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Drazí věřící,
ač se to zdá neuvěřitelné, léto je pryč a nastávají nám opět podzimní dny.
Přestože pro děti je podzim spojený s nástupem do školy a proto někdy
ne moc příjemný, má podzimní čas nepochybně své mocné kouzlo.
Po liturgické stránce nám pak podzim nabízí řadu významných
svátků i slavností a jedním z vrcholů je 1. listopadu slavnost
Všech svatých. A to skutečně všech, tedy nejen těch, kteří byli
za svaté oficiálně prohlášeni církví, ale i těch, o jejichž svatosti neví
kromě Boha nikdo.
K těm oficiálně kanonizovaným přibyli letos dva velcí papežové
20. respektive i 21. století: Jan XXIII. a Jan Pavel II. O jejich svatosti
už za jejich života málokdo pochyboval a 27. dubna tohoto roku byla
jejich svatost prohlášena i církví. Někteří svatí nám svým způsobem života
a dobou, ve které žili, mohou připadat velmi vzdálení. Tyto dva nové světce
však mnozí pamatují a Jana Pavla II. zažila ještě většina naší populace. Více
o těchto světcích se dočtete uvnitř Farníčku, proto chci jen krátce napsat,
čím mě oba oslovili a zaujali.
Jan XXIII. určitě svým rozhodnutím svolat koncil, svým humorem,
či odvahou při volbě svého jména, které bylo spojené s nechvalně známým
papežem z 15. století, jenž nebyl církví za papeže nikdy uznán. Každodenní
připomínkou Jana XXIII. je pak pro mě jeho krásná ranní modlitba, jež byla
zařazena i do současného kancionálu.
O Janu Pavlu II. by se toho dalo napsat opravdu hodně. Můj největší zážitek
ze setkání s ním se neváže k žádné z návštěv Československé či České
republiky, ale k Národní pouti do Říma v roce 1996. Tam jsem při audienci
mohl stát doslova pár kroků od onoho velikána naší doby a velmi silně na mě
jeho blízkost zapůsobila. Jakou byl osobností, jsem si poté opět uvědomil
při jeho pohřbu, kdy se rozloučení s ním zúčastnili mocní z celého světa.
Vždyť která z hlav států kdy měla na svém pohřbu tolik čestných hostí?
Nejen v současné době je papežství často kritizováno. Hodnotí se chyby,
rozhodnutí, poukazuje se na přehmaty a mravní poklesky mnoha papežů
minulosti. Tato kritika je zvláště silná od doby Prvního vatikánského koncilu
v roce 1870, kdy byla papežská neomylnost ve věcech víry a mravů
prohlášena za článek víry. Jsem velmi rád, že o papežích doby nedávno
minulé můžeme s hrdostí prohlašovat, že žili svatě. Ano, žijeme v době
svatých papežů. Bohu díky.
Váš kaplan Michal Seknička
3

Milý pane kaplane, zatím jste pro nás farníky zahalen
tajemnem, známe Vaše jméno, Vaši tvář, že jste novokněz
a že budete kaplanem ve farnostech Boskovice, Knínice a
Svitávka, mohl byste nám prozradit něco o sobě?
Narodil jsem se na zámku ve Velkém Meziříčí (byla tam
porodnice ), a téměř celý svůj život jsem prožil v nedaleké vesnici Lavičky,
která patří právě do farnosti Velké Meziříčí. Po ukončení základní školy jsem
neudělal přijímačky na gymnázium, protože matematika byla (a je) mým
velkým nepřítelem. Takže jsem se vyučil strojním mechanikem a potom
pracoval v podniku Kablo Velké Meziříčí. Jak už název napovídá, jedná se
o firmu vyrábějící kabely všeho druhu. Tam jsem si při zaměstnání dodělal
dálkově maturitu, i když přijímačky z matematiky klaply až na opravný
termín, což potvrzuje už výše napsané. V roce 2003 jsem potom, po krátkém
experimentu s pojišťováním, přestoupil pro změnu do kabelovny Draka
Kabely, která rovněž sídlí ve Velkém Meziříčí. No a odsud už vedla cesta
do semináře. V té době mi bylo 35 let.
Co bylo pro Vás důležitým momentem nebo motivem, že jste se stal knězem?
Spojily se tři faktory. Snaha něco se svým životem udělat, slova Písma
o povolání učedníků a výzva biskupa k vyplnění přihlášky do semináře
v nedělních ohláškách. Ten první byl dlouhodobější, ty další se s ním spojili
v krátkém časovém sledu.
Máte někoho, kdo byl nebo je Vaším kněžským vzorem?
Kromě sv. Augustina (v mládí byl pěkný výlupek) a sv. Jana Maria Vianneye
(taky mu škola moc nešla), to jsou ze žijících kněží určitě můj dlouholetý
děkan ve Velkém Meziříčí a současný farář ve Křtinách Mons. Jan Peňáz.
Našla by se určitě i spousta dalších a nebyl by to zrovna krátký seznam.
Je vidět, že rád zpíváte. Hrajete také na nějaký hudební nástroj?
Tak trochu hraji na akordeon neboli tahací harmoniku.
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Jaké jsou Vaše první dojmy z knínické farnosti?
Aniž bych chtěl nějak lichotit nebo se zalíbit, tak první dojmy jsou veskrze
pozitivní. Vidím v kostele hodně dětí, mladých rodin a na to, že jsou Knínice
relativně malá farnost, je tu spousta různých aktivit, viz třeba právě Farníček.
Navštívil jste někdy dříve některá místa tady u nás? Myslím na Boskovicku
a Blanensku. Máte nějaký vztah k poutnímu místu Vranov u Brna?
Z Boskovic mám jednu dobrou kamarádku, v Blansku bydlí jeden z mých
nejlepších kamarádů, v nedalekých Letovicích jsem byl na seminární praxi,
v Kunštátě byl farářem můj prastrýc a navíc je mým koníčkem i turistika
potažmo poutě, takže mám okolní kraj už docela procestovaný. S jednou
výjimkou - právě bezprostředního okolí Boskovic. A ten Vranov u Brna, to je
téměř srdeční záležitost. V dětství a mládí jsme tam často cestovávali
s farností na poutě a později jsem tam začal putovat i pěšky. Dvakrát to byla
pouť Velké Meziříčí - Vranov a dvanáctkrát Velké Meziříčí - Velehrad
se zastávkou na Vranově. Krásné místo.
Co rád děláte ve volném čase?
Částečně už jsem to prozradil v předešlé otázce. Rád
se toulám nebo putuji, poslouchám muziku, čtu,
sleduji sport, nebo pokud je možnost, rád si i aktivně
zasportuji, hlavně fotbal, kolo nebo florbal.
Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo? Umíte vařit?
V jídle nejsem moc vybíravý, takže by tady těch jídel musela být celá řada.
S tím vařením, ne že bych se považoval za kuchaře, ale docela mě vaření baví
a rád experimentuji.
Školákům končí prázdniny (a mně taky) a je tu nový školní rok. Určitě by je
zajímalo (a mě taky), jaký jste byl žák? Dostával jste poznámky? Vzpomněl
byste si na nějakou?
Žák jsem byl hodný a nenápadný, v učení spíše průměrný. Poznámek by se
pár našlo. Nevím, jestli je pedagogické to tady zveřejňovat, ale asi nejvíc
si pamatuji na poznámku z výtvarné výchovy. Tam jsem se dost trápil
(podobně jako v matematice) a tak jsem si jednou vypůjčil od spolužáka jeho
výrobek a vydával ho za svůj. Byl jsem však odhalen a potrestán pětkou
a poznámkou s jedním slovem „Podvod“. Z čehož jasně plyne, že lež má
krátké nohy.
Děkuji za rozhovor.  Markéta Dvořáková
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Svatý Jan Pavel II.

Svatý Jan XXIII.

Prostřednictvím Letního Farníčku jste byli vyzváni ke vzpomínání…K oživení
zážitků, které máte s těmito dvěma papeži. Vždyť jak ti nejstarší, tak i mládež,
všichni jsme se nějakou formou mohli setkat buď s Janem Pavlem II. nebo
i s Janem XXIII. Možná jsme byli jejich pohledem, slovem nebo jiným
kontaktem osloveni, zasaženi, ovlivněni…A protože Farníček chce být
prostorem pro sdílení mezi námi farníky, jsme rádi, že se sešlo alespoň pár
příspěvků, které mohou nás ostatní inspirovat a připomenout třeba i naše
dávno zapadlé vzpomínky.
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(25. listopadu 1881 Sotto il Monte, Itálie - 3. června 1963 Vatikán)

