
organizační složka brněnského biskupství. 
Řídí ho správní rada podle biskupem 
schválených stanov a je kontrolován 
ekonomickou radou diecéze. Jeho úkolem 
je shromažďovat prostředky na materiální 
zajištění kněží a pastorace naší diecéze. 

Výdaje fondu směřují do tří oblastí: 
kněžím – jedná se o prioritní oblast, která 
pokrývá náklady na mzdy a výdaje spojené 
s formací a vzděláváním kněží, farnostem – náklady na zajištění 
technické a ekonomické agendy farností, tj. vedení účetnictví, 
administraci dotačních žádostí, zajištění stavebních akcí apod. 
a diecézi – každý rok je podpořen jeden vybraný projekt, který odpovídá 
na aktuální potřeby a výzvy v diecézi. 

Vznik fondu souvisí se změnou stávajícího způsobu přispívání 
věřících na potřeby diecéze. Do loňského roku přispívala každá farnost 
na potřeby diecéze deseti procenty ze svých příjmů, této praxi se říkalo 
„desátek“.  Nový způsob je postaven na vizi velké rodiny malých dárců. 
Právě k realizaci tohoto záměru byl zřízen fond, do kterého mohou 
dobrovolně podle svých možností přispívat i jednotliví dárci. Tyto dary 
jsou projevem spoluodpovědnosti za život brněnské diecéze.    
 
Z jakých zdrojů pochází finanční prostředky, kterými fond 
disponuje? 

Cílem je, aby většina finančních prostředků pocházela 
od dobrovolných dárců, kteří se registrují jako donátoři a svým 
pravidelným darem chtějí podporovat kněze a pastoraci v naší diecézi. 
Dalším příjmem fondu je účelová sbírka, která proběhne ve všech 
kostelích v neděli 24. září 2017 (pozn. redakce: sbírka již proběhla, 

R. D. Mgr. Pavel Kafka 
(*1974) kněz brněnské 
diecéze. Po studiu na 
CMTF-UP v Olomouci a 
na Papežské lateránské 
univerzitě v Římě působil 
od r. 2002 jako farář 
ve farnosti Kunštát na 
Moravě a následně od 
r. 2009 jako děkan 
v Hustopečích u Brna. Od 
1. 8. 2016 se stal 
biskupským delegátem 
pro materiální zajištění 
kněží a pastorace a byl 
pověřen správou Fondu 
na podporu kněží a 
pastorace brněnské 

diecéze.       
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uveřejňujeme již starší rozhovor o. Kafky pro Katolický týdeník). 
Poslední zdroj příjmů tvoří roční příspěvky farností. Ty jsou stanoveny 
částkou 280 korun za každou dospělou osobu ve farnosti a procenty 
z hospodaření s farním majetkem. 

Od ročního příspěvku farnosti je odečtena výše zářijové sbírky 
ve farnosti a všechny dary donátorů, kteří si při registraci přáli, aby jejich 
dar byl započten do zvolené farnosti. Smyslem tohoto na první pohled 
složitého způsobu započítávání darů donátorů je, aby každý donátor 
svým darem podpořil nejenom život v diecézi, ale i svou vlastní 
farnost.     
  
Pro mnohé z nás je slovíčko „donátor“ zcela novým pojmem. Mohl 
byste nám ho přiblížit? 

Slovo donátor pochází z latiny (donum = dar, donator = dárce) 
a církevní tradice takto označovala dárce odedávna. 

Donátorem brněnské diecéze se může stát každý, kdo se zaregistruje 
jako dárce a svým darem chce podpořit život církve. Ve mně osobně 
navíc slovo donátor evokuje pocit hrdosti na to, co podporuji a pod co 
jsem ochoten se podepsat.  Poprvé jsem se s tímto slovem setkal 
během studií v Římě, kdy jsme se každý den modlili za donátory naší 
české koleje Nepomucenum. Díky tomu mám donátorství spojeno 
s projevy duchovní vděčnosti. Proto je za všechny donátory fondu 
obětována mše svatá a jsou provázeni každodenní prosbou o Boží 
požehnání.     
 
