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ÚVODNÍK 

 
 

Milí farníci, 

společenství farnosti tvoří všechny věkové kategorie lidí. Při slavení toho 

hlavního, co nás spojuje, tajemství eucharistie, se setkávají všechny generace 

lidského života, aby zaměřovali svou pozornost k cíli, který je nám také 

v jakémkoliv věku neustále společný. Přesto téma tohoto čísla je zaměřeno 

výhradně na jednu věkovou kategorii, a to jsou děti. Každou středu je mše 

svatá zaměřena právě na ty nejmenší. Ne, že by někdo byl z jejího slavení 

vyloučen, jen homílie je přizpůsobena dětem, aby jí lépe rozuměly, a proto 

jsou výhradně při ní oslovovány právě ony. Myslím si, že to není špatná 

příležitost, abyste i vy sami viděli, s čím se právě ti nejmenší setkávají 

v Božím slově a sami jste s nimi o tom mohli mluvit. V náboženství většinou 

žádný z rodičů přítomný není a většinou také nelze na nic navázat a z dětí také 

většinou o tom, co braly, nic nedostanete. Při dětské mši svaté můžete ale sami 

srovnat, jak se vás Boží slovo dotýká a navázat také na to, co děti samy 

slyšely. Přeji nám, abychom takto společně rostli k věcem, které nám dává 

Bůh. 

váš kaplan Martin Kohoutek 
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Možná máte podobnou zkušenost: kdekdo obdivuje, kolik dětí je v 

naší farnosti… Za toto požehnání je třeba vzdát Bohu díky 

a chválu. Vždyť kde jsou děti, tam je radost, svěžest, naděje,… 

a taky starosti. Zvolili jsme pro 12. číslo našeho farního 

časopisu téma o dětech. Právě proto, že zrovna prožíváme 

období, kdy máme opravdu kolem sebe spoustu dětí. Většina 

z nich byla pokřtěna v našem kostele a tudíž my všichni – 

společenství farníků – za ně neseme spoluodpovědnost, 

měli bychom se za ně modlit a vést je na cestě k Bohu. 

Asi není nutné popisovat, že s dětmi nejsou jen 

radosti, ale že se taky často leccos nedaří… A tak 

jsme se rozhodli požádat některé maminky, aby 

zavzpomínaly, jak prožívaly nebo prožívají čas 

s dětmi v kostele – jaká úskalí a naopak jaké 

plody to nese pro jejich rodiny. Dále jsme je 

poprosili o nějaké ty tipy, triky, zkušenosti – jak 

ty divochy v kostele zaujmout, pokud s nimi 

chceme být přítomni na mši svaté.  Jak jim 

účinně přibližovat věci víry atd. Díky všem 

maminkám a babičkám, které naši výzvu vyslyšely. 

V další části tématického celku si můžete přečíst, co se dětem v našem kostele 

líbí. A dále jsme se pokusili o malé přiblížení toho, co všechno ve farnosti pro 

děti děláme a naopak, čím život farnosti obohacují děti. 

V rubrice Víme proč o. Martin odpovídá na otázky, které nám leckdy naše 

zvídavé děti pokládají a rubrika Inspirovalo nás přináší informaci o Dětech 

víry a také seznámení s webovými stránkami Víra dětem. 

V zadní části časopisu se pak těšte na Perličky z hodin náboženství – tak, jak 

je za léta praxe zaznamenala katechetka Jitka Muchová. Nabízíme vám také 

krásnou modlitbu – Rodičovské požehnání a v neposlední řadě vás zveme ke 

zhlédnutí pořadů týkajících se dětí a rodiny, na které odkazujeme v Krátkých 

zprávách. 

 

Na  
 

Chtěla bych povzbudit všechny mladé rodiny, které si kladou otázku, 

jestli chodit s malými dětmi do kostela na mši svatou? 
Zrovna jsme četli Žalm 90 a vybavily se mi tyto vzpomínky. Jak ten 

život rychle utekl. Jakoby to bylo včera a už je to 20 let: 

http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
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Jela jsem se svými  dětmi (9, 7, 4, 2 roky) na poutní zájezd do Koclířova. 

Všude plno lidí, do kostela jsme se nevešli a tak jsme stáli venku, nejmladší 

dítě jsem držela v náručí a pootevřeným oknem poslouchala útržky mše svaté. 

Když jsme se vraceli, měla jsem pocit marnosti, že ze mše sv. nic nemám. Asi 

mě chtěl Pán Bůh utěšit v podobě jedné věřící, která chválila maminku, že 

vzala 4 děti s sebou. 

Jindy jsem si kladla otázku, jestli to má cenu takhle se honit? 

Nachystat všem oblečení, nejmenší oblíct a honem, abychom nepřišli pozdě. 

Někdy jsem zjistila, že sama jdu v papučích,... Ale děti se těšily a nejmenší se 

dožadovaly, abych je vzala taky. 

Důležité bylo vytrvat. Chodit ke svátostem, protože ty jsou naší posilou. 

Žalm 90 Panovníku u tebe jsme měli domov 

...život člověka je jako polní tráva… 

zrána rozkvétá a už odkvétá, 

večer uvadne a uschne… 

Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. 

Upevni nám dílo našich rukou, 

dílo našich rukou učiň pevným! 

-vk- 

 

Máme tři malé děti. Otázku, zda s nimi v kostele být či nebýt a jestli 

to má pro ně i pro nás (rodiče) smysl, jsem si položila jen jednou. 

Bylo to tehdy, když náš syn asi dvouletý byl při mši sv. od začátku 

do konce opravdu nesnesitelný a já měla „špatný den“ a prostě jsem se 

zatvrdila, že ho v té přecpané zadní části kostela zkrátka dokážu udržet 

v klidu, po dobrém či po zlém... Přimělo mě to přemýšlet více o tématu „dítě 

a kostel“. Ze svého dětství si pamatuji, že jít v neděli do kostela bylo 

automatické a bez diskuze a chodila jsem víceméně ráda, zvlášť ráda 

vzpomínám na to, když nás holky tatínek napomínal, že nemáme sukni a čisté 

boty. Mám tedy zažité, že nedělní bohoslužba a celý den by měla být slavnost. 

Proto je pro mě přirozené, že i naše děti od narození jdou s rodiči a se 

sourozenci na mši sv. Chceme dětem zprostředkovat naši víru slovem i 

skutkem – a k tomu podle mě neodmyslitelně patří účast na liturgii. 

A pozitivní zážitky z ní… 

Jsou období, kdy to „prostě nejde“ a děti ruší. A tak před každou mší svatou 

znovu a znovu rozhodujeme, zda zůstat se všemi dětmi vzadu, nebo jestli se 

rozdělíme, někdo zůstane vzadu, někdo půjde do lavice, jestli se postavíme co 

nejblíž únikovým dveřím, anebo si můžeme dovolit jít do přední lavice… 

Samozřejmě chceme, aby naše děti nerušily ostatní, zároveň usilujeme o to, 

aby se děti v kostele cítily dobře, a v neposlední řadě chceme mít užitek 

http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
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ze mše sv. i my sami. A toto všechno skloubit je obtížné. Jak se k tomuto 

ideálu přiblížit? Na to bohužel nemám odpověď. Tak aspoň něco z naší malé 

zkušenosti: 

Základ je, aby byli spokojení rodiče, pak se i děti chovají o poznání líp :-). 

A na druhém místě je spokojený žaludek. Učíme děti, že jídlo (kromě vína 

a chleba na oltáři) do kostela nepatří, takže to musíme stihnout přede mší (ne 

vždy se to podaří). 

Pak je podle mě důležitá pozitivní motivace. Na otázky, proč jdeme zase do 

kostela, se snažíme čtyřletému synovi říct, že jdeme za Ježíšem na návštěvu, 

že tam na nás čeká a těší se na každého z nás. A že pro nás rodiče je důležité 

do kostela jít a chceme, aby naše děti byly u toho společně s námi. 

Pak je dobré děti připravit na to, co se v kostele bude dít. Třeba dopředu vědět, 

co se bude při liturgii slova číst a starší děti už můžou čekat na okamžik, kdy 

třeba nějaký název města, jméno nebo příběh, který zná z dětské Bible, zazní. 

Může to být taková hra na detektiva. Nebo když je mše „jiná“ – během 

Velikonoc, nebo při křtu – upozornit na tu změnu. 

Většinou bereme dětský misálek nebo nějaké leporelo na prohlížení. Moc se 

nám nevyplácí obrázky se zvířátky – zvlášť v době, kdy 

se dítě učí říkat „jak zvířátko dělá“ :-). Nerada bych ale 

dětem navodila dojem, že si jdou do kostela hrát... 

Šeptám dětem do ucha, že teď můžou zpívat (když hrají 

varhany), anebo že zpíváme Otče náš, ať poslouchají, 

že je to modlitba, kterou už trochu znají. 

A pak, když je chvíle proměňování, tak jim říkám, že to 

je moc důležitá chvíle, ať jsou teď úplně ticho a 

pozorují, co pan farář dělá a čekají na zvonky – že se 

stane „ten zázrak“ (víc si o tom povídáme doma). 

Někdy dělám to, že upozorním syna třeba na obraz nebo sochu - aby si ji 

prohlédl. Anebo řeknu, aby si vybral v kostele něco, co se mu líbí a řekl mi 

o tom. 

Pro naše děti je důležitý kontakt, takže jsou v kostele rádi, když je chováme, 

můžou se přitulit – a v ten moment mám volné oči a uši, abych mohla vnímat 

liturgii.  

A pak jsou tu ty jejich věčné otázky. Během mše se ptají na spoustu věcí: 

zaslechnou v kázání nějaké slovo, větu a ptají se na význam; vidí Ježíše, jak 

leží pod křížem, tak se ptají, co se mu stalo, proč jsou tam vojáci, proč má na 

sobě Ježíš krev? Atd. Snažím se k nim sklonit a do ucha pošeptat alespoň 

krátkou smysluplnou odpověď. Dále se snažíme, aby když chtějí něco říct, 

šeptali do ucha. Ale tu slavnou větu „Kdy už bude konec?“ řeknou vždycky 

nahlas do tichého kostela. 
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Díky zpovědní místnosti máme útočiště, kam utéct na kojení nebo 

na uklidnění…díky za to. Někdy se mi zdá, že je lepší děti usměrňovat méně 

než více – padá potom míň kancionálů a nezaznívá ten pronikavý výskot :-). 