Na kněze byl vysvěcen v roce 1905. V roce
1915 byl odveden do italské armády jako
ošetřovatel a kaplan s hodností seržanta.
V roce 1921 jej papež Benedikt XV.
jmenoval předsedou Společnosti pro šíření
víry.
V roce 1925 ho papež Pius XI. vysvětil na biskupa s titulární diecézí
aeropolskou (jako biskupské heslo si zvolil Oboedientia et pax - Poslušnost
a mír) a vyslal jej jako apoštolského visitátora do Bulharska. Zde se projevilo
jeho diplomatické nadání a schopnosti. V letech 1935 - 1944 zastával post
apoštolského delegáta v Turecku a Řecku.
Během 2. světové války vyvinul velké úsilí na pomoc lidem postiženým
válkou. Vyjednal se západními spojenci přísun humanitární pomoci (léky
a potraviny) pro Němci okupované Řecko, což se setkalo s vysokým
oceněním. S neoficiální pomocí německého velvyslance v Turecku
von Papena dokázal zabránit Turkům ve vydání několika set židovských
uprchlíků zpět do Německa, za což mu později Izrael udělil titul Spravedlivý
mezi národy.
V roce 1944 ho papež Pius XII. jmenoval apoštolským nunciem v Paříži, jejíž
nová vláda byla antiklerikální. Během svého pobytu ve Francii byl jmenován
kardinálem. Krátce poté se stal patriarchou benátským.
28. října 1958 jej konkláve kardinálů nečekaně zvolilo nástupcem po papeži
Piu XII. Předpokládalo se, že bude papežem spíše přechodným vzhledem
k jeho vysokému věku a chatrnému zdraví. Zvolil si jméno Jan XXIII. (Jméno
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Jan bylo naposledy použito v 15. století jedním ze vzdoropapežů, na něhož se
nebere při číslování zřetel.)
Jan XXIII. se ukázal být radikálně jiný od svých předchůdců. Byl známý svým
smyslem pro humor, nekonvenčností a zanedbáváním protokolu
a bezpečnostních opatření. Proslavené jsou jeho návštěvy věznic a tajné výlety
mimo Vatikán, které přinášely starosti veliteli jeho osobní gardy.
Jan XXIII. omezil konfrontační antikomunistický kurs svých předchůdců
a navázal na jejich úsilí v boji za mír ve světě a v oblasti ekumenismu. Omezil
mnoho ceremoniálních zvyklostí a zrušil několik set let platnou kvótu
omezující počet kardinálů na 70. Svolal 2. vatikánský koncil, který měl
přiblížit katolickou církev modernímu světu, a jeho první polovině předsedal;
zemřel v jeho průběhu.
Papež Jan Pavel II. jej r. 2001 prohlásil za blahoslaveného. 27. 4. 2014 byl
svatořečen.

Řím, 1959. Kardinálové zvolili 76 letého papeže v naději, že jeho pontifikát
proběhne bez překvapení. Ale Jan XXIII. překvapil všechny. Svoláním
Druhého vatikánského koncilu “laskavý papež” zahájil největší revoluci
v moderních dějinách katolické církve. Svolal biskupy světa, aby se zapojili
do přímočaré diskuse o směrování a budování církve.
Výsledků Druhého vatikánského koncilu se nedožil. Ale nebýt jeho svolání
a následné domluvě všech zúčastněných, nemohla by se církev přiblížit všem
věřícím a světu: např. sloužení mše sv. čelem k lidu v rodné řeči každé
země,...přijmout stanovisko k odstranění rasismu,...Bůh má rád všechny věřící
i nevěřící,...
Přijetím Druhého vatikánského koncilu a jeho působením začali papežové
navštěvovat země celého světa, rozpadl se komunismus v Evropě, konají se
národní poutě a celosvětová setkání mládeže,...
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Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar.
To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával
tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého
bratra.Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus
všechny objímá. Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně, než na sebe. Prosím tě, ať se vždy
ovládnu, ať ze mne není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně
zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.
Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu
pomáhala. A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl
každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro tebe, s tebou
a v tobě.
Veršovaná verze této modlitby:
Můj probuzený život, Ježíši, tobě patří
a všichni, které potkám, jsou tví a moji bratři.
Tys všude konal dobro, když po zemi jsi chodil,
chci tě dnes následovat, na lásce tvé mít podíl.
Dej, ať mám pro bližního čas, humor, vlídná slova,
ať ovládám své vzněty a odpouštím vždy znova.
Ať starosti a tísně na tebe duše vloží
a v mysli, slovech, činech hledá vždy vůli Boží.
Ať s pomocí tvé Matky, kterou vždy vyslyšíš,
pomohu druhým k tobě aspoň o krůček blíž.
Bud' oslaven a chválen Otec i Syn i Duch,
v jednotě lásky dokonalé, k níž Boží děti velké, malé,
zveš ty, náš dobrý Bůh.
Papež Jan XXIII. byl zdatným diplomatem, dokázal vyřešit za svého
pontifikátu i před ním řadu složitých situací, dokázal se vždycky domluvit.
Měl prý na to svoji zvláštní metodu. Před obtížným jednáním se pomodlil
ke svému andělu strážnému a poprosil jej, aby se domluvil s andělem
strážným toho, s kým měl jednat. A ono to fungovalo, většinou se
domluvili ke spokojenosti všech.
Zanedlouho si budeme připomínat památku andělů strážných. Nejen
v tento den bychom neměli zapomínat, že každý máme svého anděla
strážného, který nám pomáhá a stará se o nás. Že je to mocný ochránce
každého z nás a my se na něj můžeme obracet se svými prosbami.
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(s podtitulem O míru mezi všemi národy v pravdě,
spravedlnosti, lásce a svobodě, vydána dne 11. dubna 1963)
Je jednou z nejslavnějších encyklik 20. století a posledním velkým
počinem Jana XXIII., který necelé dva měsíce po jejím vydání
zemřel na rakovinu. Jasný a srozumitelný text a optimistický tón celé encykliky
vzbudil u katolíků i nekatolíků živý ohlas.
Tzv. „mírová encyklika“ se zabývá vztahy mezi lidmi a stávající politickou
situací (vznikla dva roky po vybudování Berlínské zdi a pouze pár měsíců
po dramatické Karibské krizi), zdůrazňuje nutnost dodržování lidských práv
i povinností a říká, že konflikty se mají řešit jednáním a nikoliv válkou.
Požaduje zákaz jaderných zbraní, ukončení závodů ve zbrojení a zahájení
odzbrojovacího procesu pod mezinárodní kontrolou.

⃰Znamenitý

řád vesmíru je podle této encykliky v podivném rozporu
s nepořádkem, který vládne mezi lidmi a mezi národy; jako by se jejich
vzájemné vztahy nemohly řídit jinak než násilím. Mylné názory však vedou
často k omylu: mnozí se domnívají, že vztahy mezi jednotlivci a státem,
k němuž příslušejí, lze uspořádat podle týchž zákonů, jimiž lze vládnout
nad vesmírnými silami a živly, které nejsou nadány rozumem. Avšak zákony,
jimiž se řídí lidské vztahy, jsou zcela jiného druhu a je třeba objevovat je tam,
kam je vepsal Původce všech věcí, to jest v lidské přirozenosti, která dává
člověku nezcizitelná práva a povinnosti.

⃰Následuje

kapitola o lidských právech (právo na život, na tělesnou
nedotknutelnost,…, právo na pravdivé informace, svobodnou volbu
povolání,…), mluví i o politických právech.
Pacem in terris se soustředí na hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti,
kterou je třeba vždycky prosazovat, respektovat a chránit. Chráněna nemají
být pouze hlavní občanská a politická práva – říká Jan XXIII. – ale je třeba
také každému umožnit přístup k prostředkům živobytí: pokrmu, vodě, bydlení,
zdravotní péči, škole, vzdělání a možnosti založit a uživit rodinu. Toto jsou
cíle, které mají neodkladnou prioritu v národním i mezinárodním úsilí a určují
míru jeho dobra. Na nich závisí trvalý mír pro všechny.

⃰Zároveň

s právy ovšem encyklika mluví o nemenším výčtu povinností
člověka, člověk má podle ní „povinnost starat se o zachování vlastního života;
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jeho právo na důstojný způsob života se pojí s povinností žít důstojně; a právo
na svobodné hledání pravdy s povinností pronikat do pravdy stále hlouběji.“

⃰Zdůrazňuje

též, že základem
„Protože lidé jsou přirozenou povahou
mravního řádu je Bůh a od Boha
společenští, musí žít s druhými lidmi
je odvozena i veškerá světská
a hledat i jejich dobro.“
moc. To ovšem světskou moc
Nestačí
tedy práva člověku
zavazuje a omezuje, neboť jak
přiznávat,
je třeba zajistit,
encyklika říká: „Jestliže tedy
aby
je
skutečně
měl.
vládci států ukládají zákony nebo
něco nařizují v rozporu s tímto
řádem, a tedy v rozporu s vůlí
Boží, pak moc, která jim byla svěřena, nemá pro svědomí občanů závaznou
platnost, protože "více je třeba poslouchat Boha než lidi".“

⃰Encyklika mluví o nepřijatelnosti potlačování a vynucované asimilaci menšin,
které má stát naopak chránit, vyžaduje, aby mezi státy panovala „činná
solidarita“, a mluví o povinnosti chránit politické uprchlíky a (je-li to možné)
přijmout je na svém území a umožnit jim začlenění do společnosti.

⃰Encyklika kritizuje závody ve zbrojení, které odčerpávají příliš velký podíl
prostředků, které chybí v boji s chudobou, a požaduje dále zákaz jaderných
zbraní a snížení výzbroje armád tehdejších velmocí. Opravdový mír bude
podle jejích slov zajištěn tehdy a jen tehdy, bude-li založen na pravdě,
vybudován na zásadách spravedlnosti, oživován láskou a uskutečňován
ve svobodě. Mluví též o potřebě ustanovení celosvětové politické moci
nadřazené jednotlivým státům, která ale musí vzniknout na bázi dohody,
nikoliv jako vnucená silnějšími státy státům slabším.