Přiznám se, že mne velmi zaujalo slovní spojení „velká rodina 
malých dárců“ 

Velká rodina malých dárců je nosnou myšlenkou fondu. Stále jsou 
aktuální slova sv. Jana od Kříže, že dárce je víc než dar. Lidé ochotní 
se zapojit do života diecéze a to třeba i prostřednictvím finanční podpory, 
jsou cennější než dary samotné.  Ochota stát se donátorem je 
především gestem, kterým dávám najevo, že mi záleží na budoucnosti 
církve.      
 
Jakou formou se do podpory fondu mohou zapojit jednotlivci nebo 
rodiny? 

Nejdříve bych zmínil podporu duchovní. Stále platí, že bez Božího 
požehnání marné lidské namáhání. Důležitá je rovněž podpora v podobě 
zpětné vazby na činnost fondu, šíření jeho dobrého jména, propagace 
fondu ve farnosti nebo nabídka profesní pomoci. Neméně důležitá je 
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pomoc finanční. Každý je zván k donátorství a tak přispět k tomu, aby 
brněnská diecéze pulzovala životem.  Konkrétním krokem je výběr 
jednoho z dárcovských programů uveřejněných na webu nebo 
na letácích fondu a následná donátorská registrace.    
 
Kam je možno se obrátit pro více informací o fondu, jeho aktivitách 
a také o možnostech zapojení se do jeho činnosti? 

Veškeré informace jsou dostupné na stránkách 
fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují 
do farností.  Děkujeme za rozhovor. 

 

. 

Jednoduše se lze zaregistrovat na webových 
stránkách fond.biskupstvi.cz, kde najdete 
veškeré informace. 
 

Pokud vás v této oblasti trápí některé otázky 
či nejasnosti, můžete se spojit s Vladimírem 
Muchou, který nabízí pro naši farnost službu 
kontaktní osoby. Stejně tak se na něj 
obracejte, pokud byste do fondu chtěli přispět, 
ale nechcete nebo nemůžete se zaregistrovat 
a posílání peněz je pro vás obtížné.  
 

Kontaktní osoba pro PULS v naší farnosti: 
 
 
 
 
Po předložení karty donátora získáte slevu u našich partnerů: 
Donum, Brno, Petrov 9 - křesťanská literatura, CD a DVD - sleva 7 % 
Vinotéka Perla vín z jižní Moravy, Brno, Kozí 8 - sleva 15% 
A také třeba vstup zdarma do Diecézního muzea, na několik vyhlídkových věží, 
prohlídku věže kostela sv. Jakuba v Brně, vstup zdarma do poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře nebo prohlídku baziliky sv. Prokopa 
v Třebíči.  

 
Otec Pavel Kafka postupně ve všech farnostech diecéze pořádá 
besedy na toto téma. Až přijde řada i na naši farnost, bude 
jedinečná možnost o fondu diskutovat a vše dobře pochopit. 

Naše farnost Knínice 
u Boskovic má na 
rok 2017 vyměřenu 
výši příspěvku farno-
sti do fondu na 
43 400 Kč. Z toho 
bylo “našimi” doná-
tory uhrazena částka 
8 900 Kč. 
(k datu 15. 11. 2017) 
 

 Vladimír Mucha 
(tel. 606882394) 
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Církev bez hranic aneb co se  

 

 

 