A když všechno selhává a není sil, tak je prostě nutné z kostela odejít. Je to 

někdy vysvobození pro všechny a přitom účast nás rodičů na mši sv. není 

nulová (!), je jenom jiná… Zvlášť u nás v Knínicích, když máme venku 

amplion. 

Jsem třeba taky ráda, když se mi podaří jít na mši sv. ve všední den jen 

s jedním dítětem a můžu se věnovat pouze mu. 

V neděli na mši jdeme ale celá rodina. Protože je to něco výjimečného! 

Ve všední dny tatínek chodí do práce a maminka s dětmi do obchodu nebo 

na hřiště, ale v neděli jde celá rodina do kostela, a pokud se maminka i tatínek 

těší, tak i malé dítě pochopí, že jde o důležitý okamžik... Možná se dětem 

zrovna nechce a rodiče jsou hned ráno unaveni sháněním a oblíkáním té 

dětské armády, ale potom následuje setkání celé naší rodiny s Tím, který nás 

zve a bez rozdílů přijímá - dospělé, děti, klidné i divoké, soustředěné 

i roztržité... 

-ph- 

 

Brát děti na mši svatou? - Určitě ano. 

Od jakého věku? - Od narození. Když to mamince vyhovuje 

a miminko je hodné a zvládají to, tak proč ne. 

Jaký to má význam (nebo dopad) pro rodinu, děti, rodiče? - Je to fajn. Rodina 

je pohromadě. Myslím si, že když si děti zvyknou chodit na mši od malinka, 

tak pak se míň stává nebo skoro vůbec, že by třeba nechtěli jít. 

Jak to v kostele s dětmi zvládnout? - Zvládnout to s dětmi jde, někdy líp 

a někdy hůř. Se staršími je to samozřejmě lepší a jednodušší. Menší děti mají 

menší výdrž zůstat v klidu, ale taky se to dá zvládnout. 

Tipy, triky, rady, inspirace, jak mši sv. s dětmi "prožít" a ne jenom"přežít": - 

Pomáhaly hračky, nejlépe co nedělají žádné zvuky, když byly menší. Nějaké 

piškotky a nejvíc asi knížky. Ale každé dítě je jiné a na každé možná platí 

něco jiného. 

-bh- 

 

Setkala jsem se s názorem, že děti, které chodí do kostela od malička 

a třeba i ruší - což je mezi prvním až třetím rokem pochopitelné - se 

dřív naučí být ukázněné, zatímco děti brané na mši až od pozdějšího 

věku se hůř přizpůsobují a trvá pak celý proces déle. 

 

http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
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Zaujala mě praxe jedné maminky, která se domluvila se svými 

malými dětmi, že část mše se jim bude věnovat (vyprávět jim příběh 

z dětské Bible, malovat vzadu v kostele obrázek související se mší 

sv. atd.) a část zase oni mají být v klidu tak, aby své rodiče nerušily. 

 

 

Myslím si, že děti do kostela patří. Já jsem s dětmi chodila do kostela 

od malička. Zůstávala jsem s nimi vzadu. Tam to „vyrušování“ bylo 

méně vidět. Nejlepší bylo, když se spaní dětí načasovalo na mši 

svatou. Ne vždy se to vydařilo a jako naschvál většinou usínaly až při cestě 

domů z kostela. Při mši jsem vozila kočárek, používala dudlík a nakonec došlo 

i na krmení ve zpovědnici. Když děti o něco vyrostly, tak jsem měla v zásobě 

knížky – prohlíželi jsme a četli, když to nezabíralo, přišlo na řadu jídlo a pití 

a nějaká ta hračka. No a nakonec varianta pobíhajících dětí před kostelem – 

pokud bylo zrovna hezky. Nechtěla jsem, aby zrovna moje děti rušily ostatní 

v kostele. Když už jsem neměla ze mše nic já, tak proč by měli být rušeni 

i ostatní? Další fáze byla ta, že jsem děti nechala nějakou dobu doma. Brala 

jsem je spíš na dětské mše, které přece jsou pro děti. No a postupně jsme 

začali chodit i v neděli. Ze zadních míst jsme se přesunuli dopředu do lavice. 

Je fakt, že holky jsou hodnější. Ale kluci přece můžou ministrovat. A to byla 

proměna ze dne na den. Ze zlobivého kluka, který neposedí, je naráz 

ministrant, který vydrží celou mši v klidu. Tak maminky nezoufejte, děti se to 

nakonec přece jen naučí. 

-ap- 

  

Dostala jsem nedávno otázku, co říkám na to, že malé děti někdy ruší 

při bohoslužbě. Já si myslím, že to není tak zlé. Naopak, obdivuji ty 

mladé rodiče. Není to pro ně lehké, tak brzy se s malými dětmi 

vypravit na mši svatou, aby se jí mohli účastnit. Že někdy zlobí víc - jsou to 

děti. Já se musím soustředit na bohoslužbu a pak to ani nevnímám. Možná jen 

při kázání by to mohlo v zadních lavicích rušit. Někde mají zavedeno, že 

maminky svoje ratolesti vezmou na tu chvíli do sakristie. My máme pěknou 

zpovědnici a bylo by to vyřízené, v zimě je tam pěkně teplo. 

Jsem nemocná a často sleduji mši svatou v rádiu. Ať je to kterýkoliv chrám, 

vždy je tam slyšet děti. Až vyrostou, zvyknou si, že v neděli ráno se jde do 

kostela. Kluci jsou okolo oltáře jako ministranti. Kdo se může pochlubit, že 

má tolik ministrantů jako my? 

-lf- 

 

 

http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
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Malé děti mi v kostele nevadí, je určitě dobře, že je rodiče vedou 

k víře již od malička. Možná jen malá připomínka, když dají rodiče 

svým dětem něco k snědku, aby si ohlídali, kam to děti někdy 

odkládají. 

-sk- 

 

Do našeho kostela chodila jedna stará babička, která měla 

neskrývanou radost z každého dítěte, které tam viděla. I já mám 

velkou radost v srdci, že mohu v kostele potkávat spoustu mladých 

rodin s dětmi (vlastní vnoučata nemám). 

 

 

 

Z předešlých příspěvků je znát, že rodiče stojí o to, aby mohli být na mši 

svaté pospolu se svými dětmi. Může mezi námi být ale mnoho těch, které 

přítomnost dětí vyrušuje z prožívání mše svaté. Pokud se tedy setkáte 

s tím, že rodiče dítěte, které vás opravdu ruší, se málo snaží, aby své dítě 

uklidnili, nebo ho včas nevyvedli z kostela, bylo by pak určitě na místě, 

abyste jim řekli svůj názor na věc, a můžete jim třeba poradit, jak situaci 

řešit, případně co by mohli příště v této věci udělat lépe a nalézt tak 

společně vhodné řešení, jak těmto situacím předcházet. 

A na závěr se pojďme ještě společně zamyslet nad zajímavými myšlenkami 

z webových stránek www.pastorace.cz, které souvisí s naším tématem: 

 

 

 

V kostele se schází "rodina" a do té děti patří. Chvíle pro klidnou 

modlitbu, četbu a rozjímání si lze zajistit jinak a v době dorůstání 

dětí budou spíše tyto chvíle (společně strávené na mši sv.) hlavním 

"pramenem" síly ze života s Kristem. 

 

Vezměte děti do kostela, jakmile toho budete jako rodiče schopni! 

Jistěže to vyžaduje trpělivost a pochopení od kněze i ostatních 

a moudrý odhad od rodičů, kdy na chvíli odejít ven, je-li dítě 

k neutišení. Přidám postřeh z jednoho východočeského kostela: Na mši 

svatou, kde je obvykle jen několik starých lidí, přišla maminka s malým 

dítětem. Dítě začalo plakat a všichni se začali nevraživě ohlížet. Maminka 

nakonec z kostela odešla, a starší kněz, známý svým smyslem pro humor, 

událost na závěr mše svaté komentoval přibližně slovy: "Přátelé, pakliže 

v kostele nebudou plakat malé děti, měli byste začít plakat vy!!!“ 

http://www.pastorace.cz/
http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
http://livingquality.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=122&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
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Po jedné dětské mši jsem si zavolala děti pod kazatelnu a dala jsem jim 

tajemný úkol… Byly napjaté, cože to po nich budu chtít! Úkol byl snadný. 

Měly se chvíli zamyslet, rozhlédnout se po kostele a říct mi, co se jim v tom 

našem chrámě nejvíc líbí. A odpovědi nabízím i Vám. Třeba se při příští 

návštěva kostela podíváte i tímto směrem: 

 nejoblíbenější byly kytičky a výzdoba, 

 dále se dětem líbí koberce, lavice, obrazy, svíčky, paškál a lustr, 

 bodoval taky svatostánek a andělé po jeho pravé a levé straně, 

 a bílý beránek na bočním oltáři vpravo ve střední části kostela a Panna 

Maria Lurdská na bočním oltáři vpředu 

Za odpovědi děkuji Bětušce, Aničce, Zorince, Dominikovi, Miriamce, Anetě, 

Hance, Aničce N., Adélce, Klárce, Kačce a Tomíkovi. 

-ph- 
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Titulek tohoto článku asi není úplně správný… Naše farní rodina je 

provázaná, a proto se vzájemně ovlivňujeme. Starší ty mladé a mladí zase ty 

starší. Zaměřme se teď ale jen na ty nejmenší. 

Katechetky, a další řada aktivních lidí se stará o to, aby děti v naší farnosti 

cítily podporu, aby byly vedeny k víře, ke křesťanskému způsobu života. 