⃰Autor v Encyklice též vyzývá věřící, aby vstupovali do politiky a občanskospolečenských aktivit, aby více dbali na soulad svých činů se svojí vírou
a vnášeli do mezilidských vztahů více porozumění.
Neboť v lidské společnosti jistě nezavládne mír, nezavládne-li mír v srdci
každého člověka, nebude-li každý v sobě zachovávat řád, jehož zachovávání
přikázal Bůh. V této věci vyzývá sv. Augustin člověka takto:
"Žádá si tvá duše být způsobilá a zvítězit nad tvými vášněmi? Ať se podrobí
tomu, co je vyšší, a zvítězí nad tím, co je nižší; a bude v tobě mír: pravý,
bezpečný, spořádaný. Jaký že je řád tohoto míru? Bůh poroučí duši, duše
tělu; nic není nad to spořádanějšího."
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(Zpracováno z Encykliky Pacem in terris, Zvon 1996 a z www.wikipedia.org)
(18. května 1920 Wadowice, Polsko - 2. dubna 2005, Vatikán)

Karol se narodil jako třetí potomek armádního
důstojníka Karola Wojtyły a jeho ženy Emilie. Jméno
Karol dostal budoucí papež po otci, Józef snad
po generálu Jósefu Piłsudském, jenž deset dní
před jeho narozením porazil ruská vojska u Kyjeva nebo
na počest císaře Františka Josefa, v jehož armádě
jeho otec dříve sloužil. Ze svých starších sourozenců
Karol Wojtyła zažil pouze bratra Edmunda, sestra Olga
(1914) zemřela krátce po narození. Lidé z jeho
nejbližšího okolí Karola oslovovali Lolek. V devíti letech
mu zemřela matka, o tři roky později zemřel i jeho
o čtrnáct let starší bratr, který byl lékařem a nakazil se
při epidemii spály. Díky otci se Karol Wojtyła seznámil
s polským romantismem a doma i ve škole intenzivně
pročítal klasiky polské literární tradice. Tento zájem
prohloubil i aktivní činností v divadelních spolcích
působících při kostele a škole. Po studiu na gymnáziu se
Karol Wojtyla zapsal na Filozofickou fakultu
12

Karol Wojtyla při
prvním svatém přijímání (25. 5. 1929)

Jagellonské univerzity v Krakově ke studiu polonistky. Zde poznal Jana
Tyranowského, který ho uvedl do studia mystiků. 1. listopadu téhož roku
začal pracovat v kamenolomu Zakrzówek, aby se tak vyhnul deportaci do
nacistického Německa, které už rok okupovalo Polsko. 1941 mu zemřel i jeho
otec, poslední člen rodiny.
V říjnu 1942 začal navštěvovat tajné kurzy Teologické fakulty Jagellonské
univerzity. 29. února 1944 ho porazil nákladní automobil a byl hospitalizován.
1. listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze. Odjel do Říma, aby pokračoval
ve studiích na papežské univerzitě Angelicum. O rok později složil licenciátní
zkoušku z teologie a během léta cestoval
po Francii, Belgii a Holandsku. 1949 obhájil
doktorskou práci Nauka o víře podle svatého
Jana od Kříže. Vrátil se pak do Krakova,
kde působil jako kněz – kaplan.
Na Teologické fakultě přednášel katolickou
sociální etiku a v roce 1953 mu byl udělen
titul docenta. V roce 1954 se stal profesorem
v Krakovském semináři a na Katolické
univerzitě v Lublinu. 28. září 1958 přijal
biskupské svěcení.
Rád se věnoval práci s mládeží, pořádal
diskusní semináře pro studenty, zahájil
vůbec první program předmanželské
přípravy v dějinách krakovské arcidiecéze
a stal se vedoucím skupiny Środowisko (tj. „Životní prostředí“), jejíž členové
ho začali oslovovat Wujku (strýčku). I na postu biskupa Karol Wojtyla jednou
ročně vyrazil s přáteli ze skupiny Środowisko na výlet na kajacích.
1962 se odebral do Říma, kde se účastnil zasedání
2. vatikánského koncilu. O rok později byl jmenován
krakovským arcibiskupem a roku 1969 přijal
od Pavla VI. titul „kardinála“.
Kardinál Karol Wojtyla byl zvolen papežem 16. října
1978. Přijal jméno Jan Pavel II.
4. března 1979 byla publikována jeho první encyklika
„Redemptor hominis“ (Vykupitel světa).
V červnu přijel na pastorační návštěvu Polska.
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13. května 1981 v 17:19 na náměstí sv. Petra spáchal na Jana Pavla II. atentát
Turek Ali Agca. Jan Pavel II. byl vážně zraněn, ale atentát přežil. Po náročné
operaci byl hospitalizován na poliklinice Gemelli.
Rok po atentátu se v květnu 1982 odebral na pouť do portugalské Fatimy, aby
zde Panně Marii poděkoval za její mateřskou ochranu při atentátu.
25. 3. 1984 zasvětil svět a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Roku 1985 se v Římě uskutečnil první Světový den mládeže. V následujících
dvaceti letech se Jan Pavel II. s mladými lidmi setkal nesčetněkrát, na světové
úrovni osmkrát. Prvním ze Světových dnů, kterého se zúčastnila i mládež
z Čech, Moravy a Slezska, byl VII. světový den mládeže v polské
Čenstochové roku 1991.
Za pontifikátu Jana Pavla II., roku 1992, byl zveřejněn „Katechismus
katolické církve“.
Katechismus katolické církve předkládá uspořádaný a souhrnný výklad
podstatných a základních složek křesťanského katolického učení, jak o víře,
tak o etice, a to ve světle 2. vatikánského koncilu a celkové tradice církve.
Jeho hlavními prameny jsou Písmo svaté, Otcové, liturgie a učitelský úřad
církve.

2002 vyhlásil apoštolským listem „Rosarium Virginis Mariae“ Rok růžence
a přidal k této
Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
tradiční mariánské modlitbě pět Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
„tajemství
Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
světla“.
Ježíš, který ustanovil Eucharistii

14. a 15. srpna 2004 se odebral na pouť do Lurd, 5. září 2004 navštívil Loreto:
byly to jeho poslední pouti.
30. ledna 2005 naposledy veřejně vedl tradiční nedělní modlitbu Anděl Páně.
1. února 2005 byl hospitalizován na poliklinice Gemelli, kde s přestávkami
zůstal až do 10. března. 30. března 2005 se při generální audienci ukázal
v okně Apoštolského paláce. Nebyl schopen promluvit, ale přesto požehnal
tisícům poutníků, kteří se shromáždili na náměstí svatého Petra. Bylo to jeho
poslední veřejné vystoupení.
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Jan Pavel II. žil necelých 85 let,
papežem byl skoro 27 let.
27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen.

Svou službu římského biskupa a pastýře univerzální církve pak následně
zahájil slovy:

"Nebojte se!
Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu!
Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti,
těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci
a dejte mu vstoupit do svých srdcí.
Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku.
Jedině on to ví.... !"
Jan Pavel II. 1993 (Brožura Denver – Velehrad):
Nemějte strach jít do ulic. Teď není doba stydět se za evangelium.
Kristus vás potřebuje, aby osvítil svět a ukázal mu "stezku života" (Žl 16,11),
abyste byli výzvou, která hlásá konkrétní a účinné "ano" církve vůči Životu.
Boj bude dlouhý a bude potřeba každého z vás. ...Nebojte se. O výsledku
tohoto boje za Život je již rozhodnuto, i když pokračuje za nepříznivých
podmínek a velkého utrpení...
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Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat
radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba
stydět se za evangelium (srv. Řím 1,16). Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno
ze střech (srv. Mt 10,27). Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené
na pohodlí a zvyku a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat
Krista i v moderním velkoměstě. Vy musíte být těmi, kdo jdou na "křižovatky
cest" (srv. Mt 22,9) a každého zvou k hostině, kterou Bůh připravil pro svůj
lid. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Nebylo
přece přijato proto, aby bylo střeženo v soukromí. Musí být vystaveno na oči
tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce."
(Zpracováno podle knihy Slawomir Oder, Saverio Gaeta: Proč svatý?
a dalších internetových zdrojů)