  
Před měsícem skončila hra brněnské diecéze, při které jsme mohli 
cestovat po naší diecézi, objevovat její krásy a hodně zajímavého se 
dozvědět. I z naší farnosti se jí zúčastnilo několik rodin a jednotlivců, 
mapa v našem kostele je toho důkazem. Za pět měsíců trvání soutěže 
se pěkně zbarvila, objevilo se na ní hodně pohlednic a fotografií 
z navštívených míst. I v druhé polovině hry v začínajícím podzimu 
přibylo několik nových “pokladů”.  
Na západě diecéze na Vysočině jsme objevili románskou baziliku 
sv. Prokopa v Třebíči a kostel Narození Panny Marie v Přibyslavicích. 
Na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou jsme navštívili krásný kostel, 
který postavil architekt Jan Blažej Santini - Aichel, v Rudíkově jsme 
zjistili, že se zde narodil Vladimír Šťastný, jehož písně z Kancionálu 
zpíváme občas při mši svaté v kostele. 
Kousek od Brna jihovýchodním směrem se u obce Nesvačilka buduje 
moderní kaple Panny Marie Bolestné, snad ji za pár let budeme moci 
navštívit znovu a prohlédnout si ji v celé její nové kráse. Kdo by neznal 
starobylé mariánské poutní místo Žarošice, i zde bylo možno nalézt 
jeden z pokladů. V nedalekých Čejkovicích se narodil známý kněz, 
teolog a spisovatel Dominik 
Pecka. Od kostela sv. Jana 
Křtitele v Zaječí je krásný výhled 
na velkou část jižní Moravy. Ve 
Starovičkách u Hustopečí se 
narodil kněz Václav Drbola, 
odsouzený a popravený 
komunisty za údajnou účast v 
případu Babice. V samotných 
Hustopečích u Brna jsme mohli 
obdivovat krásný nový kostel 
sv. Václava a sv. Anežky České, 
postavený  v letech 1992-1994 
na místě za války poškozeného a 
později zbořeného původního 
gotického kostela. Památný 
opevněný kostel sv. Jana Křtitele 
v blízkém Kurdějově určitě také 
stojí za návštěvu. 
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Uprostřed Pohořelic stojí starobylý kostel sv. Jakuba Staršího 
s vzácnými freskami. V Rajhradě je možno navštívit opatský chrám 
sv. Petra a Pavla, nejstarší klášter na Moravě  s klášterními vinnými 
sklepy a Památník písemnictví na Moravě.  
Na jihu naší diecéze ve Znojmě bylo možno najít poklad u kostela 
sv. Mikuláše, v němž můžeme uctívat milostnou sochu “Chlebové 
madony” a také navštívit nedalekou unikátní rotundu svaté Kateřiny. 
V Tasovicích u Znojma se narodil svatý Klement Maria Hofbauer, 
kněz, redemptorista, který později působil ve Varšavě 
a ve Vídni.  Prosiměřice byly posledním působištěm kněze, spisovatele 
a vlastence Václava Kosmáka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O krásách oblíbeného poutního místa Hluboké Mašůvky jsme psali v 
předminulém čísle Farníčku.  
Brněnské kostely, které ukrývaly poklady, známe snad všichni. O kostele 
sv. Jakuba Staršího jsme už také psali, v blízkém jezuitském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie spočívá v prosklené rakvi tělo ctihodného 
Martina Středy, statečného obránce Brna, který měl velký podíl na tom, 
že město nebylo roku 1645 dobyto Švédy. V bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie na Starém Brně jsme se mohli při hledání pokladu poklonit 
milostnému obrazu Panny Marie - Paladiu Moravy. A hlavní chrám 
diecéze, Petrov, snad není třeba představovat. Kdo by chtěl, může si o 
něm přečíst v Letním Farníčku. 
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Z Petrova z katechetického centra přišel následující 
e-mail: 
 
Milí přátelé, 
máme radost a děkujeme Vám, že jste se zapojili do poznávací 
hry Poklady brněnské diecéze. Zájem o hru byl opravdu veliký. Na 
Diecézní katechetické centrum nám došlo v určeném termínu 
celkem 605 cestovních karet, z nichž některé patřily jednotlivcům, 
některé však celým početným rodinám nebo skupinám. Ve 
skutečnosti bylo účastníků ještě mnohem více, protože někteří 
„cestovatelé“ sice poznávali „poklady“, ale kartu pak neposlali. 
U 16 došlých cestovních karet byly vyplněny odpovědi ke všem 
61 pokladům, což znamená, že tito účastníci hry navštívili všechna 
stanovená místa. 
Dne 9. listopadu 2017 vylosoval otec biskup Vojtěch Cikrle 
za přítomnosti vedoucího Diecézního katechetického centra 
a vedoucího právního oddělení Biskupství brněnského z došlých 
karet 50 šťastných výherců, jak bylo na začátku hry stanoveno. 
Věříme, že Vás tato hra obohatila a umožnila Vám poznat 
zajímavá místa brněnské diecéze. Děkujeme také za návrhy 
dalších pokladů, které jste sami objevili a doporučili. Zvlášť vděční 
jsme i za Vaše postřehy a ohlasy. Tyto sbíráme i dodatečně. Své 
zajímavé zážitky a zkušenosti s hrou Poklady brněnské diecéze 
můžete napsat na e-mail <spackova@biskupstvi.cz>. 