A k tomu mají sloužit katechetické, pastorační, ale třeba i kulturní, sportovní 

a jiné prostředky. Někdy se to daří lépe, jindy hůř… Tak tedy jejich stručný 

výčet: 

Předškoláci společně se svým rodičem mají jedinečnou příležitost jedenkrát 

do měsíce prožít Katechezi pro předškolní děti. Vede ji katechetka Danka 

Ošlejšková za drobné hudební pomoci Petry Hartlové a tento školní rok ji 

navštěvovalo 5 dětí. Děti se povídáním a příjemnými zážitky dozvídají o Bohu 

a o životě s ním. Každoročně je vyučováno náboženství pro školní děti. Letos 

jsou děti rozděleny do 3 skupin: 2. a 3. třídu učí katechetka Jitka Muchová, 

4. a 5. třídu pan kaplan - o. Martin, 6. - 9. třídu Jitka Muchová. Celkem 

náboženství navštěvuje 31 dětí. 

Malí i ti trošku větší se ke společnému zpívání schází každou středu před 

dětskou mší svatou – Zpíváníčko pro nejmenší pod vedením Jitky Muchové 

a Honzy Lujky (později Petry Hartlové) navštěvuje přibližně 15 dětí. Také 

ministranti se podle možností scházejí, aby se mohli formovat 

a zdokonalovat ve své službě. Fara dává prostor také ke schůzkám malých 

skautů (vlčat) pod vedením Jáchyma Jedličky (8 kluků) a skautek (světlušek), 

o které se stará Kristýna Ošlejšková (10 děvčat). 

Děti jsou vedeny k tomu, aby vytvářely 

společenství – samy mezi sebou a zároveň 

se všemi zúčastněnými farníky – při 

středeční mši svaté, tzv. „dětské“, kdy je 

homilie zaměřena právě na ně, jak psal 

v Úvodníku pan kaplan. 

Děti také zapojujeme do organizace 

křížových cest, májových pobožností, 

tvoření na vánoční a velikonoční 

jarmark atd. Odměnou jim pak mohou 

být např. farní tábory, v jejichž 

dlouholetém organizování se už vystřídala 

spousta mladých dobrovolníků. I letos se 

děti vydají na farní tábor, tentokrát jsou 

KARTIČKIÁDA 2012 
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hlavními vedoucími Dušan Haupt, Monika Přikrylová a Jáchym Jedlička. 

Během roku probíhají 

na Sýpce nebo farním 

hřišti další tradiční 

akce jako třeba „-iády“ 

(soutěžní odpoledne 

v rozmanitých hrách), 

maškarní karneval, 

táborák na ukončení 

školního roku,… 

Děti se také účastní 

akcí organizovaných 

naší diecézí: pro 

školáky od 1. do 

9. třídy je to jednou za 

dva roky pořádaný 

Jeden den na Petrově, který proběhl nedávno 29. května. A pak jsou to 

soutěže, které probíhají ve třech kolech (domácí, farní a děkanátní), naposled 

o svatých Cyrilu a Metodějovi. Naše děti bývají úspěšné a z děkanátního kola 

nikdy neodjíždí s prázdnou. 

 

Možná jsem na některé další akce zapomněla… Ale to snad není důležité.  

 

Hlavně bych nám všem 

přála, aby nám společně 

ve farnosti bylo opravdu 

dobře a aby to na nás 

hlavně bylo zřetelně vidět! 

Že jsme radost-nými lidmi, 

co umí rozdávat lásku 

a nejsou zatíženi lží 

a pokrytectvím. A pokud 

naše děti budou vyrůstat 

 v takovém prostředí, pak 

se o ně snad nemusíme bát 

a budou jednou pro naši 

zemi požehnáním. 

-ph- 

 

 

JEDEN DEN NA PETROVĚ 2010 

FARNÍ TÁBOR 2008 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 

 
 

V komunitě Solace (Útěcha) vznikly Modlitby matek, 

které v naší farnosti fungují 8 roků a vydávají své plody 

uzdravení, obrácení, důvěrnější vztah k Bohu jako k 

Tomu, který nás bezpodmínečně miluje. Při každém 

setkání svěřujeme svoje děti do Boží náruče, přiznáváme 

si před Pánem svoje nedostatky a litujeme toho, jak jsme 

se od Něho vzdálily.  
 

Další skupinkou, která v komunitě Solace vznikla, jsou 

Modlitby otců. V Modlitbách otců se snaží otcové 

spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze 

modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je 

hledání Boží vůle v životech otců prostřednictvím úplného odevzdání se do 

Božích rukou, v plné důvěře  v Jeho plány. Zatím v naší farnosti modlitby otců 

nejsou, ale může to být hozená rukavice pro ty tatínky, kteří cítí potřebu se 

scházet s ostatními tatínky a modlit se za své děti.  
 

A když se maminky a tatínci modlili za své děti a zakoušeli to, že Pán se jim 

dává poznávat, a také zkušenost vyslyšených modliteb, které se skrze víru 

dějí, toužili po tom, aby i jejich děti mohly toto zakoušet, a proto vznikla 

v komunitě Solace další skupinka, a to jsou Děti víry.  

Děti víry jsou rozděleny na dvě skupiny. První jsou děti menší 11-ti let, druhá 

je pro mladé od 12-ti a dál, než plynule přejdou na modlitby otců nebo matek. 

V naší republice Děti víry oficiálně nefungují, ale modlíme se za to, aby 

vznikly. Co je k tomu potřeba? Vhodného člověka, který má zkušenosti s prací 

s dětmi, s modlitbami maminek nebo otců, který je otevřený působení Ducha 

svatého. Na Slovensku Děti víry fungují a mají své plody. 

-bš- 

 
Praktickou inspirací pro rodiče, prarodiče i samotné děti by mohly být 

webové stránky Víra dětem: www.deti.vira.cz. Jsou na nich připraveny 

nejrůznější omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady. Naleznete 

zde i Bibli pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické 

roční době. Materiály jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně 

rozšiřována. Ukázku toho, co je možné na těchto stránkách využít, můžete 

vidět v rubrice Okénko pro děti – pracovní list o Duchu Svatém vložený do 

středu Farníčku. Po vyjmutí jej společně s dětmi můžete vyplnit. 

  

http://www.deti.vira.cz/
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Při setkání redakční rady farního časopisu vznikl nápad, hlavně ze strany 

maminek – redaktorek, že by k tématu tohoto časopisu nebylo špatné předložit 

otázky, kterými je jejich děti ohledně víry často oslovují. Úkolem na toto 

odpovědět pověřili mě, možná v domnění, že mám nějaké, běžnému člověku 

nepřístupné zdroje… 
 

A proto již u první otázky: „kde bydlí Bůh“ musím přiznat, že moje 

dosavadní zkušenost, kde jsem byl a co jsem viděl, není o moc víc rozdílná, 

než jakou mají děti, nebo vy, kteří čtete tyto řádky – tedy také pouze 

pozemská. Proto na tuto otázku je potřeba vzít Písmo svaté, které máte jistě 

všichni také doma k dispozici a hledat. Třeba v Žl 90 se říká: „Panovníku, 

u tebe jsme měli domov v každém pokolení! Než se hory zrodily, než vznikl svět 

a země, od věků na věky jsi ty, Bože.“ Nebo Žl 84: „jak milý je tvůj příbytek, 

Hospodine zástupů. Blaze těm, kdo bydlí v tvém domě, mohou tě zde vždycky 

chválit.“ V Žl 14 zase zaznívá: „Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, 

kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten kdo žije bezúhonně, ten kdo jedná 

spravedlivě…“. Když chtěl David postavit Hospodinu chrám, bylo mu řečeno: 

„vzal jsem tě z pastvin…Hospodin praví, že on vybuduje dům tobě.“ Bylo by 

potřeba mít více času, aby člověk objevil ještě mnohé jiné pojednání o tom, 

kde přebývá Bůh. Možná to není tak jasná a jednoduchá odpověď, jak bychom 

si v skrytu duše přáli, ale právě to je pobídka, abychom v objevování toho, co 

mluví Boží slovo, rostli. I z těchto několika vět je možné 

něco říci i malému dítěti o tom, kde bydlí Bůh. 

 

Další otázka zní, jestli budou zvířata v nebi? Musím říci, 

že o tomto celý obsáhlý katechismus i teologické slovníky 

říkají velmi málo mezi tím vším, čím se zabývají. Přesto se 

zde říká, že každý tvor je svým vlastním způsobem dobrý a dokonalý a je 

odleskem nekonečné Boží moudrosti a dobroty. Všichni tvorové jsou smyslem 

svého bytí zaměřeni k oslavě Stvořitele a jsou jím také milováni. 

Jestli byste čekali pro děti nějakou jinou odpověď, je asi potřeba k tomu, co se 

v učení církve říká, dozrát a tím i zaměřit svou pozornost na to, čemu se 

věnuje v učení církve více prostoru. 

 

OTÁZKY NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ POCHÁZÍ Z HODINY 

NÁBOŽENSTVÍ ŽÁKŮ DRUHÉ A TŘETÍ TŘÍDY: 

 

http://www.jakoloruje.pl/slon-3.htm
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Měli Adam a Eva pouze dvě děti? 

Písmo svaté mluví ještě o třetím na místo zabitého Ábela, jmenoval se Šét. 
 

V kolika letech zemřel Adam? 

U Adama se mluví o věku, ve kterém zemřel v 1 Mojž. 5, 8. O věku, kterého 

se dožila Eva, jsem nenašel nic. 
 

Proč ďábel pokoušel v Ráji Evu a proč Eva poslechla ďábla? 

Asi bych nekladl důraz pouze na Evu, ale na skutečnost, že pokušení 

nedůvěřovat Bohu propadli oba dva – Eva i Adam, tedy naši prarodiče. 
 

Jak si nevěřící lidé představují, jak Bůh stvořil svět? 

Když nemají víru, že je Bůh, pak asi nebudou moci mít představu o tom, jak 

stvořil svět. Možná je ale lepší zeptat se jich samotných. 
 

Jak vznikl ďábel? 