Mám doma na nástěnce fotku sv. Jana Pavla II. Nevím, z kterého roku je a ani
nevím, kde jsem ji vzala, ani si nevzpomínám, kdy se mi poprvé objevila
v ruce. Ještě nikdy mě nenapadlo ji v rámci občasného třídění lístků a letáků
z nástěnky sundat… Papež je na ní vyobrazen z profilu se zádumčivým
a přitom radostným výrazem, se sepjatýma rukama, malíčky a palce zkříženy,
ukazováčky opřeny o ústa. Vážím si toho vyobrazení. Když prožívám dny
plné hořkosti a hříchu, pohled na tento obraz mě usvědčuje z mých špatností,
pomáhá mi ve zpytování svědomí a říká mi – Je to zlé, ale jde to napravit. Pán
na tebe čeká...
Říkám si, že obliba tohoto papeže kromě všech jeho mnoha zásluh pramenila
možná i z jeho vzezření – přátelská, milá,
pohledná a prostě zářící tvář byla
magnetem pro lidi.
Na Janu Pavlu mi také byl sympatický
vztah k Panně Marii a k modlitbě růžence.
Když na Radiu Proglas slyším mezi
modlícími se ženami jeden mužský hlas,
vyvstane mi před očima brožurka
o modlitbě růžence s Janem Pavlem II.
Na titulní stránce – s růžencem v rukou.
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Připomeňme si návštěvy našeho slovanského papeže Jana Pavla II. v naší
republice.
První se uskutečnila krátce po sametové revoluci v dubnu 1990. Jeho přílet
jsme sledovali s napětím a rozechvěním, bylo to něco neskutečného, pár
měsíců před tím si něco takového nedovedl představit snad vůbec nikdo. Však
také pan prezident Václav Havel při uvítání na Ruzyňském letišti označil jeho
návštěvu za zázrak. Potom se Svatý otec setkal se statisícovým davem
na Letenské pláni. A druhý den, v neděli ráno, jsme za ním jeli na Velehrad,
kam on z Prahy přiletěl vrtulníkem. Bylo to úžasné setkání, vidět Svatého
otce na vlastní oči a docela zblízka, slyšet jeho promluvu v češtině, zažít
tu nádhernou atmosféru... Odpoledne potom odtud odletěl na setkání
se slovenskými věřícími do Bratislavy.
Na další návštěvu, tentokrát už České republiky, přijel Jan Pavel v květnu
r. 1995. Na neředínském letišti v Olomouci prohlásil za svaté naše do té doby
blahoslavené ochránce Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka. Také této
slavnosti se účastnili mnozí naši kníničtí farníci. Možná si vzpomenou,
že dopoledne bylo zataženo a poprchávalo, ale po poledni se vyčasilo
a ukázalo se sluníčko. I ono snad bylo zvědavé na to, co se bude dít dál. To se
totiž Svatý otec a s ním mladí lidé nejen z naší republiky přesunuli na druhou
stranu Olomouce na Svatý Kopeček a ten celý roztančili a rozezpívali. My,
věkem už nezpůsobilí, jsme mohli jen zírat doma na obrazovku a našim
mladým ten nádherný zážitek z celého srdce přát. A třeba si s nimi zazpívat
a určitě také zaskandovat přiléhavé a v tu chvíli pravdivé: “Otče, Svatý
Kopeček je plný tvých oveček”. Opravdu byl… A myslím, že to nadšení
a elán v nich, aspoň v některých, zůstalo až do dneška. Vždyť ti, kteří se
tohoto nezapomenutelného setkání zúčastnili, byli a jsou do dneška hlavními
tahouny naší farnosti. Díky za ně, svatý Jane Pavle.
Za dva roky (1997), zase na jaře, koncem dubna, nás Svatý otec navštívil
potřetí, při příležitosti milénia, tisíce let od mučednické smrti svatého biskupa
Vojtěcha. Deset let před tím začala příprava na toto milénium, aniž by tenkrát
kdokoliv tušil, jaké společenské změny nastanou a jaká vzácná návštěva
na tyto oslavy přijede. Také tentokrát se setkal papež na náměstí v Hradci
Králové, hlavním středisku oslav, hlavně s mladými. Byl to prostě, ač věkem
stár, papež mladých a sám duchem také pořád mladý.
Ještě na jedno setkání s Janem Pavlem II. se mládež celého světa, a také naše
děcka, těšila. V létě r. 2005 do Kolína nad Rýnem. Tam už se ale setkali
s jiným papežem…
-hd17

Následující tři články jsou převzaty z Kroniky knínické mládeže.
Setkání mládeže s papežem v letech minulých:

Chtěli bychom se s Vámi podělit o překrásné zážitky.
Chtěli bychom Vám přiblížit nezapomenutelné chvíle, atmosféru radosti
na evropském setkání mládeže se svatým otcem Janem Pavlem II. v italském
městečku Loreto.
Naše pouť proběhla před několika lety - od 5. září do 11. září 1995. Z českých
a moravských diecézí navštívilo Loreto kolem 1800 mladých dívek a chlapců.
Než jsme odjeli do Itálie, zahájili jsme naši týdenní pouť mší sv. na Petrově,
kterou sloužil o. biskup Vojtěch Cikrle. Potom jsme nasedli do předem
určených autobusů a vyrazili.
Ve středu ráno se všechny skupiny mladých věřících sešly v loretské bazilice
při mši sv. Nálada i atmosféra byly okouzlující. Nejprve jsme se přivítali
s italskými kněžími a poutníky, pak následovalo představení jednotlivých
diecézí. Slovy arcibiskupa Graubnera jsme poděkovali Bohu za ve zdraví
prožitou cestu a poprosili jsme Pána o krásné zážitky v dalších dnech. Potom
jsme navštívili Nazaretský domek, kde jsme po příkladu Panny Marie obnovili
své FIAT čili ANO a odložili své “ALE”, s nimiž s Bohem běžně smlouváme.
Po mši sv. jsme se jeli ubytovat. Mládež z ČR byla ubytována v několika
městech - Matelice, Sassofferatu, Fabrianu. Brněnská diecéze v Matelice.
Italové byli velice milí, hodní a přátelští. Dobře se o nás starali, ani o jídlo
nebyla nouze.
Následující dny byl pro nás připraven
pestrý program - navštívili jsme tamější
památky - muzeum, chrámy, kostely,
shlédli jsme místní folkovou taneční
skupinu, zatancovali jsme si s dechovkou,
zahráli hry, scénky, zazpívali si s místní
mládeží. Také jsme každý den slavili mši
sv., mohli přistoupit ke sv. smíření. Nebylo
dne, kdy bychom neměli co dělat. Každý
den jsme usínali s krásnými zážitky
a vzpomínkami.
Vyvrcholením naší několikadenní pouti
v Itálii bylo setkání se Sv. otcem Janem
Pavlem II. v údolí Montorso nedaleko
Loreta. Na toto místo jsme dorazili pěšky.
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Ač to byla delší cesta, slunce pálilo, batohy tížily, za doprovodu zpěvu,
modlitby, ve spojenectví s mladými poutníky z jiných zemí, kilometry
ubíhaly. Také touha setkat se se Sv. otcem nás hnala dopředu.
Náhle jsme se ocitli na obrovském prostranství. Všude kolem nás se hrnuly
proudy lidí. “Zabydleli” jsme se v pásmu vyhrazeném pro ČR a očekávali
příjezd papeže. Sv. otce přijíždějícího ve svém papamobilu jsme přivítali
ohromujícím potleskem. Najednou vše utichlo a Sv. otec k nám promluvil.
Svá slova zaměřil na evropské problémy - válka, utrpení, smrt, zabíjení.
Do půlnoci trvala slavnost, při které vystoupili na pódiu mladí věřící
a spontánně vyjadřovali svými pohyby, zpěvem, tancem své pocity. Den byl
zakončen nádherným půlnočním ohňostrojem.
V neděli se konala mše sv. se Sv. otcem v italštině. Celou mši i projev papeže
jsme vyslechli v českém překladu z rádia.
Jan Pavel II. nás vyzval k budování nové Evropy bez násilí, zla, vylévání krve.

Pak pozdravil v několika jazycích všechny poutníky. S papežem Janem
Pavlem II. jsme se rozloučili našim mohutným hlasitým pokřikem: OTČE,
SVATÝ KOPEČEK, PLNÝ JE TVÝCH OVEČEK!
Vytvořili jsme jedno velké společenství, jednu velkou rodinu a v našem středu
stál Kristus. Jsme velice rádi, že jsme se této pouti mohli zúčastnit. Naše srdce
jsou naplněna štěstím, radostí a nádhernými zážitky a vzpomínkami. Tato
pouť nám dala sílu a energii do našeho budoucího života.

26. duben 1997 - to byl
den, kdy se 50 000
mladých lidí nejen z ČR
setkalo se Sv. otcem
v Hradci Králové. Naše
farnost se také tohoto
setkání zúčastnila.
Na místo jsme dorazili
asi v sedm hodin ráno.
O půl
osmé
začal
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program, při kterém jsme zpívali, shlédli pantomimu a naučili se pozdravy,
kterými jsme potom přivítali Sv. otce. Např. AŤ ŽIJE SVATÝ OTEC!,
MÁME VÁS RÁDI!, a nejoblíbenějším heslem - RADUJME SE VŠICHNI
V PÁNU, PŘIJEL TAŤKA Z VATIKÁNU!.
Také píseň “Dziekujemy ci, Ojcze nasz, kterou nás naučil Jan Pavel II.
na Sv. Kopečku v roce 1995, zněla na náměstí.
První slova Sv. otce po příjezdu na náměstí byla - “toto je váš den, mladí
přátelé.” Dále nám často zdůrazňoval, abychom nesli Krista všem lidem
kolem nás i do III. tisíciletí.
Bohoslužbu Sv. otec proložil vtipnými poznámkami, např. když hodiny
na kostele odbíjely, v klidu prohlásil - “je jedenáct”. Chvíle legrace byly
střídány i chvílemi ztišení. Sv. otec na nás kladl velkou zodpovědnost
a neustále zdůrazňoval, co by mělo být podstatou celého žití - láska.
Tímto setkáním nás provázel mírný déšť. Nic to ale neměnilo na tom, že jsme
z Hradce odjížděli plni dojmů a se srdcem otevřeným pro všechny.

15. - 20. 8. 2000
Prožíváme jubilejní rok 2000 a tento měsíc jsme se
vydali na pozvání Svatého otce Jana Pavla II.
na XV. světový den mládeže do Říma, města
posvěceného životem sv. Petra a Pavla, životy nesčetného množství
mučedníků a svatých. S mládeží celého světa jsme prožívali a slavili úžasnou
událost, že před dvěma tisíci lety Bůh přijal na sebe lidství, že “Slovo se stalo
tělem a přebývalo mezi námi.” (1Jan 1,14)
Z naší republiky bylo přítomno na 4000 mladých lidí. Atmosféra tohoto
setkání je nezapomenutelná a téměř nepopsatelná:
 množství lidí (černochů, Asiatů,
Evropanů,...)
 zácpy v autobusech, noční jízda metrem
 tancování s Italy na nádraží
 horko, horko, horko
 voda v kašnách
 baziliky, koloseum, Forum romanum
 ketecheze v našem centru (biskup Paďour),
narozeniny a píseň aktuální o. Cikrleho - “Prší, prší,...”
 koncert P. Luky
 bezva program v našem centru
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mše sv., křížová cesta s ostatky Sv. Kříže
přivítání a zahájení Jubilea mládeže před bazilikou sv. Jana v Lateráně
a setkání se Sv. otcem (projížděl kousek od nás)
po odchodu z náměstí jsme byli málem umačkáni
úžasná atmosféra na Tor Vergatě - spaní pod širákem asi 2,5 km od podia,
obrazovka, sprchy, WC, hry
historické charizma věčného Říma, procházení čtyřmi Svatými branami (*)
promluva a mše se Sv. otcem
úžasná hymna setkání BŮH EMANUEL