Ještě jednou děkujeme 
a přejeme Vám všechno 
dobré, zvláště pak 
schopnost objevovat 
každodenní všední 
„poklady“ ve svém 
životě. 

 
Mgr. Marie Špačková 

Biskupství brněnské 
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Benešovská farnost byla až do roku 1786 
přifařena do Knínic (tehdejších Knihnic). 
Po zrušení premonstrátského kláštera 
v Hradisku u Olomouce, pod nějž všechny 
okolní obce patřily, byla zřízena farnost 
benešovská a začalo se se stavbou nového 
farního kostela. O zřízení farnosti a postavení 
kostela měly zájem i další obce - Okrouhlá 
a Kořenec, ale podle vypravování starých lidí se 
to prý díky šikovnému úskoku nakonec podařilo 
právě benešovským. Než byl postaven kostel, 
mše svaté se prozatím sloužívaly v nové 
hospodě Jiřího Stříže. 11. listopadu 1787 na 
svátek svatého Martina byl benešovský kostel 
Povýšení sv. Kříže slavnostně vysvěcen. Byl postaven v renesančním 
slohu jako neorientovaná stavba (oltář není směrem k východu, ale k 
jihovýchodu). Stavba nebyla provedena dosti důkladně, proto již po 
několika letech bylo nutno vyzdít nový klenutý strop a provést další 
stavební úpravy. Potom se začaly rozestupovat nosné zdi a hrozilo 
zřícení klenutí, proto musely být zdi staženy železnými tyčemi. 
Benešovský kostel je 30 metrů dlouhý, 10 metrů široký, výška stropu je 
také 10 metrů, výška čtyřhranné věže 30 metrů. 

Prvním farářem v nové farnosti byl ustanoven P. Rafael Tobiáš Schmid 
a kaplanem P. Jan Norbert Wambera.  Více než 40 let zde působil 
P. Richard Zavadil, který koncem II. světové války zachránil Benešov 
před vypálením nacisty. Mnozí z nás si jistě vzpomenou na P. Františka 
Kozára, faráře v Protivanově a potom u Panny Marie Bolestné 
ve Sloupě, který v benešovské farnosti krátký čas zastupoval. Asi dva 
roky spravoval tuto farnost také tehdejší knínický farář P. Karel Slanina. 
Od roku 1999 je farářem na Benešově (a později i ve Žďárné) 
P. Pavel Koutník.   
Do farnosti patří vesnice Benešov, Okrouhlá, Kořenec a také místní část 
Benešova Pavlov.        
Na okraji Pavlova stojí od roku 1994 kaplička zasvěcená Panně Marii 
Bolestné, na Okrouhlé na návsi malá kaplička - zvonička. 

 

Poutní slavnost se zde slaví v neděli nejbližší 
svátku Povýšení svatého Kříže, tj. kolem 14. září. 

 

MŠE SV. V NEDĚLI 

V 10 HODIN 
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Od našich farnic, paní Grénarové a její maminky paní Dvořákové, 
jsme získali vzpomínky na kněze, který dlouhá léta působil 
na Benešově a na kořeneckého rodáka (bratra paní Dvořákové).  
 