Církev učí, že na počátku to byl dobrý anděl, stvořený Bohem. „Satan 

a ostatní zlí duchové byli Bohem stvořeni přirozeně dobří, ale sami ze sebe 

udělali zlé.“ Viz Katechismus čl. 391 
 

Měl Bůh nějaké anděly, když byl na světě sám? 

Andělé jsou také stvořené bytosti. Protože Bůh stvořil vše z ničeho, nebyli ani 

žádní andělé. Ale nemůžeme ani tak nikdy mluvit u Boha o osamělosti! 
 

Proč musíme chodit na mši svatou? 

Eucharistie ve slavení mše svaté je vrcholem celého křesťanského života. 

Večeře Páně předjímá svatební hostinu Beránka v Nebeském Jeruzalémě, tedy 

předzvěst toho, co nás čeká ve věčném životě, a my na tom můžeme mít podíl 

už nyní. Proto stojí za to „chodit“ na mši svatou. 
 

Kolik let bylo Evě, když se jí narodil Kain?  

O tom Písmo svaté nic neříká. 
 

Proč Bůh stvořil svět? 

Bůh stvořil svět ke své slávě. Ne aby rozmnožil vlastní slávu, ale aby ji ukázal 

a sdělil. Nemá ke stvoření jiný důvod než svou lásku a svou dobrotu. Viz. 

Katechismus čl. 293 

 

Děkuji za položené otázky, i těm, kteří k tomu děti pobízeli. Možná vás trochu 

mrzí, že odpovědi jsou „pouhým“ citováním Písma a Katechismu, ale 

vlastními slovy by to člověk neřekl lépe. I když jsou ty odpovědi třeba méně 

srozumitelné, vždy je lépe osvojovat si slova Písma svatého a tím i učení 

církve a postupně pak k jejich přijetí dorůstat a dozrávat.  

o. Martin 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://imageproxy.jxs.cz/~nd01/jxs/cz~/762/657/771c4d2499_45733526_o2.gif&imgrefurl=http://mattybo.blog.cz/0906/uvaha-na-tema-cim-bych-chtel-byt&docid=Tll-xv9-_JAycM&tbnid=JodmdoMCESbT1M:&w=150&h=142&ei=RP-EU6uqJ6Xn7AaQooCQBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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SV. TARSICIUS 
 

Letní Farníček jsme zaměřili na děti, a tak je nasnadě seznámit se také 

s „dětskými světci“. Není jich málo a jistě mohou být dobrou inspirací pro 

živost ve svatosti jak pro děti, tak pro každého křesťana. 

Pěkná řádka dětí se narodila pro nebe v době pronásledování prvních křesťanů 

v 2. a 3. století: sv. Anežka Římská, sv. Emerenciána, sv. Julie a Eulálie, 

sv. Bibiána, Sv. Filomena, Sv. Vít. Patronkou invalidů a tělesně postižených je 

sv. Fina, která žila ve 13. století. V 19. století žili sv. Dominik Savio 

a blahoslavená Laura Vicuňová. A známá sv. Maria Gorettiová je světice 

přelomu 19. a 20. století. 

 

V každém Farníčku přibližujeme život světce, jehož svátek v liturgickém 

kalendáři spadá do příslušného „farníčkového období“. Dnes bychom si proto 

přiblížili sv. Tarsicia, kterého si katolická církev připomíná 15. srpna. 

Tarsicius byl Říman, malý chlapec, který žil v době pronásledování prvotní 

církve ve 3. století. Když byla zajata jedna skupina křesťanů, kněží řešili, 

jak jim před smrtí donést alespoň svaté přijímání, které by pro vězně bylo 

posilou. Bylo jim jasné, že dospělé, kteří by se chovali podezřele, by vojáci 

prohledávali. Tarsicius, kterému v té době bylo asi 12 let, se nabídl, že svaté 

přijímání vězněným donese. Biskup ho učinil akolytou, dostal pouzdro 

s Eucharistií (tzv. „bursu“) a pověsil si ji na krk pod oblečení. 

Cestou jej zastavila skupinka vrstevníků. Zvali ho, ať si s nimi jde hrát, ale on 

nechtěl. Měl před sebou důležitý úkol… Chlapci viděli, že pod oblečením 

něco skrývá, a tak došli k názoru, že je to křesťan a začali ho bít kameny. 

Jedno podání uvádí, že to uviděl římský voják, také tajný křesťan. Lidi 

rozehnal, že prý chlapce předá k potrestání. Místo toho jej zanesl k sobě domů 

a ošetřoval ho. Tarsicius mu z posledních sil předal bursu a úkol donést 

sv. přijímání vězněným, poté z bursy obdržel sv. přijímání on sám 

z rukou vojáka a zemřel. Voják pak dokončil jeho úkol. 

Tento první mučedník eucharistie byl pohřben v Kalixtových 

katakombách u Via Appia. 

Nad příběhem sv. Tarsicia se můžeme sami zamyslet: jaký 

mám vztah k svátostnému Ježíši, k nejdůležitějšímu 

zdroji duchovního života a posily v lásce? 

 

Atributy: 

hoch, hostie, kameny, lilie 

 Tarsicius od sochaře Alexandra Falguièra (1868), Musée d’Orsay. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oble%C4%8Den%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voj%C3%A1k
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5. čtvrtek  SVATÁ HODINKA PŘED SVATOSTÁNKEM 

7. sobota  SVATODUŠNÍ VIGILIE 

8. neděle  Slavnost Seslání Ducha Svatého 

15. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 

FARNÍ DEN 

19. čtvrtek  Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo 

24. úterý  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

25. středa  ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

27. pátek  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

28. sobota  Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

29. neděle  Slavnost sv. Petra a Pavla 

 

 

 
 

3. čtvrtek  Svátek sv. Tomáše 

SVATÁ HODINKA PŘED SVATOSTÁNKEM 

4. pátek  VEČER CHVAL 

5. sobota  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

25. pátek  Svátek sv. Jakuba 

26. sobota  Památka sv. Jáchyma a Anny 

27. neděle  POUTNÍ SLAVNOST V ŠEBETOVĚ 

31. čtvrtek  SVATÁ HODINKA PŘED SVATOSTÁNKEM 

 

 

SRPEN 
 

1. pátek  VEČER CHVAL 

6. středa  Svátek Proměnění Páně 

15. pátek  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

16. - 24.  FARNÍ TÁBOR v Měříně 

22. pátek  Panny Marie Královny 

29. pátek  Umučení sv. Jana Křtitele 

31. neděle  HODY VE VÁŽANECH 
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POZVÁNKY 

 
 

 

 

 
Přijměte pozvání k modlitbě 

k Duchu Svatému v sobotu 7. 6. 2014 

ve 20 hodin v kostele v Knínicích. 

 

 

 

 

FARNÍ DEN Motto:  "Cesta" 

Srdečně Vás zveme na farní den, 

který se uskuteční v neděli 15. 6. 2014. 

 

Ve 14: 00 bude svátostné požehnání 

v kostele. 
 

Přibližně od 14: 30 následuje program 

na farním hřišti: 

► představení nejmenších dětí – Hvězdičky 

► maňáskové divadlo nejen pro nejmenší 

► vystoupení folklórního souboru 

Borověnka Boskovice 

 

Také se můžete těšit na: 

► výtvarné dílny 

► hry a soutěže pro děti 

► míčové hry 

► slaňování 

► fotky na téma „cesta“ 

 

Těšíme se na příjemné posezení s dobrým občerstvením, dobrou hudbou 

a dobrými lidmi. Najděte i vy cestu na farní hřiště... 

 

 

Ve středu 25. června po dětské mši svaté společně zakončíme 

na farním hřišti školní rok. Srdečně zveme všechny děti i rodiče 

na společný táborák a hry. 
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SVATÁ HODINKA  
Před rokem, v minulém Letním Farníčku, jsme se mohli dočíst o 

nabídce, jak strávit chvilku o samotě s Ježíšem ve svátosti v 

tichu kostela. Teď chceme tuto nabídku uvést do života. Je 

trochu málo přijít se svými radostmi i starostmi ke Kristu jednou 

za rok v prosinci na adorační den a potom k Božímu hrobu na 

Bílou sobotu. Vždyť Ježíš ve svatostánku na nás čeká stále. 

Využijme toho a přijďme častěji. Jednou za měsíc, vždy ve čtvrtek před 

prvním pátkem, jsme všichni zváni na tzv. Svatou hodinku. 

Vždy od 18 do 20 hodin bude otevřen kostel pro všechny, kdo se budou chtít 

přijít pomodlit, popovídat si s Ježíšem jako se svým přítelem, svěřit mu svoje 

starosti a problémy, poprosit o radu a vyprosit si pomoc. Přijďme takto strávit 

hodinku, půlhodinku, čtvrthodinku, možná budeme překvapeni, jak rychle 

uběhne, možná nám ani ta hodina či dvě nebudou stačit. Vždyť s dobrým 

přítelem se tak dobře povídá... 

Kdo by přesto nevěděl, jak tento čas prožít, může využít malé nápovědy 

uvedené na dvojlistu uprostřed tohoto časopisu – můžete si jej vyjmout 

a vložit třeba do Kancionálu, nebo jinak použít. Jde o úryvky z textu 

sv  Antonína Marii Clareta (1807-70) z brožurky Čtvrthodinka před nejsvětější 

svátostí. 

 

 
Po čtvrtečním soukromém rozhovoru se svátostným Ježíšem můžeme druhý 

den, tj. první pátek v měsíci hned po večerní mši svaté (chvilku po půl sedmé 

hodině) vzdát Pánu chválu modlitbou a zpěvem ve společenství s ostatními 

farníky. Využijme také této možnosti a přijďme Pána chválit a jemu děkovat. 

 

FARNÍ TÁBOR  Dobrodruzi pozor! 

Také nemáte v druhé polovině prázdnin nic pořádného v plánu a budete 

pátrat po nějakém dobrodružství? 

Už nemusíte! Zrovna teď si jedno našlo právě Vás! 

Stále máme na lodi volná místa pro nové námořníky a objevitele. 