České národní centrum jsme měli u baziliky Santa Crose, kde jsou uchovány
vzácné ostatky Svatého Kříže, které nalezla sv. Helena. Zde každý den
probíhaly společné modlitby, katecheze našich biskupů a byla zde také
příležitost ke sv. smíření a adoraci.
(z Kroniky farní mládeže upravila -jm-)

(*)
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Oficiální titul papeže je Jeho Svatost (J. S.), oslovení Tvoje Svatosti / Vaše
Svatosti. Z toho vyplývá, že oslovení Svatý otec je titul neoficiální, oslovení,
které vyjadřuje úctu k jeho úřadu, ne k jeho osobě.
„SVATÝ OTEC“ je z Boží moci a z rozhodnutí Ducha Svatého viditelná
hlava katolické církve.
Kromě těchto má i spoustu dalších titulů, z nichž každý vypovídá nejen o cti,
ale také o jeho zodpovědnosti:
PAPEŽ
ŘÍMSKÝ BISKUP
ZÁSTUPCE JEŽÍŠE KRISTA
NÁSTUPCE KNÍŽETE APOŠTOLŮ
HLAVA VŠEOBECNÉ CÍRKVE
PATRIARCHA ZÁPADU
ITALSKÝ PRIMAS, ARCIBISKUP A METROPOLITA ŘÍMSKÉ CÍRKEVNÍ
PROVINCIE
SUVERÉN STÁTU VATIKÁNSKÉHO MĚSTA
SLUŽEBNÍK SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH (Servus servorum Dei)
V úvodu zmiňovaný neoficiální titul „Svatý otec“ však často dráždil (a dráždí)
spoustu lidí. Můžeme nazvat papeže (či nějakého člověka) svatým už zde
na zemi, když je v historii spousta papežů, kteří si toto označení nezaslouží?
Máme právo nazývat římského biskupa a vůbec i všechny kněze a biskupy
otci, když nám Ježíš v Písmu říká: „A nikomu na zemi nedávejte jméno 'Otec':
jediný je váš Otec, ten nebeský?“ (Mt 23;9 - ČEP)
Odpověď na první otázku je celkem snadná. Jako svaté (hagios) označuje
křesťany už sv. Pavel a to prakticky ve všech svých listech. My to zpravidla
překládáme slovem „bratři“, ale v biblické řeči význam slova „svatí“ znamená
Bohem vyvolení, patřící Bohu.
Tento výraz je i kupříkladu ve Skutcích apoštolů (Sk 9;32). Ve druhém listě
Petrově, se pak píše doslova: „Vy však jste národ svatý“ (2 Petr 2;9) či „Buďte
svatí, neboť já jsem svatý“
(2 Petr 1;16, též i Leviticus 11;44). A podobných míst je v Písmu celá řada.
Nazvat svatými lidi, kteří jsou na této zemi, tedy není žádný problém
a neznamená to automaticky vyhlašovat jejich bezhříšnost. Slovo „svatý“
může mít vícero významů:
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- poprvé se stáváme svatými při křtu. Předtím neexistuje žádná svatost, teprve
křtem jsme přičleněni ke Kristu, a proto se můžeme nazývat svatými. Křest
z nás totiž smývá jak dědičný hřích, tak i všechny osobní hříchy.
- svatými jsme, když si zachováváme křestní milost tzn. zůstáváme
bez těžkého hříchu, tedy jestliže žijeme v milosti posvěcující
- dalším významem slova svatý je i úřad, který člověk zastává.
S druhou otázkou to je poněkud složitější. Přes tuto Ježíšovu řeč, slovo „otec“
z Bible nemizí a Písmo se vždy bere jako celek a neposuzuje se na základě
jednoho výroku (často vytrženého z kontextu). Kdybychom chápali tento
výrok fundamentalisticky čili doslovně, nikdy bychom už toto slovo nesměli
na nikoho použít, stejně jako slovo učitel či mistr. Je tu však jeden velký
rozdíl mezi tím jak toto slovo používáme. Jestli jde o označení podstaty, nebo
zda jde o vyjádření přívlastku (akcidentu) tedy to, co vyjadřuje určitou
vlastnost nebo v tomto případě funkci. V možnosti téměř každého člověka
mužského pohlaví je být otcem, ale je jím nazýván teprve až se jím skutečně
stane, není to tedy jeho podstata.
Pouze u Boha však můžeme říci, že je otcem, ale i že je Otec. Tato funkce
tvoří i jeho podstatu, jeho bytí a je vyjádřeno i jménem: Bůh Otec. Proto
skutečně není možné dát nějakému člověku jméno „Otec“, protože je
vyhrazeno Bohu. Zatímco ve smyslu vyjádření vztahu
(otcovství) vůči někomu se v NZ používá dál.
V tomto významu se používá i pro označení
kněží v církvi; jsou to ti, kteří jsou
„duchovními otci“ věřícím, s poukazem
na roli otce v židovské rodině (otec byl
tím, kdo zprostředkovával kromě
výchovy i víru). Tedy shrnuto, není
zakázáno používat slovo otec ani pro
fyzické otce ani pro duchovní otce,
jestliže se přizná, že jediným zdrojem
veškerého otcovství je nebeský Otec.
Jistěže můžeme o tomto označení papeže (tedy otce) diskutovat, a pokud by
většinu křesťanů toto označení pohoršovalo, nebyl by asi problém ho vypustit.
Ale samo oslovení má vyzdvihnout smysl papeže v církvi – je duchovním
otcem věřících a zároveň zvláštním způsobem zviditelňuje Boží království
na zemi.
-MS-
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Z knižního fondu farní knihovny:
Mieczyslav Malinski
Hrdinou této knihy je veliká postava naší církve, papež, dnes již svatý,
Jan Pavel II.
Je nám velice blízký zvláště tím, že žil v naší době,
mnozí ho máme živě ve své paměti z jeho návštěv
v naší zemi (Praha, Velehrad, Olomouc, Svatý
Kopeček, Hradec Králové). Je to světec současnosti.
Autor nám v knize podává obraz člověka plného víry,
dobroty a lásky, kterou do krajnosti projevil odpuštěním
i svému atentátníkovi, když ho navštívil ve vězení.
Jeho láskyplný vztah zvláště k mládeži je pro nás
velikou výzvou. Za svého naplněného života podnikl
nejvíce papežských cest po celém světě. Jeho životním
posláním bylo rozdávat všude kolem lásku a naději.
Knížka je velkou inspirací pro život každého z nás.
Ke svému padesátému výročí kněžství, kromě mnoha jiných, napsal knihu

Svědectví zde obsažené vypovídá mnoho o nitru,
povaze a celé osobě papežově, zvláště o jeho
vděčnosti Bohu za dar kněžství.
Doporučuji k přečtení.

Vyprošujme si v modlitbách u tohoto světce mocnou přímluvu u Otce v nebi v
našich často nelehkých životních situacích.
-ab24

(správné odpovědi na následující straně)
1) Kdo je považován za prvního papeže?
A. Karel Veliký
B. Sv. Petr
C. Sv. Pius I.
2) Kolikrát se v dějinách papežství objevilo jméno Pius?
A. Dvanáctkrát
B. Dvakrát
C. Dvacetkrát
3) Který z následujících papežů byl na Svatém stolci během 1. sv. války?
A. Řehoř XVI.
B. Lev XIII.
C. Benedikt XV.
4) Který papež svolal Druhý vatikánský koncil?
A. Pius XII.
B. Jan XXIII.
C. Pavel VI.
5) Který papež měl v historii papežství nejdelší pontifikát?
A. Klement IX.
B. Řehoř IX.
C. Pius IX.
6) Jaké národnosti je současný papež František?
A. argentinské
B. brazilské
C. peruánské
7) Seřaďte následující papeže, jak šli v dějinách papežství za sebou od
nejstaršího po současného papeže:
Jan Pavel I.
Pavel VI.
Benedikt XV.
Pius XII.
František
Jan XXIII.
Jan Pavel II.
Pius XI.
Benedikt XVI.
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Správné odpovědi:
1) B. Sv. Petr
Původním jménem Šimon, rybář. Ježíš jej vyvolil, aby se stal prvním
z dvanácti apoštolů, které vybral, aby hlásali evangelium a konali zázraky.
Ježíš mu dal jméno Petr a řekl o něm: „Tu es Petrus, et super hanc
petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt
adversus eam“. (Ty jsi Petr, to znamená skála a na této skále postavím
svou Církev, a brány pekla ji nepřemohou.). Po Kristově smrti působil
mimo jiné v Římě, kde také zemřel. Římským biskupem (papežem) byl
v letech 42-67.
2) A. Dvanáctkrát
Přičemž Pius I. byl papežem v letech 140-154 a dalších 11 papežů
jménem Pius zastávalo papežský úřad až o několik století později: v 15.
století Pius II., v 16. století Pius III. - V., v 18. století Pius VI., v 19. století
Pius VII. - IX. a ve 20. století Pius X. - Pius XII.
3) C. Benedikt XV.
Benedikt XV. nastoupil na svatopetrský stolec krátce po vypuknutí první
světové války a setrval na něm až do roku 1922. Tento malý, prý poněkud
zakrslý muž byl bystrého a otevřeného ducha. Benedikt XV. byl
politickým papežem, což se během první světové války ukázalo jako
velmi dobré. 1. světovou válku nazval „zbytečným masakrem“ a za její
příčinu označil nedostatek lásky, znevažování autorit a lačnost po
majetku.
4) B. Jan XXIII.
Druhý vatikánský koncil zasedal v letech 1962-1965. Po smrti papeže
Jana XXIII. koncilu předsedal papež Pavel VI. Cílem koncilu bylo
reagovat na potřeby doby.
5) C. Pius IX.
Papežem byl v letech 1846-1878. Jeho pontifikát trval více než 31 let
(přesněji 11559 dní).
6) A. argentinské
Vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio se narodil v Buenos Aires
v Argentině. Stal se prvním mimoevropským papežem od 8. století,
kdy římskokatolickou církev vedl sv. Řehoř. III. pocházející ze Sýrie.
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7) Benedikt XV. (1914-1922)
Pius XI. (1922-1939)
Pius XII. (1939-1958)
Jan XXIII. (1958-1963)
Pavel VI. (1963-1978)
Jan Pavel I. (1978)
Jan Pavel II. (1978-2005)
Benedikt XVI. (2005-2013)
František (od roku 2013)

Po vyškrtání všech slov zůstanou písmena tvořící heslo jednoho z posledních
papežů - KTERÉHO? A JAK HESLO ZNÍ?