Vzpomínka na P. Richarda Zavadila 
P. Richard Zavadil přišel sloužit na Benešov u Boskovic 1. 5. 1930 
a knězem zde byl až do 30. 8. 1972. Dožil v Benešově na faře spolu 
s P. Františkem Noskem, který ho vystřídal v kněžské službě. Pan farář 
byl velmi oblíbený u všech lidí. Byla to taková přirozená autorita. 
Pomáhal každému radou a dobrým slovem, když bylo třeba 
i s vyřizováním věcí na úřadech. Pak přišla doba druhé světové války 
a kolem Benešova a Okrouhlé se vytvořila jakási partyzánská skupina. 
Němci na odpověď na jejich činnost založili ležení v osadě Melkov 
a velitelský štáb se usadil na Okrouhlé uprostřed vesnice naproti zvonici. 
Blížil se dlouho očekávaný konec války, byl květen a lidé se sešli 
na májové pobožnosti. A tu se roznesla zvěst, že Benešov bude 
vypálen. Lidé v čele s P. Zavadilem poklekli v kostele a modlí se. Modlí 
se k Panně Marii, prosí o ochranu a záchranu vesnice i svých životů. 
Modlí se dlouho do noci. Pak se lidé rozcházejí, nakládají na kárky 
a vozíky to nejnutnější a utíkají přes pole na Kořenec, Pavlov, Suchý 
i na Okrouhlou, hledají útočiště u svých příbuzných. Silnicí se vyhýbají, 
tou se od Okrouhlé blíží němečtí vojáci. Pan farář zůstává v kostele, 
setkává se s německými vojáky, a protože uměl výborně německy, 

podaří se mu uklidnit 
velení a velitele odvrátit 
od úmyslu vypálení 
Benešova. Toto se stalo 
dne 5. 5. 1945. Od 
té doby se každý rok 
benešovská farnost 
vydává pěšky procesím 
k Panně Marii Křtinské 
jako výraz vděčnosti 
za záchranu vesnice. 
Poděkovat, vyprosit si 
Boží požehnání, 
předložit Naší Matce 
Boží svoje prosby 
a poprosit o ochranu do 
dalšího života. 
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P. Alois Učeň se narodil 22. 8. 1921 jako první ze čtyř dětí 
manželů Učňových. Dobře se učil a tak od páté třídy začal 
navštěvovat Gymnázium v Boskovicích. Tenkrát nebylo 
spojení z Kořence do Boskovic jako teď. V létě jezdil každý den 
do Boskovic na kole, v zimě chodil pěšky do Šebetova a dál vlakem 
do Boskovic, odpoledne opačná cesta. Vlakem do Šebetova a pěšky 
na Kořenec. 
Po vystudování Gymnázia nastoupil do Brna na teologickou fakultu. Byla 
ale druhá světová válka, a protože byl ročník 1921, byl totálně nasazen. 
Studia musel ve třetím ročníku přerušit, nastoupit do továrny v Teplicích 
a pracovat pro „blaho Říše“. 
Dlouhé dva roky o něm rodina nic nevěděla. Každý večer na něho 
při modlitbě vzpomínali a modlili se za jeho šťastný návrat. Pomalu se 
blížil konec války, spojenci bombardovali německé továrny. Po jednom 
takovém bombardování se P. Učeň rozhodl uprchnout. Utíkal na nádraží 
v Teplicích. U nádraží potkal svého německého nadřízeného, mistra 
z továrny. Nevěděl, co bude dál, ale mistr se jen zeptal: „Tak už jste se 
taky rozhodl?“ a nechal ho odejít. Byl to jeden z posledních vlaků, které 
tehdy z Teplic vyjely. Dostal se do Skalice, dál ale už nic nejelo. Tak šel 
v noci pěšky na Kořenec. Radostné setkání s rodinou vystřídaly obavy 
z prozrazení a skrývání do konce války. 
Po válce nastoupil do čtvrtého ročníku teologické fakulty ke studentům 
o dva roky mladším. Jedním z nich byl i P. Stanislav Richter, který pak 
sloužil v Knínicích. Primici měl v roce 1947. Průvodem pěšky šel 
z Kořence na Benešov v doprovodu družiček, rodičů, sourozenců 
a skoro celé vesnice. Primiční mši sloužil v kostele Povýšení svatého 
kříže v Benešově. Poté nastoupil jako kaplan v Hustopečích. Další místo 
jeho působení byl Petrov v Brně. 
Když přišlo tzv. „pražské jaro“ a s ním uvolnění politické situace, vrátil 
se z nucené internace do Brna Otec biskup Karel Skoupý a P. Učeň se 
stává jeho sekretářem. Po smrti Otce biskupa v roce 1972 je přeřazen 
do Žďáru nad Sázavou. Zde se postaral o opravu kostela Sv. Prokopa i 
přilehlé fary. Působil zde 22 let. 
Ze zdravotních důvodů požádal o přeložení do menší farnosti a tak se 
na jaře roku 1994 stěhuje kousek od Žďáru do obce Jámy. Zde místo 
odpočinku zahájí opravu střechy kostela sv. Martina. 
Nebylo mu ale dopřáno tuto opravu dokončit, náš Pán ho povolal k sobě 
19. prosince 1994. Pohřben je v kněžském hrobě na hřbitově v Jámách. 
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KAPLE PANNY MARIE FATIMSKÉ NA KOŘENCI 
V době uvolnění politických poměrů v naší vlasti kolem r. 1968 začala 
výstavba kaple Panny Marie uprostřed Kořence. Stavělo se brigádnicky, 
peněz bylo málo, stavba se zdržovala. Koncem r. 1972 byla konečně 
dostavěna, ale svému účelu nemohla sloužit. Budova byla zabavena, ze 
zvonice byl odstraněn kříž a ze zamýšlené kaple se stala na 20 let síň 
tradic. 
Od začátku ledna 1993 byla pronajata obecním úřadem k pobožnostem, 
proběhla oprava interiéru a 15. května téhož roku byla kaple vysvěcena 
P. Františkem Kozárem, zasvěcena Panně Marii Fatimské. Na podzim 
byl posvěcen a zavěšen zvon, vyrobený v Brodku u Přerova. Roku 1996 
bylo zavedeno plynové topení, v příštím roce díky dotaci z okresu 
zbudována sedlová střecha a nová zvonice. Další rok byl instalován 
na kapli kříž s mariánským symbolem, který zhotovil Fr. Sika z Němčic. 
V roce 2010 byla pořízena nová křížová cesta, zhotovená řezbářem 
Zdeňkem Farským z Náchoda.  
Každoročně, již po několik let zde zpívá a hraje při slavnostní pouťové 
mši svaté, konané při příležitosti svátku Panny Marie Fatimské, naše 
knínická farní schola.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za představení benešovské farnosti a kořenecké kaple 
děkujeme panu Jiřímu Geršlovi. 