Předchozí zkušenosti na moři nejsou potřebné, požadujeme jen dobré srdce 

a nebojácného ducha! Pokud by ses i ty chtěl zúčastnit výpravy, která pluje 

na místo, které je opředeno spousty legendami a kde se podle mýtů nachází 

bájný neprozkoumaný ostrov, vydej se s námi! 

16. – 23. 8. ** fara Měřín ** pro děti od 6 do 14 let ** přihlášky v kostele  
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Beseda S KOMUNITOU SanT Egidio 
V neděli 30. 3. jsme se zúčastnili velmi zajímavé přednášky o pomoci lidem 

bez domova a jejich těžkém životě  na ulici. Přijeli k nám mladí lidé 

z brněnské pobočky “Sant‘Egidio”. Jsou to převážně studenti a někteří už 

pracující s rodinami. Svůj volný čas věnují jednou týdně nákupu potravin 

a přípravě jídla. Schází se v kostele sv. Máří  Magdaleny, kde začínají 

modlitbou a čtením Písma svatého. Potom se  rozdělí  do skupin a chodí 

na smluvené stanoviště, kde na ně čekají lidé v nouzi, dnes už jejich dobří 

kamarádi. Rozdávají jim nejen jídlo, ale pomůžou radou či vlídným slovem. 

Velice nás potěšilo, že i mládež z Knínické farnosti pomáhá při tak 

“Bohumilé” činnosti. 

Pod záštitou Mons. biskupa Vojtěcha Cikrleho pořádají společné setkání 

u štědrovečerního stolu. V létě pořádají sportovní odpoledne, kde se věnují 

různým hrám a společné zábavě. Všichni zúčastnění se cítí jako jedna velká 

rodina. Přináší to radost jak dárcům, tak obdarovaným. 

Na konci přednášky jsme se ptali: ”Co máme dělat, když potkáme člověka, 

který po nás chce peníze?” Odpověď: ”Z vlastní zkušenosti víme, že kolikrát 

je i dobré slovo a věnovaná chvilka osamoceným lidem pro ně větším 

přínosem než drobná mince.” 

Na závěr nám přečetli povzbudivá slova od papeže Františka, že křesťané 

mají vyjít do ulic a pomáhat chudým a potřebným… 
Nedělní odpoledne bylo pro nás velice zajímavé a přínosné. 

Děkujeme farníkům, kteří přispěli finanční částkou na velikonočním jarmarku, 

a tak pomohli lidem bez domova. 

-eb- 

NAROZENÝCH 
Drazí věřící, 

chtěla bych Vás seznámit s akcí v naší farnosti pro nás všechny nezvyklou. 

V postní době, 16. 3. byla v našem kostele křížová cesta, kterou doprovázel 

svým slovem P. Vladimír Sommer. Všichni jsme mohli vyslechnout jeho 

moudrá slova. Po skončení bylo na faře posezení pro dříve narozené 

s P. Vladimírem. A protože se společné posezení při kávě, čaji a buchtách 

líbilo, uskutečnilo se další setkání. To proběhlo po májové pobožnosti 11. 5. 

I toto posezení bylo moc příjemné. Strávili jsme krásné odpoledne 

a popovídali si o všem možném. 

Dá-li Pán Bůh, při další vhodné příležitosti se my dříve narození zase sejdeme. 

-jh- 
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Knínickou pouť letos oživila jedna zajímavá akce. Byla to výstava obrazů 

amatérského malíře ze Šebetova, pana Petra Reisiga. O něm a o tom, jak se 

dostal k malování, jste si mohli přečíst v minulém Farníčku. Ale asi jen 

málokdo věděl, jak maluje, a tak jsme s napětím čekali, jaké obrazy na Sýpce 

uvidíme. První návštěvníci se do improvizované galerie nahrnuli hned po mši 

svaté a byli mile překvapeni. Čekalo je srdečné přijetí od samotného autora, 

včetně pohoštění, které vlastnoručně připravil. Obrazů bylo dost, všechny 

pěkně pověšené a očíslované, a tak jsme se se seznamem děl v ruce, který byl 

k dispozici hned u vchodu, mohli vydat do světa umění. A že bylo na co 

koukat! Nám známá místa jsme mohli vidět najednou trochu jinak, 

malířovýma očima, tak jak je viděl v daném okamžiku, s určitou náladou, 

vzpomínkou či myšlenkou. Ale nebyly tu jen krajiny reálné, ale též snové, 

fantazijní. Byla tu i jiná díla, a tak si myslím, že tu mohl každý najít něco, 

co ho oslovilo. Že tomu tak bylo, dosvědčuje i fakt, že se dost obrazů prodalo. 

Výstava trvala až do pozdních odpoledních hodin a návštěvnost byla hojná. 

Podle podpisů v návštěvní knize se na tvorbu pana Reisiga přišlo podívat 

asi 150 lidí. To autora velmi potěšilo, takže by chtěl všem poděkovat a těší se, 

a my s ním, že by to mohla být tradice, a výstavy v Knínicích by mohly být 

třeba každý rok. Snad se přidají i další amatérští umělci. Kdo ví? 

-do- 

 

 
V sobotu před květnou nedělí jsme byli 

na setkání mládeže s otcem biskupem 

Vojtěchem. Letos jsem se této akce zúčastnila 

poprvé. Moc se mi líbilo poslouchat písně 

v katedrále. Z dopoledních skupinek jsem si 

vybrala výtvarnou skupinku. Vlastnoručně 

jsme si vyráběli svoje deníčky. Po skupinkách 

nám organizátoři připravili na oběd bagetu. 

Byla moc dobrá. Po obědě jsme se sešli 

s otcem biskupem. Odpoledne nechyběla ani 

pantomimická scénka. Na památku jsme 

dostali plastový kelímek s logem setkání: 

,,Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 

nebeské království.” Mt 5,3. Celé setkání se mi moc líbilo. 

-kš-  
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VÝLET K   
Začátkem května jsme se s naší rodinou 

a s rodinou našich přátel vydali na prodloužený 

víkend do Ostravy, kde je oratoř Salesiánů Dona 

Bosca. Pozval nás k návštěvě o. František Blaha, 

který pochází z nedalekého Sulíkova, a s kterým 

jste se mohli potkat i v našem kostele při 

Svatodušní vigilii apod. 

O. František nás uvítal s otevřenou náručí. 

A nejen nás dospělé, ale také děti. Bylo vidět, že 

mu na každém z nás záleželo, a že každý jsme 

pro něho důležitý.  

Každou volnou chvilku se nám a našim dětem věnoval, a děti úplně nadchnul 

svojí pokorou. Tím, že se k nim choval s důstojností, respektem, s láskou. 

Když jsem šli na výlet, děti se předbíhaly, které se bude o. Františka držet 

za ruce. Pro mě - pro maminku, to bylo opravdu krásné vidět, že někdo má rád 

moje děti, že se k nim snižuje a že mu na nich záleží… Na každém dítěti… 

 

A co jsme konkrétně prožili a co jsme viděli? 

 

Navštívili jsem TV NOE, kde jsme byli velmi mile překvapeni vřelým 

přístupem od zaměstnanců televize. Mohli jsme být u toho, když byla 

sloužena mše svatá, produkční pořadu Noeland nám ukázala Kekulína, Lvíčka 

a další zvířátka, která hrají v Noelandu. Nemusím asi říkat, že děti se na ně 

vrhli a každý si je chtěl pohladit a podat Kekulínovi ruku. Nás dospělé zase 

zaujala technika, přístup lidí z televize. Byl to opravdu hezký zážitek. 

Také jsme navštívili muzeum Miniatur, Technické muzeum, kde jsme si mohli 

všechno osahat a vyzkoušet.  

Také po duchovní stránce jsme neodjeli s prázdnou. Většina z nás využila čas, 

který nám o. František věnoval, ke svátosti smíření, osobním rozhovorům. 

Také jsme se mohli zúčastnit mší svatých, ranních a večerních chval. 

Díky, Pane, že patříme do společenství církve, kde nikdo z nás není odstrčený 

a každý jednotlivě je Tvým milovaným dítětem, o které se staráš. Díky, 

že nám dáváš svého Svatého ducha, který promlouvá k našim srdcím 

a zasahuje místa, která jsou nějak zraněná, a ty pak uzdravuje.  

Díky, Pane, za to, že můžeme být Tvými dětmi, a že oslovuješ Ty, kteří jsou 

Ti otevření…. 

-bš- 
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 aneb FARNOSTI BEZ HRANIC 
Je květnové sobotní ráno a třináct mladých z naší farnosti se ubírá 

do Kunštátu, aby se zde utkali s týmy ostatních farností našeho děkanátu. 

Ale co samotnému setkání předcházelo? 

Toto setkání bylo od ostatních trochu odlišné, protože bylo sportovní. Mohli 

se zúčastnit mladí od 12 do 18 let. Každý tým musel mít svého garanta 

a dva vedoucí. Tito úzce spolupracovali s přípravným týmem v Kunštátu 

a doma tyto informace předávali soutěžícím. Např. každý tým měl mít svůj 

název, dres, pokřik, maskota, vlajku, 3 - 5 min. video, na kterém se v krátkosti 

představil tým, a také malou "planetku" - polystyrenovou kouli, na které měla 

být vystihnuta naše farnost. Takže všechny tyhle věci jsme už připravovali 

nějakou dobu dopředu. 

A pak nastal den D. Trošku jsme měli obavy, jestli nebude pršet, protože 

se zrovna v sobotu měly na Moravě objevit bouřky. Sice to ráno nevypadalo 

moc dobře - bylo pod mrakem, a sem tam nějaká ta kapka spadla, ale po obědě 

- úderem 12 hodiny - to bouřilo všude kolem, jen Kunštátu se to "zázrakem" 

vyhýbalo. Někteří byli dokonce po skončení sportovního klání spálení 

od sluníčka :-). 

Ale pěkně po pořádku. 