PIUS,
ŘEHOŘ,
LANO,
PAVEL,
PŘE,
LUX,
LIS.

T

X

I

L

A

K

C

N

P

I

U

S

N

L

E

Á

A

L

Ý

L

A

E

Ř

P

V

T

V

N

M

M

O

Ě

E

R

O

D

O

E

H

T

L

I

S

Ů

R

N

E

Š

U

R

B

A

N

T

Ř

J

Tajenka: __ __ __ __

URBAN,
KALIXT,
ŠTĚPÁN,
ROMAN,
THEODOR,
KLEMENT,

__ __ __ __

27

V současné době je pro vzhled papeže charakteristická bílá klerika,
bílé cingulum a bílé solideo. Tato tradice vznikla v 16. století, kdy
papež Pius V., dominikán, nosil bílý řádový hábit, což se pak přeneslo
i na nedominikánské papeže.
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Zajímavosti:
 Na tzv. rybářském prstenu najdeme papežovo jméno a vyobrazení Petra
na loďce. Po smrti nebo abdikaci papeže je vždy zničen. Slouží i jako
pečetidlo a nosí se na volný čas i do práce.
 Papežové nosívali od 16. do 18. století vousy, od té doby jsou vždy bez
nich.
 Papežská berla je na rozdíl od biskupské zakončena křížem (na znamení
toho, že papež je přímo podřízen Kristu). Biskupská berla zakončená
šnekovitě zatočenou hlavicí symbolizuje biskupovu podřízenost papeži.
 Solideo (Soli Deo = samému Bohu) neboli pileolus je malá čepička.
Papež nosí bílé solideo, biskupové fialové, kardinálové červené, řeholníci
černé.
 Papež má více druhů mozet pro různá období: červená - od slavnosti
Nanebevstoupení Páně do svátku sv. Kateřiny Alexandrijské (25. 11.)
a v postní době. Červená, lemovaná hermelínem je pro dobu
adventu. Bílá, lemovaná hermelínem je od velikonoční neděle do Letnic.
Zapamatoval sis, jak se jmenují některé části papežského oděvu? Zkus názvy
dopsat k šipkám:

29

Jak se již v naší farnosti stalo zvykem, polovina června
se nese každoročně ve znamení knínického farního dne. Tento
rok farní den připadl na 15. června. Z dřívějších let jsme byli
zvyklí na příjemné odpoledne prožité na farní zahradě plné
milých setkání a bohatého programu. Letos tomu nebylo jinak.
Ale pěkně od začátku.
Ač mnozí netuší, příprava farního dne začíná již brzy na jaře. Je potřeba
sestavit organizační tým a vymyslet téma celého odpoledne, od kterého
se odvíjí program. Letošním tématem byla: „CESTA“. Za dvěma slovy, farní
den, se skrývá velké úsilí všech organizátorů, aby každý návštěvník na konci
odcházel spokojený a těšil se na další rok. Troufám si napsat, že se to
každoročně daří. A jak to proběhlo letos? Posuďte sami.
Nedělní odpoledne zahájilo ve 14 hodin svátostné požehnání v našem kostele
sv. Marka. Po jeho skončení se na farní zahradě naplno rozběhl připravený
program. Úvodní slovo patřilo Anežce Přikrylové, která nás přivítala a uvedla
první vystoupení nejmenších dětí Hvězdiček. Děti zazpívaly pásmo písniček,
které v uplynulém roce nacvičily pod vedením Jitky Muchové a Petry
Hartlové. Druhým bodem v programu bylo maňáskové divadlo, které bylo
určené především našim nejmenším návštěvníkům. Také nám přijely zatančit
a zazpívat lidové písničky děti z folklorního souboru Borověnka z Boskovic.
Všem účinkujícím se jejich vystoupení velice vydařila.
V průběhu celého odpoledne bylo připraveno pro děti všech věkových
kategorií spoustu aktivit. Pro menší to byly například tvořivé dílny, jízda
na koni a soutěž na motiv CESTA. Celkem bylo do soutěže zahrnuto osm
stanovišť, kdy každé představovalo
jeden kostel v okolí a jeho svatého
patrona. Soutěžící plnili úkoly,
které byly pro jednotlivé svaté
patrony charakteristické, např.
sestavovali
slova,
bojovali
s drakem,
lovili
divočáka,
překonávali překážkovou dráhu
a další. Starší a odvážnější
návštěvníci si mohli vyzkoušet
adrenalinovou atrakci v podobě
slaňování ze střechy sýpky,
která měla velký úspěch.
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Občerstvení bylo zajištěno pod profesionálním dohledem, kdy jsme si
pochutnali na grilovaném hermelínu, cigáru, či vepřovém mase, zapili to
pivem, Grenou, nebo domácí šťávou. Sladké i slané dobroty tradičně
připravily hospodyňky naší farnosti.
Každý návštěvník při odchodu obdržel malý sladký dárek v podobě
upomínkového perníčku na toto odpoledne.
Byl to nádherný den, za který patří veliké díky a Pán Bůh zaplať všem
organizátorům, hospodyňkám a kuchařkám, a všem ostatním, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravě tohoto setkání. Všechno
dopadlo na jedničku s hvězdičkou. Myslím si,
že každý, který se zúčastnil farního dne, určitě
nelitoval a jistě se těší na příští rok na další podobné
setkání.
Přejeme hodně úspěchů a Božího požehnání
do dalších podobných akcí.
-jšt-
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Koncem června jsme se po mši svaté pro děti sešli s ostatními dětmi,
s některými rodiči a panem kaplanem Martinem na farním hřišti. Na začátku
nás pan kaplan vyzval, abychom mu přicházeli ukázat knížečky, do kterých
jsme si přes školní rok nalepovali obrázky za účast na mši sv. pro děti.
Všichni bez rozdílu jsme byli obdarováni výbornou Fidorkou. Moc nás to
potěšilo. Nastala chvíle, kdy jsme si měli opéct párky, ale počasí nám v tom
zabránilo. Začalo pršet. Díky dobrotě starších kluků, kteří měli deštníky
a převedli nás na sýpku, jsme zůstali suší i přes průtrž mračen. Na sýpce jsme
s chutí snědli párky a hráli jsme si. I přes nepřízeň počasí se nám zakončení
školního roku líbilo.
Verča Š.

Letošní skautský tábor oddílu Nibowaka se konal na tábořišti Malé Hradisko
28. 6. - 12. 7. 2014. Tábor byl na téma Hvězdná brána. První den se stavěly
podsadové stany. Večer se Hvězdná brána aktivovala a z ní vystoupila
mimozemšťanka Alaris, která nás informovala, že nás asi napadnou Goardi.
Dále nám řekla, že na jejich poražení potřebujeme zbraň Antiku a potom
odešla. Další dny byly normální: hrály se hry, byla témátka atd. Byla také
návštěvní neděle, výpravy, táboráky atd. Předposlední den byla výprava pro
části zbraně Antiku a zakončovací táborák. Také nás navštívil náš bývalý pan
kaplan, otec Martin. Poslední den nás napadli Goardi a my jsme vyhráli.
Večer byl táborák a potom Disco a půlnoční fotbal. Na táboře nás bylo asi 30.
V sobotu ráno pro nás přijeli rodiče a my jsme jeli domů. Na letošním táboře
se mi líbilo všechno.
Tomáš

V raketě jsme jako doma, galaxie už nás volá.
S marťany jsme kamarádi a všechny vás máme rádi!
Hned po vysvědčení jsme si sbalili batohy a kufry a společně s ostatními
skauty a jejich kamarády se vydali vstříc čtrnáctidennímu prázdninovému
dobrodružství na skautskou základnu Randulku poblíž Němčic. Sotva jsme se
zabydleli v podsadových stanech, navštívil nás opravdu zajímavý posel: byl
jím člen NASA oděn ve vesmírném skafandru. Oznámil nám, že jsme byli
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vybráni pro cestování vesmírem! Nejprve bylo potřeba
z přiděleného materiálu sestavit vesmírné lodě. Večer bylo
všech třicet účastníků pomocí speciálního mechanismu
vystřeleno do vesmíru. Další dny jsme objevovali způsob bytí
na
vzdálených
planetách.
Přistáli jsme postupně na vodní
planetě, nemocné, extrémní,
zimní, sluneční, hudební a dalších a pokořovali výzvy spojené nejen
s podmínkami na planetách, ale i s životem na táboře v přírodě daleko
od civilizace.
Každý den nás po budíčku čekala rozcvička, snídaně, úklid stanů (to aby
všichni měli sluníčko a nikdo nemusel chrochtat jako čuně), hygiena, nástup.
Dopolední a odpolední program byl ve znamení zábavy: her, úkolů, týmové
spolupráce, rukodělek, a také povinností: služby v táboře, nošení vody,
chystání dřeva, mytí nádobí... Ani v noci jsme se neflákali. Bylo třeba hlídat
tábor a postavit se případným přepadlíkům.
Mnozí z nás se posunuli ve skautském rozvoji zase kousek dál. Některým byl
po slavnostním slibu uvázán světlušácký nebo skautský šátek, jiní postoupili
o level výš v plnění skautských stezek, jiní pokořili Tři orlí pera. Zkrátka
skautský tábor se vším všudy! Nevěříte? Koukněte se na fotky na našem webu
http://akela-boskovice.skauting.cz/
Tak zase za rok :-)
-ma-