 nejen naší farnosti 
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 10. listopadu 1923 se narodil a 31. října 2016 zemřel náš bývalý pan 
farář P. Stanislav Richter. Pohřben je na hřbitově na Moravci, 
v prostém kněžském hrobě. Vzpomeňme na něj ve svých 
modlitbách. 
 

 Každá farnost je velké společenství lidí, které může dobře fungovat 
jen díky mnoha obětavým duším, které zde zastávají rozmanité 
funkce (více v Úvodníku). Zaplať Pán Bůh za to, že u nás se 
takových lidí najde mnoho. Přesto jsou oblasti, ve kterých je třeba 
„doplnit stavy“ – např. jsou potřeba noví lidé, kteří by se zapojili do 
úklidu kostela (informace podá paní Borková), naše farnost také 
dlouhá léta postrádá kostelníka, u Markéty Dvořákové se zase 
může hlásit ten, kdo by se chtěl stát lektorem. Díky za vaši ochotu. 

 

 Z biskupství nám přišla prosba, abychom se ve farním časopisu 
zmiňovali o problematice pronásledovaných křesťanů. Situace 
ve světě je opravdu vážná. Na internetu, v rádiu nebo v novinách se 
můžete dozvědět více. Dočetla jsem se, že člověk žijící v míru 
a blahobytu, si nedokáže představit, jaké to je být neustále pod 
tlakem, žít v neustálém strachu o život, své blízké, svůj domov. Proto 
se může stát, že k této závažné problematice nebudeme dostatečně 
citliví. Prakticky pro ně nemůžeme udělat mnoho. To, co ale pro 
pronásledované bratry může a má zodpovědně činit každý, je 
vytrvalá modlitba. A k té vás na tomto místě prostřednictvím 
Farníčku chci povzbudit. 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
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 (A V OKOLÍ) 

KONEC PRÁZDNIN 2017 
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potřebu farnosti. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč - tento minimální příspěvek vkládejte 
do označené krabičky na stolku v kostele. 
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o. Vladimír Sommer (kněz na knínické faře) tel: 772696774 

Kontakt do redakce: své náměty a 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: 
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