Dopolední program probíhal v kostele. Zde bylo právě představení všech 

farností pomocí krátkých videí a planetek. Celkem se zúčastnilo sedm 

družstev - Knínice :-), Boskovice, Kunštát, Sebranice, Olešnice,  Letovice 

společně s Rozhráním a Sulíkov. Po dopoledním programu byl oběd a chvíle 

odpočinku na nabrání sil na vlastní soutěžení. Ve 12 hodin vše vypuklo 

na místním farním hřišti. Moderátor nás všechny postupně seznamoval se 

soutěžemi, pomocní rozhodčí u každého družstva dohlíželi na poctivý průběh 

soutěže, podpůrný tým - což byli ostatní fanoušci z dané farnosti 

(roztleskávačky, maséři, občerstvovací služba, fotografové, pilot, maskérky, 

servisáci,...) neúnavně povzbuzovali,... a hlavní rozhodčí, což byl náš pan 

děkan, bedlivě přihlížel, aby vše probíhalo hladce. Soutěže byly různé, 

od vědomostních, až po fyzicky trochu náročnější. Našemu týmu se dařilo víc 

při vědomostních soutěžích a právě proto po prvních dvou disciplínách byli 

na 1. místě. Pak už to bylo trochu horší, ale tvrdě bojovali do posledních sil. 

Nakonec skončili přesně uprostřed - na krásném 4. místě! :-) 

Ještě jsem zapomněla říct, že cílem bylo nasbírat co nejvíce svatozáří, protože 

se všichni chceme stát svatými a společně se sejít s naším Pánem. Takže 

za každou vyhranou disciplínu získávali postupně svatozáře. My jsme jich 

získali 12. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se nějakým způsobem podíleli 

na přípravě tohoto setkání. Ať už výroba triček, videa, planetky,... a vůbec 
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všem zúčastněným, protože každý tam byl důležitý a na svém místě. DÍKY!!! 

;-) 

Kdo byste měl zájem podívat se na fotky z tohoto sportovního klání, tak jsou 

na stránkách naší farnosti. 

A ještě abych doplnila všechno: barva nám byla vylosována hnědá, takže dres 

- trička byla hnědé barvy s logem setkání. Jmenovali jsme se ČOKONYNŽA, 

za maskota jsme měli velkého hnědého medvěda, na video se můžete podívat 

také na farních stránkách a pokřik? Ten je: 

 

ČOKONYNŽA NAŠE TLUPA, 

ZVLÁDNEM VŠECHNY I MAMUTA, 

TEN KDO SE NÁM POSTAVÍ,  

PRCHNE RYCHLE, TO SE VÍ! 

-jm- 
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V měsíci květnu jsme s dětmi před každou dětskou mší svatou připravili 

malou májovou pobožnost. Vzhledem k tomu, že dnešní děti už k tomuto 

způsobu vyjádření úcty Panně Marii mají jaksi dál než v dřívějších letech, je 

pro ně těžší spontánně se do májové zapojit s chutí a radostí. Přesto a právě 

proto bych ráda moc 

poděkovala těm dětem, 

které se těchto 

dětských májových 

pobožností účastnily 

rády a s jiskrou v oku. 

Se zápalem četly 

modlitbičky, snažily se 

správně odříkat 

modlitbu Zdrávas 

Maria, počítaly kuličky 

na růženci…Ráda bych 

také poděkovala 

Anežce P. a Zuzce Š., 

které se nebály a pusti-

ly se do zpěvu Lore-

tánských litanií. Když 

jsme třetí květnovou 

středu před májovou 

pobožností vyzvali 

děti, aby natrhaly 

Panně Marii kytičku, 

daly se do sbírání kytek 

ležících mezi pose-

kanou trávou na svahu 

u kostela a každé z dětí 

chtělo, aby jeho kytka 

byla ta nejkrásnější! 

Byla to radost je 

sledovat… 

-ph- 
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Koncert na opravu varhan 
Každou květnovou neděli se konala v našem 

kostele májová pobožnost. Při té poslední 25. 5. 

vystoupila naše farní schola. Modlitby a čtení 

doprovodila krásnými mariánskými písněmi. 

Dále nás potěšil svým zpěvem sbor mladých 

z Letovic. Jaký byl úspěch naší scholy nedovedu 

posoudit, protože jsem stála v jejich řadách. 

Zato sbor z Letovic jsem si vychutnala. Za svůj 

výkon byli odměněni bouřlivým potleskem a taky 

občerstvením na farní zahradě. 

I když návštěva nebyla moc hojná, na dobrovolném vstupném se vybralo 

12 000 Kč. Tato částka bude použita jako příspěvek na opravu našich 

kostelních varhan.  
                              

 
Motto: „Svatí jsou darem pro svět.“ 

Před pár dny - 29. 5. ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně jsme jeli - 

24 dětí + 4 dospělí do Brna na výlet. Otec biskup Vojtěch jedenkrát za dva 

roky zve děti, které chodí do náboženství, na Petrov, aby s nimi strávil jeden 

den. 

Letošní celková účast byla opravdu velká - na 1900 dětí přijalo pozvání, takže 

katedrála téměř praskala ve švech . 
Ráno jsme jeli autobusem společně s dětmi z Boskovic. Po zaregistrování 

a získání náramků na ruku a mapky, kudy vede trasa, jsme se shromáždili 

v katedrále, kde jsme slavili mši svatou společně s otcem biskupem 

a ostatními kněžími. Potom nás čekaly soutěže a hry, které byly zaměřeny 

na konkrétní světce. Děti byly rozděleny do tří kategorií - 1. - 3. třída, 4. - 6. 

třída a 7. - 9. třída. Po splnění všech úkolů jsme se shromáždili všichni 

v Denisových sadech, kde bylo zakončení. Přišli sem všichni světci, 

se kterými jsme plnili úkoly na stanovištích, a každý z nich nám řekl nějaké 

motto. Otec biskup se tohoto závěrečného rozloučení rovněž zúčastnil. Když 

se nás zeptal, jestli se na nás může spolehnout jako na Ježíšovy následovníky, 

prostranstvím zahřmělo mohutné ANO! Celý den ukončil otec biskup 

závěrečným požehnáním. 

I přes to, že vlastně celý den pršelo, jsme prožili krásný den. A za něj Bohu 

díky! 
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A jaké zážitky si odváží děti - co se jim nejvíc líbilo? 

Zorka K. – katedrála 

Míša J. - stanoviště u sv. Anežky České 

Peťa M. - stánek s kokinama a se zmrzlinou a stanoviště 

Jakub M. - o. biskup a stanoviště, kde jsme stříleli na medvěda míčkama 

Eliáš M. - kostým Johanky z Arku - sice jsme u ní nebyli na stanovišti, jen 

jsme ji zahlédli v katedrále 

Jakub P. - plnění úkolů na stanovišti 

Klára L. - stánek se zmrzlinou 

Hanka P. - varhany a výzdoba katedrály, stanoviště, kde jsme rozvazovali uzly 

Aneta Š. - mše sv. v katedrále 

Verča Š. - stanoviště se sv. Zdislavou, kde jsme hádali bylinky, vůbec mně 

nevadilo, že pršelo, celkem se mi to i líbilo  

Jirka O. - sv. Ludmila, na závěr nám řekla heslo: " Mějte rádi svoje babičky 

a poslouchejte je ve všem, co vám řeknou." 

Radek B. - setkání s o. biskupem 

Kačka Š. - vše - nejvíc trasa, nelíbilo se mně, že pršelo 

Zuzka Š. - stanoviště v katedrále, kde nám o. Mikulášek vyprávěl o Janu Pavlu II. 

Petr O. - stanoviště se světci, kde jsme plnili úkoly 

Ráďa K. - stánek s cukrovinkami a úložiště, kde byly meče a štíty 

Tom Z. - stánek s cukrovinkami 

Vojta M. - stanoviště se sv. Filipem Nerim, kde jsme chytali míčky 

Martin O. - trasa s plněním úkolů 

Anežka P. - modlitba s o. biskupem v jeho soukromé kapli 

Káťa V. - stanoviště, kde jsme se setkali s o. biskupem - bylo to v jeho 

soukromé kapli) 

Marek L. - celková atmosféra výletu 

Ondra M. - soukromá kaple o. biskupa 

Blanka Š. - vystoupení scholy v katedrále při mši svaté 

Martina K. - závěrečné defilé světců, při němž nám každý z nich řekl svou 

radu pro život a nádherná mše sv. v katedrále zcela zaplněná dětmi. Líbila se 

mi i trasa naší skupinky s nápaditými úkoly. Také boční kaple v katedrále... 

Krásného toho bylo moc . 

Jitka M. - nejvíc mě zaujala soukromá kaple o. biskupa a také jeho rozhovor s námi. 

 

 

 

Fotografie z farních akcí naleznete ve fotogalerii na farních stránkách a také 

jsou postupně zveřejňovány na kostelní nástěnce a poté uloženy do fotoalba, 

které je možné si prohlédnout nebo zapůjčit ve farní knihovně.  
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NOSTI 

 
 

Dnes si přiblížíme dva knínické kříže. První z nich 

– Hochův – byl postaven před více než 100 lety 

na okraji vesnice u cesty, po které chodívali do 

kostela farníci z dolní části Knínic a z Vážan. 

Postupem času kolem tohoto kříže vyrostla 

zástavba rodinných domků a také dosti 

frekventovaná křižovatka místních cest. 

Kéž bychom při projití nebo projetí kolem si 

uvědomili, proč tento kříž tady stojí a také nápis, 

který je stále dobře čitelný. Díky vzorné péči pana 

Korčáka, potomka toho, který tento kříž nechal 

kdysi postavit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ve   

A v  
 

 
 

Hochova z Knínic. 
 

 

nakreslila 

Adéla Ožvoldíková 

foto 

Kristýna Ošlejšková 
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Za vesnicí se nachází po levé straně 

cesty vedoucí k objektům zemědělského 

družstva žulový kříž z r. 1932. 