V neděli 3. srpna jsem určitě nebyla sama, kdo přemýšlel, jestli jít
na pouť ke kapličce sv. Otýlie, která se konala k 10. výročí obnovy kapličky.
Počasí bylo nestálé a cesta pro mě neznámá. U Sudického Dvora jsem
polňačku našla podle traktorů, co odvážely obilí. Ale kam dál? Cest a rozcestí
tam bylo víc a představa, že budu bloudit po polích v tom dusnu, byla děsivá.
Po chvíli jsem zahlédla v dálce 2 pohybující se postavy. Vydala jsem se tím
směrem a došla na rozcestí, kde zelená šipka ukazovala nahoru podél
zarostlého potoka. Pěšinka nikde, jen na kraji pole stopy. Pomyslela jsem si:
„Tady bych nikdy nešla, nebýt těch stop.”
Než jsem se stačila pomodlit Korunku Božího milosrdenství, křoví ustoupilo
a před sebou jsem uviděla bílou kapličku. U ní jsem s vděčností modlitbu
dokončila.
Potkala jsem se zde se spoustou známých lidí z různých vesnic i měst z okolí.
Každý vykládal, jakým způsobem doputoval k Otylce. Dvě paní ze Sudic
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přišly omylem o hodinu dřív a já už teď vím, že to bylo kvůli mně, abych
nebloudila.
“Všechny cesty vedou k Otylce - všechny cesty vedou do Říma.” - napadla nás
s jednou paní ze Svitávky stejná myšlenka při pohledu na přicházející
poutníky ze všech stran.
Při promluvě nám otec Šudoma přiblížil život sv. Otýlie, která se narodila
slepá, vlastní otec jí nepřijal, ale velká Boží milost jí otevřela oči. V životě
musela překonávat různé těžkosti. Příklad její víry je aktuální i v dnešní době.
Abych to neměla tak jednoduché, na zpáteční cestě mě zastihl déšť a silný vítr
a ze všech stran blesky. Kupodivu se mi šlo dobře, povzbuzena vírou, kterou
měla sv. Otýlie. Tato malá pouť mi připadala jako obraz cesty života a až se
v dálce rozjasní a já dojdu do cíle = vytrvám ve víře = uvidí má duše Boha.
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25. 5. Lucie Grénarova, Knínice 295
František Haupt, Knínice 103
29. 6. Barbora Štolfová, Knínice 335

28. 4. Marie Janků, Knínice 72
26. 7. Stanislav Hrdý, Vážany 44

Už se stává zvykem, že od října se začíná plnit fara různými tradičními
i netradičními vánočními výrobky. Letos, dá-li Pán, tomu bude také tak.
Právě od října totiž začnou tvořivé dílny, na které jste srdečně zváni. Nejen,
že se na dílnách něco nového naučíme a setkáme se v přátelské atmosféře
s ostatními “spolubojovníky:-)”, ale také díky naší snaze budou mít obživu
děti, které umírají hlady, které se nemohou rozhodnout, jestli si k snídani dají
sýr nebo šunku, jak je to v našich domácnostech…
Výrobky budeme prodávat 21. 12. 2014 při Misijním jarmarku v Knínicích
na “Sýpce” a výtěžek bude věnován na Papežská misijní díla dětí.
Bližší informace o termínech a tématech Tvořivých dílen najdete na plakátech,
na www.farnostknince.cz a www.kninice.cz.
Těším se na každého z vás….
Blanka Ševčíková
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MŠE SV. S ŽEHNÁNÍM (PŘED)ŠKOLÁKŮM
SVATÁ HODINKA od 16:00 do 18:00
PRVNÍ PÁTEK - ADORACE od 17:30
Narození Panny Marie
Jména Panny Marie
Povýšení sv. Kříže
Panny Marie Bolestné
Slavnost sv. Václava
SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE
Svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela

Svatých andělů strážných
SVATÁ HODINKA od 16:00 do 18:00
PRVNÍ PÁTEK - ADORACE od 17:30
Sv. František z Assisi
FARNÍ POUTNÍ VÝLET na Vranov
Panny Marie Růžencové
ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
Svátek sv. Lukáše

Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
MŠE SV. VE VÁŽANSKÉM KOSTELE
“za všechny zemřelé a padlé z Vážan” v 10:30
SVATÁ HODINKA od 16:00 do 18:00
PRVNÍ PÁTEK – ADORACE od 17:30
TRADIČNÍ “IÁDA” PRO DĚTI NA SÝPCE
Slavnost Ježíše Krista Krále
1. neděle adventní, ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH
VĚNCŮ

Tichou chvíli strávenou před svatostánkem v našem farním kostele můžete
prožít každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci. Pozor na změnu času –
kostel bude otevřen od 16 do 18 hodin.

Tentokrát si sportuchtiví zájemci mohou přijít zahrát a zasportovat již
vpředvečer svátku, tj. v sobotu 27. 9. odpoledne. A ti, kteří se nezúčastní
farního dne v Boskovicích, zvláště ti dříve narození, mohou přijít posedět
a popovídat si na farní zahradu v neděli 28. 9. na svátek sv. Václava. Nebude
chybět mošt, burčák a něco na zub (letos na téma “cukety a dýně”).

V sobotu 11. 10. 2014 jste všichni srdečně zváni na tradičně netradiční
růženec při svíčkách. Dokreslovat jednotlivé tajemství slavného růžence bude
stínové divadlo, rozjímavé melodie, záře svící.
Podle poznatků z předešlých růžencových večerů si najdou to své starší děti
a mladí, ale také všichni ostatní. Někoho osloví písničky, jiný se hluboce
ponoří do modlitby růžence, dalšího zaujme stínové divadlo. A tím
nejdůležitějším zůstává, že ať Vás zaujme cokoliv, tak věnujete svůj čas Bohu
a Pán tento čas promění v požehnání….

První neděli v říjnu, tj. 5. 10., plánujeme poutní výlet k Panně Marii
na Vranov u Brna. Náš nový pan kaplan zde bude v 15 hodin sloužit mši
svatou. Odjezd poutního autobusu kolem poledne do Adamova, kde
navštívíme kostel sv. Barbory s vyřezávaným Světelským oltářem. Odsud se
vydáme na Vranov - buď autobusem, nebo poutní cestou pěšky (asi hodina
cesty lesem).
Přihlašujte se v sakristii nebo pomocí formuláře na stránkách farnosti. Pokud
možno co nejdříve, nejpozději do 21. září.

Děcka, počítejte s tím, že se i letos 17. listopadu uskuteční na sýpce tradiční
hrací odpoledne. Na jakou -iádu se můžete těšit? To je zatím tajemství.
Zúčastnit se můžou všechny děti školou povinné i nepovinné, tento den je
volno, do školy se nejde. A vy se pokuste zjistit, proč se do školy nejde, proč
je tento den je významný a proč si ho zvláště letos budeme tolik připomínat.
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BOSKOVICE
28. září
Farní den
ROZSEČ a POLNÁ
Naše farní schola obdržela pozvání
na dvě přehlídky schol. Dá-li Bůh, připravíme se na ně a pojedeme se jich
zúčastnit. I vy, milí farníci, přijměte toto pozvání. Kdokoliv bude mít zájem
s námi vyrazit a podpořit nás 11. října do Rozseče nad Kunštátem nebo
18. října do Polné na Vysočině, je vítán!
JAROMĚŘICE
Jestliže je jaroměřická Kalvárie blízká Vašemu srdci, můžete čerpat zajímavé
informace z webových stránek http://kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz/. Z kategorie
Program na rok 2014 vybíráme následující:
13. – 14. 9. 2014 – HLAVNÍ POUŤ – SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Celebruje P. Martin Holík, ředitel Radia Proglas
13. 9. 2014
16:00 Křížová cesta od dolního kostela na Kalvárii
17:00 Mše sv.
14. 9. 2014
8:30 Mše sv.
10:30 Slavnostní mše sv.
14:00 Slavnostní požehnání ostatky sv. Kříže
18. 9. 2014 Vigilie sv. Pavla od Kříže, zakladatele pasionistů
15:00 Pouť Pašijového hnutí
16:00 Mše sv., celebrují otcové pasionisté, správci Kalvárie
25. 10. 2014 Dušičková pouť za účasti děkanátu Svitavy
11:00 Svátost smíření, růženec, ofěra
12:00 Mše sv. S P. Alešem Vrzalou
POUTI V BLÍZKÉM OKOLÍ:
7. 9. UHŘICE (14:00 kaplička na návsi)
14. 9. BENEŠOV, BOROTÍN
28. 9. VANOVICE, LETOVICE (Klášterní kostel)
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VRANOV www.dc-vranov.cz
Nedělní mše sv. vždy v 8:00, 9:30, 11:00, 15:00; svátostné požehnání v 14:00.
7. 9. 11:00 P. Pavel Kopecký
15:00 P. Václav Hejč, novokněz ze Šošůvky
14. 9. 9:30 P. Pavel Šupol – vicerektor AKS (Arcibiskupského kněžského semináře)
11:00 o. biskup Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
15:00 P. Tomáš Šíma, novokněz
21. 9. 9:30 P. Pavel Pacner – probošt mikulovský
11:00 P. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
15:00 P. Karel Adamec, novokněz
28. 9. 11:00 P. Jan Hanák – publicista a farář v Bohdalicích
15:00 P. Jaroslav Sojka, novokněz z Deblína
5. 10. 11:00 P. Petr Vrbacký – spirituál AKS
15:00 P. Michal Seknička, novokněz