Nápis na jeho přední straně je už špatně 

čitelný. Po pečlivém prozkoumání 

dobrým zrakem a hmatem však můžete 

přečíst tento text: 

 

 

Spása moje v  
  

 
  

 

L. P. 1932 
 

 
 

 
SYNKOVI 

Z  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následujících číslech Farníčku se budeme věnovat i dalším křížům, které se 

vyskytují v naší farnosti. Žádáme ty, kdo o jakémkoli kříži, který stojí na území 

Sudic, Vážan, Knínic a Šebetova, ví něco bližšího, ať nás informují na 

kontaktech uvedených na poslední straně. 
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KNIHO VNA 

 
 

Jelikož je tento Farníček věnován tématu Děti a víra, vybírám z knihovny 

knihy, které jsou určeny především dětem. 

 

Pro pochopení textu evangelií je důležité znát kulturní 

a historické prostředí, ve kterém žil Ježíš Kristus, 

nahlédnout do každodenního života lidí Nového zákona, 

poznat jejich zvyklosti, rodinný život, jejich města 

a vesnice, jejich řemesla i náboženské obřady. 

Kniha Každodenní život v Ježíšově době od Miriam 

Feinbergové Vamoshové 
podává důležité informace o kulturní, sociální 

a náboženské situaci ve Svaté zemi v období 

od 1. století před Kristem do 1. století po Kristu. Čtenáři 

se dozvědí, jak pracoval olivový lis a obilný mlýn, jak probíhala svatba 

a pohřeb, jak vypadaly Herodovy paláce, město Cesarea, pohanský chrám, 

a mnoho dalších informací. 

 

O tom, že každý z nás má nějaký dar a jen na nás 

záleží, jak s ním naložíme, vypráví tradiční libanonský 

příběh O třech stromech od Gabriela Ringleta 

...Byly jednou tři stromy a ty měly velké sny... Každý z 

nich nesl ve svém srdci jedno přání a každý z nich 

dostal od Boha dar. Jak se vzácným darem naloží? 

 

 

Není pohádka jako pohádka, není princ jako princ. Tenhle je 

skutečně jen jeden. 

Malý princ Antoine de Saint-Exupéryho 
– jedno z nejslavnějších děl moderní světové literatury. 

Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází na naši 

zemi ze vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi v africké 

poušti setkal s autorem našeho příběhu a zjevil mu tajemství 

své podivuhodné životní pouti. Ale zjeví mu vlastně daleko 

víc: tajemství čistého srdce, dobra a krásy. Je to opravdu 

líbezná knížka, která vám bude jistě právě tak milá a blízká, jako byla všem 

čtenářským generacím. 
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Pohádky mají nezastupitelný význam v životě lidí. Dítě, které by neslyšelo ani 

jednu pohádku, by snad ani nebylo dítětem. Pohádky otevírají svět fantazie, 

učí kráse a dobru, jsou pokladnicí moudrosti. Jsou školou, kde se učíme 

věrnosti a vytrvalosti, jsme vybízeni ke statečnosti a čestnému jednání. 

Neneche si ujít Tatínkovy pohádky Petra Piťhy. 

 

Existuje peklo i pro křesťany? Co si mám 

představit pod pojmem vzkříšení a život věčný? 

Jak katolíci přišli na to, že jen lidská duše je 

nesmrtelná a ostatní duše jsou smrtelné? 

Je dovoleno zkoušet Boha? Jaký je názor 

katolické církve na horoskopy? Nemohu uvěřit, 

že by sex byl dar nejvýš dokonalého a lidi 

milujícího Boha. Odpověď na tyto a další 

otázky, které si děti a dospívající kladou 

najdete v knize Už víš proč? Petra Šikuly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale i rodiče, kteří chtějí své děti vychovat co 

nejlépe, si tu mohou vybrat vhodnou literaturu. 

Například 

 

 

Vychovávej jako Don Bosco 

Bruno Ferrera 
Autor nezaměnitelným způsobem převádí 

preventivní výchovný systém zakladatele 

salesiánů do výchovné rodičovské praxe. 

V salesiánském pojetí je výchova stálé 

dobrodružství, kde rodiče berou své děti vážně, 

akceptují je jako samostatné osobnosti, váží si 

jejich názorů, ale přitom vědí, že děti potřebují 

moudré a laskavé vedení někoho zkušenějšího. 

 

Ve farní knihovně je také několik knih od Josefa Janšty, trvalého jáhna, 

který napsal kolem třiceti knih pro mládež a přispívá do různých časopisů, 

mimo jiné i do Tarzícia, časopisu pro ministranty.  
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pozvání: 
 

1. 6. v Letovicích 

Faralympiáda 
spojená s dětským 

dnem 
 

8. 6. farní den 
v Protivanově 
 

8. 6. benefiční 

koncert na opravu 

fary na Rozhraní 
 

12. - 15. 6. Festival křesťanské kultury v Náměšti nad Oslavou. V programu 

vystoupí sourozenci Hana a Petr Ulrychovi (Javory), dále scholy ze širokého 

okolí a duchovním slovem návštěvníky obohatí Jaroslav Max Kašparů. 
 

27. -  29. 6. Třetí ročník křesťanského festivalu Kefasfest v areálu kláštera 

Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Vstupenky lze zakoupit na internetových 

stránkách festivalu www.kefasfest.cz, tamtéž lze nalézt program a další 

informace. 
 

28. 6. od 9 hodin v Brně se bude konat kněžské svěcení. Přijmou je: Karel 

Adamec z farnosti Olešnice, Václav Hejč z farnosti Sloup v Moravském 

krasu, Martin Hönig z farnosti Letovice, Michal Seknička z farnosti Velké 

Meziříčí, Ing. Jaroslav Sojka z farnosti Deblín a Tomáš Šíma z farnosti 

Obyčtov. 
 

4. 7. - 5. 7. V předvečer slavnosti svatých Cyrila a Metoděje se na Velehradě 

koná tradiční „Večer dobré vůle“. V den slavnosti bude na Velehradě hlavní 

mše svatá v 10:30 hod. Před ní slouží tradičně mši svatou letošní novokněží. 

Odpoledne 5. 7. v 16:30 bude tradiční mše svatá s některými biskupy 

na velkomoravských vykopávkách u Mikulčic. 
 

17. 8. - 23. 8.  Celostátní setkání animátorů Třešť. Toto setkání je určeno 

mládeži ve věku 16 – 30 let, kteří jsou jakkoli aktivní ve farnostech a potřebují 

se povzbudit a nabudit. 
 

31. 8. Pavlov - 20 let od posvěcení  kaple (od 15:00) 

about:blank
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Pouti v blízkém okolí: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRUDICHROMY 

- poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 2014 

 
Příležitost vyrazit na krátkou pouť do nedalekých Chrudichrom bude opět 

(dá-li Bůh) první červencovou sobotu o prázdninách. Každý, kdo jednou 

opravdu vyšel na pouť, zřejmě potvrdí, že se jedná o okamžik, na který se 

nezapomíná, protože je téměř vždy spojen s nějakým zážitkem či duchovní 

zkušeností. A nemusí být vždy nejdůležitější, o jak věhlasné poutní místo se 

jedná nebo kolik tam bylo lidí. O tom, že Bůh má zvláštní zalíbení i v malých, 

odlehlých či na první pohled ne příliš významných místech, svědčí nejen Bible 

a pestrá historie poutních míst, ale také velká většina z těch, kdo se 

na „malou“ pouť někdy vydali.  
Program: 
18:00 – 19:00 Přivítání poutníků a hostů, mše sv. s doprovodem scholy, 

celebruje P. Tomáš Koumal. Sbírka na pořízení oltáře 

do kapličky, požehnání poutníkům. 

19:00 – 20:30 Občerstvení – pivo, limo, grilované 

klobásy, hermelín … 

20:30 – 21:15 Krátká přednáška na téma: „Oltář jako 

centrální prvek křesťanských 

chrámů“ - P. Tomáš Koumal, 

t. č. doktorand na Salesiánské univerzitě 

v Římě. 

od 21:15 Přátelské večerní posezení, občerstvení 

SUCHDOL 

Mše sv.: 

7:30, 9:00, 10:30 

6. 7. Velká pouť 

13. 7. Malá pouť 

3. 8. Porciunkule 

8. 6. JAROMĚŘICE 

Mše sv.: 8:30, 10:30, 14:00 

22. 6. SVITÁVKA 

29. 6. BAČOV 

29. 6. BISKUPICE 

6. 7. LETOVICE 

27. 7. BOSKOVICE 

10. 8. HORNÍ ŠTĚPÁNOV 

10. 8. LHOTA RAPOTINA 

17. 8. VRATÍKOV 

24. 8. ŽĎÁRNÁ 
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KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 
Také bychom Vás chtěli pozvat na katolickou charismatickou konferenci, 

která se koná opět na výstavišti v Brně. A to ve dnech 9. - 13. 7. 2014. 

Motto: ”Pane, nauč nás modlit se”(Lk11,1). Připravena je spousta zajímavých 

přednášek. Program více na www.konference.cho/cz. 

 

 

M  
Srdečně Vás zveme na 4. mezinárodní konferenci v Krakově a Osvětimi, která 

se bude konat ve dnech 17.–21. září 2014. Přidejte se letos i Vy a řekněte své 

jasné „NE” násilí. 

Stovky mladých lidí z různých zemí, které spojuje přání říci své jasné „NE” 

násilí, se sejdou v Polsku, v Krakově a Osvětimi, na místech, kde 

si připomínáme utrpení milionu Židů, Romů a vězňů z celé Evropy a bývalého 

Sovětského svazu během druhé světové války. 

I mnoho let poté, co v koncentračním táboře Osvětim-Březinka začalo 

vyhlazování vězňů, naléhavě cítíme, že je třeba znovu potvrdit hodnoty míru 

a soužití mezi různými národy ve všech zemích, odkud pocházíme. Věříme, že 

tato připomínka je velmi důležitá i pro nejmladší generace, které naštěstí 

nepoznaly hrůzy války a holocaustu. 

Sejdeme se v Osvětimi, abychom si připomněli historické tragédie našich 

zemí, zapříčiněné xenofobií, rasismem a antisemitismem a také abychom 

začali mít sen o vytváření lidštější budoucnosti. 

Nechceme zapomenout! Pojeď s námi i ty a přispěj tak k uskutečnění světa 

bez násilí, rasismu a antisemitismu! 

Pokud je ti mezi 16 a 30 lety a chceš se zúčastnit konference, nebo máš zájem 

o další informace, můžeš nás kontaktovat přes formulář na našich webových 

stránkách http://www.santegidio.cz/.  

Koncentrační tábor Osvětim - Březinka 

http://www.konference.cho/cz
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11. DIECÉZNÍ P - NÁRODNÍ   RODIN 

 29. - 30. 8. 2014 ve Žďáru nad Sázavou     

“FANDÍME RODINĚ” 
 

 

Slovo otce biskupa   

Milí přátelé, 

číslo tři se po vzoru Svaté Trojice, 

Boha ve třech osobách, stalo přímo 

i nepřímo určitou symbolikou, 

oslovující a ovlivňující mnoho věcí. 

V pohádkách se Popelka raduje 

ze tří oříšků, Honza dostává 

tři královské úkoly, kouzelná babička či dědeček plní tři přání, princezny 

většinou bývají tři sestry – a dalo by se ještě pokračovat. 

Svatý otec František při letošním svátku sv. Valentina v promluvě k desítkám 

tisíc mladých lidí uvedl tři slova, která mohou pomoci k prožití dlouhého 

a spokojeného manželství. Volně se dají přeložit jako: Prosím. Děkuji. 

Promiň. 

Přijměme tato slova nejen do svého slovníku, ale především do svého srdce, 

do svých vztahů. Možná budete překvapeni, jaká kouzla, a to nikoliv 

pohádková, mohou způsobit. 

V modlitbě provází 

                                                                      + biskup Vojtěch Cikrle 

 

Myšlenka Pouti rodin 

Biskupství brněnské má za sebou již desetiletou tradici pořádání poutí rodin 

do Žďáru nad Sázavou. Na jejím počátku bylo přání otce biskupa Mons. 

Vojtěcha Cikrleho, aby se rodiny v brněnské diecézi měly možnost setkávat, 

zažít společenství, vzájemně se sdílet a povzbudit při společném slavení 

eucharistie. 

A v letošním roce, který je současně Rokem rodiny a rokem oslav 20. výročí 

Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN, je k tomu zvláštní příležitost. 

Proto biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť rodin, která se pod 

záštitou Brněnského biskupství ve Žďáru nad Sázavou spojí s poutí diecézní. 

Součástí doprovodného programu budou různá hudební vystoupení, přednášky 

pro rodiče, biblická zahrada pro děti a další zajímavé programy 

pro celou rodinu. Všichni jste srdečně zváni! 

Podrobný program naleznete na plakátech a na webových stránkách 

www.biskupství.cz. 
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 Před 20 lety 18. 6. 1994 bylo 

biskupem Vojtěchem Cikrlem  
vysvěceno 6 novokněží 

z brněnské diecéze. 

Mezi nimi byl také Miroslav 

Šudoma, kterému bychom chtěli 

touto cestou poblahopřát 

k významnému jubileu a s vdě-

čností poděkovat za jeho službu v 

naší farnosti. 

Současně s P. Šudomem byl na 

kněze vysvěcen také boskovický 

rodák Milan Těžký. 

 

 Na farních stránkách www.kninice.farnost.cz doporučujeme na hlavní 

stránce rozkliknout odkaz na přednášku Mons. Tomáše Holuba, který v 

rámci katolické charismatické konference 2013 hovořil o církevních 

restitucích. Tuto složitou záležitost týkající se celé naší církve podává 

srozumitelným jazykem a svěžím způsobem (převzato z www.tv-mis.cz). 

A rozkliknutí dalšího odkazu “Rembrantův obraz Návrat 

marnotratného syna” vás jistě také potěší a přiměje k duchovnímu 

a uměleckému zamyšlení. 

 

 Další novinkou na našem farním webu je rubrika Akce děkanátu. 

Webmaster Miroslav Hartl zde umístil kalendář, do kterého jednotlivé 

farnosti našeho děkanátu můžou vkládat své akce. Měl by tak postupně 

vzniknout prostor, kde se snadno můžeme dovědět o dění v našem okolí 

a zapojit se do prožívání kulturních, sportovních a duchovních akcí celého 

děkanátu. 

 

 A ještě jeden tip na zajímavé pořady na TV Noe: Kulatý stůl s názvem 

Rok rodiny a potom také Na pořadu rodina – Prožívání církevního 

roku. Přímé odkazy naleznete taktéž na hlavní straně našeho farního 

webu. Oba pořady jsou velmi inspirativní pro život v manželství, výchovu 

dětí a vůbec pohled na rodinu zajímaví hosté předkládají neotřelým 

způsobem a ledacos se můžete dozvědět. 

 

 

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 

 

http://www.kninice.farnost.cz/
http://www.tv-mis.cz/
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PERLIČKY 

Z NÁBOŽENSTVÍ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

·         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co řekla Alžběta, když za 

ní přišla Panna Maria? 

CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, 
 

Co oslavoval Pán Ježíš 

při poslední večeři? 

zmrtvýchvstání.  

Dar Ducha svatého: 

abychom nemuseli psát 
 

Kým byla 

Alžběta naplněna 

při návštěvě 

Panny Marie? 

holubem  

Jak zní 9. přikázání? 

(chvíle přemýšlení 

a pak radostně): 

jo, je to nechodit za 
 

Komu se chtěla 

Panna Maria 

svěřit, že čeká 

děťátko? 

 

Základní pravdy víry: 

 otce, syna a ducha 

 

Kdo dovedl Izraelity 

do země Zaslíbené? 
 

Ne, ten to nebyl… 
 

Při otázce, jak se 

jmenoval sv. Cyril 

ještě jinak, zněla 

odpověď: 

lti  

 

 

 

 

 

 

Také jsme se 

dozvěděli, že 

máme 

svátost svatební  
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Tento Farníček se Vám dostává 

do rukou 1. června - na Den dětí, 

tudíž je celkem logicky zaměřen 

právě na děti. A možná někoho ani 

nenapadlo, že je vytvořen z velké 

části právě dětmi. Vždyť záludné 

otázky panu kaplanovi kladly děti, 

úsměvné perličky z hodin 

náboženství jsou také výroky našich 

dětí. Zkusme se jim nejenom 

zasmát, ale také popřemýšlet, jak 

bychom asi odpověděli my… Děti 

nám také prozradily, čeho si všímají 

a co se jim líbí v našem kostele. 

Jsou to třeba věci, které nám 

dospělým zevšedněly a ani si jich 

kolikrát nevšimneme. O setkání 

mladých s otcem biskupem 

na Petrově nás informovala jedna 

z nejmladších účastnic tohoto 

setkání, šikovná nastupující 

redaktorka Kačka. A knínické kříže 

pro nás nafotila mladá  talentovaná 

fotografka Kristýna.  

Je vidět, že o budoucnost naší 

farnosti i našeho časopisu se 

nemusíme obávat. Těšme se, až tito 

mladí nastoupí místo nás. A trošku 

jim to usnadněme. Třeba tím, 

že budeme víc tolerantní k chování 

dětí v kostele. A hlavně se za ně 

modleme. Žehnejme svým dětem 

a vnukům. Přidejme se k modlitbám 

maminek a brzy snad i tatínků 

za své děti. Přijďme za ně poprosit 

před svatostánek. Vkládejme je 

do rukou Matky Boží, která je 

Matkou naší i jejich. Prosme jejich 

křestní patrony i ostatní svaté 

o ochranu a o přímluvu za naše děti.  

RODIČOVSKÉ   POŽEHNÁNÍ 
 

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku 

na moje děti a vnuky 

a požehnej jim. 

Prosím Tě, zahrň je svým 

milosrdenstvím a láskou. 

Smiluj se nad nimi a odpusť jim 

všechny hříchy. 

Přikryj je svou krví a chraň 

jejich mysl, srdce i vztahy. 

Uzdrav svou láskou všechna 

citová zranění jejich srdcí. 

Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. 

Ochraňuj je na cestách. 

Pane Ježíši, ve Tvém jménu 

jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, 

čistotu srdce a osvobození 

od zlých myšlenek, slov a skutků. 

Žehnám jim, aby dostali lásku, 

radost, pokoj, životní moudrost, 

chuť k modlitbě a k plnění 

svých povinností, srdce plné 

lásky k Tobě a k lidem. 

Chraň je v životě před úklady Zlého, 

před závislostmi různého druhu 

a nemravností. 

Požehnej jim a daruj pokoj duše 

a vše potřebné pro život. 

Žehnám jim ve Tvém jménu, 

aby byli zdraví duchovně, 

duševně i tělesně, aby přišli 

do nebe s celou naší rodinou. 

Pane Ježíši, děkuji Ti, 

že při nich stojíš a že jim žehnáš. 

Požehnej i mně, abych se k nim 

choval/a s Tvou trpělivostí, 

moudrostí a láskou. Amen. 
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Před pár týdny jsme mohli být aspoň na dálku svědky velké události - 

svatořečení nedávných papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. 
Toho prvního už asi moc 

nepamatujeme, i když nějací 

pamětníci se snad najdou. Ale Jana 

Pavla máme ve vzpomínkách 

asi všichni. Zkusme v nich zapátrat, 

něco vylovit a podělit se 

s ostatními. 

 

Příští Farníček  chceme věnovat 

hlavně těmto dvěma novým svatým. 

Trošku jsme na ně v pouťových starostech pozapomněli, tak jim (i nám) to 

vynahraďme teď. 

 

Kdo by se chtěl ještě vyjádřit k dnešnímu tématu dětí v kostele nebo napsat 

o čemkoli jiném, má samozřejmě možnost. Rádi otiskneme. 

Nezapomeňme, že Podzimní Farníček vychází už za tři měsíce a začněme 

vzpomínat a psát co nejdřív. Doručování příspěvků obvyklé - e-mailem, 

do krabičky v kostele nebo redaktorům. Děkujeme předem a těšíme se 

na spolupráci. 

redakce Farníčku 
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odevzdáváme Ti je, 
abys Ty mohl konat v jejich 

-  
ale podle své moudrosti a lásky. 
Amen. 
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