Archanděl Michael
Jméno Michael znamená „Kdo je jako Bůh?!“
Je výkřikem a výzvou na obhajobu nesouměřitelnosti
Hospodina s čímkoli jiným. Odpověď totiž zní: „Nikdo
není jako Bůh!“ Archanděl Michael tedy hlásá
výjimečnost Boží. V židovském pojetí zastává mnoho rolí:
je pokládán za toho, kdo zápasil s Jákobem, kdo byl
Mojžíšovým učitelem, průvodcem duší zemřelých.
Především se ale Michael zastává Božího lidu v
konkrétních ohroženích. Skrze jeho službu se Bůh
projevuje jako ten, který vysvobozuje způsobem
nemajícím obdoby. V tomto napojení pokračuje i Nový zákon, kde je tento
archanděl zmiňován dvakrát. Není divu, že církev nejen převzala, ale postupně
i rozvinula tradici židovské úcty k tomuto mocnému ochránci. V novozákonní
církvi je Michael vnímán především jako bojovník proti satanovi, odpůrci
Boha. Satan ohrožuje a ničí člověka, neboť člověk je obrazem Božím. Do této
úcty k svatému archandělovi se promítla i následná duchovní zkušenost
mnoha ctitelů, kteří se k svatému archandělu modlili a vzývali jej ve svých
těžkostech. Toto duchovní vnímání jeho role se odráží zejména v mnoha
modlitbách, hymnech, liturgických formulářích a litaniích k svatému
Michaelovi.
(z knížky Novéna k archandělu Michaelovi)
39

Dnes se podíváme na kříž stojící uprostřed polí
za suškou směrem na Vanovice.
Kříž nechal postavit na rozcestí u svého pole snad
z vděčnosti za Boží požehnání pan Kozlovský
z čp. 2. Po vzniku JZD a scelování polí jej nechali
tam, kde byl postaven a stojí tam dodnes.
Často je na jeho příčném břevnu vidět sedět dravce
obhlížejícího okolí a číhajícího na svou kořist.
Byl na něm napsán verš:

Další kříž, dřevěný,
stával
kdysi
také
uprostřed polí na Nivce
na Horních Trávníkách.
Dnes před ním vede
asfaltová cesta a kolem
vyrostla
zástavba
rodinných a bytových
domů.

Oba tyto kříže byly před dvaceti lety opraveny
a na svátek Povýšení Svatého Kříže r. 1994
tehdejším knínickým farářem P. Karlem Slaninou
slavnostně požehnány.
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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Motto: „Pane, nauč nás modlit se“
(Lk 11,1)

KCHK je pětidenní setkání věřících lidí, kteří se nechají ve svém životě vést
Duchem svatým, nebo po tom alespoň touží. Pro zajímavost se letošní rok
na Brněnském výstavišti, kde se KCHK konala, sešlo 7 500 lidí. Souběžně
s konferencí pro dospělé probíhala také dětská konference. Té se zúčastnilo
750 dětí od 4 let. Několik desítek dětí do 4 let bylo s rodiči. Bylo super vidět
takové davy nadšených věřících lidí, jejichž život se upíná ke stejnému cíli.
Každý den na konferenci má podobné schéma: ráno chvály s hlubokými
a srdce oslovujícími písničkami, potom následovala přednáška, oběd,
přednáška, mše svatá a večerní program. Během všech dní jsme mohli
přicházet ke svátosti smíření, kde nám bylo k dispozici velké množství
zpovídajících kněží.
Díky, Pane, za svátost smíření, protože díky smíření s Tebou můžeme
svobodně dýchat.
Díky svátosti smíření můžeme zakoušet Tvoji bezpodmínečnou lásku k nám
hříšníkům.
Díky svátosti smíření v nás odkrýváš naše hluboko ukryté hříchy
a nedokonalosti.
Díky svátosti smíření promlouváš do našich životů.
Díky svátosti smíření můžeme zakoušet radost, kterou nám tento svět nemůže
dát.
Vedle této svátosti byla možnost přijít k přímluvné modlitbě. Duch svatý dává
své dary lidem ke službě druhým. Ti, kteří dostali od Ducha svatého dar
přímluvné modlitby, nebo modlitby v jazycích, sloužili druhým právě
přímluvnou modlitbou. Osobně jsem zažila tuto formu modlitby na Vranově
u Brna na Svatodušním bdění a potom právě na konferenci. Byl to pro mě
velmi hluboký zážitek. Jak přímluvná modlitba probíhá? Většinou dva
přímluvci nebo přímluvkyně sedí a člověk přichází mezi ně. Navzájem se
představíme a přímluvcům řekneme, co nás v životě trápí a za co prosíme, aby
se přimlouvali. Nemodlí se za světový mír, nebo za problém někoho jiného,
ale za můj konkrétní problém. Hluboce si v těchto chvílích uvědomuji tu
velkou nádhernou rodinu - církev, do které patřím. Někdo jiný dostane dar
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od Pána proto, aby mi sloužil. Naproti tomu já dostávám zase jiné dary, abych
sloužila ostatním jiným způsobem. Není nádhera, jak se navzájem
potřebujeme?! Pak už jen člověk sedí a slyší modlitbu. Prvně se přimlouvá
jeden přímluvce a druhý se modlí polohlasem v jazycích, pokud ti lidé dar
v jazycích obdrželi, a potom se vystřídají a pokračuje druhý. Každý tuto
přímluvnou modlitbu může prožívat jiným způsobem. Pro mě je přímluvná
modlitba tak hluboký zážitek, že to slovy nemohu vypsat. Mám pocit, že něco
ve mně se otvírá a nechá se Pánem uzdravovat. Nikdy není takový problém,
abychom ho nemohli před Pána složit a prosit o uzdravení, vyřešení… Čím
upřímnější člověk je, tím může Pán víc zasahovat do našich životů….
Díky, Pane, za lidi, kteří jsou otevřeni přijetí Tvých darů a chtějí druhým
sloužit. Díky, že každý problém má u Tebe řešení….
Dalším hlubokým vnitřním prožitkem byl sobotní večer, kdy se nad námi
z podia modlil o. Vojtěch Kodet, o. Bogdan Stepien, Kateřina Lachmanová.
Modlili se za rozvázání všech svázaností, které v sobě máme. Za to, aby náš
život neovládaly mocnosti zla, ale abychom byli svobodní pro Boha. Byli
jsme také svědky toho, kdy lidé dostávali dary od Ducha svatého. Dar jazyků,
dar radosti, apod. Tak, jako sestoupil na učedníky Duch svatý ve večeřadle,
tak obdarovává také nás v dnešní době.
Každý den jsme si na konferenci mohli poslechnout přednášky od různých
duchovních autorit na téma: „Pane, nauč nás modlit se“.
Všichni máme možnost sledovat TV NOE, která všechny přednášky natáčela
a vysílá je postupně během roku v rámci pořadu NOČNÍ UNIVERZITA.
Pokud
máte
zájem,
můžete
si
přednášky
i
objednat
na www.konference.cho.cz.
Proto bych se s Vámi chtěla podělit jen o pár myšlenek, které na konferenci
zazněly. Tyto jsou z přednášky mladého charismatického kněze o. Reného
Luca, který měl opravdu netradiční dětství a mládí. Vychovával jej totiž
gangster.
o Nedostatek odpuštění nás paralyzuje.
o Není vrchní limit, kolikrát mám odpustit.
o Jako nás ochromuje hřích, tak nás ochromuje neodpuštění.
o Je potřeba se modlit za ty, kteří mi ublížili.
o Odpuštění je pro mě otázka duchovního života nebo smrti.
o Je třeba prosit o milost odpuštění.
o Svatý není ten, který neupadne, ale ten, který když upadne,
vždycky znovu vstane.
Na KCHK jsme prožili spoustu duchovních zážitků, ale nejdůležitější nejsou
ony zážitky, ale něco mnohem hlubšího…
-bš42

Výuka náboženství začne od října. Přihlášení žáci se včas dozví dobu
výuky, rozpis pak bude na nástěnce před kostelem.
Od září se opět budeme scházet k pravidelnému
pondělnímu Cvičení pro zdravá záda. Poprvé 8.
září od 17:30 do 18:30 na faře. S sebou podložku na zem.
Družinovky mladších i starších světlušek v Knínicích
budou (tak jako rok minulý) pravidelně každý pátek
odpoledne na faře pod vedením Kiky Ošlejškové a Aničky
Přibylové.
Chtěla bych poděkovat panu Axmanovi ze Šebetova,
že mu nebyl lhostejný kříž při silnici do Knínic
“u uč. Formanové” a krásně ho opravil a natřel. Pán Bůh zaplať.
Minulý Farníček byl z velké části věnován dětem. Objevila se v něm
poznámka, že nemusíme mít strach o budoucnost naší farnosti a jejích
aktivit. Dnes toto můžeme jenom potvrdit. Těšíme se, že brzy přijmeme křtem
do našeho farního společenství dalšího křesťánka, malého Čeňka. A jedna
z nejaktivnějších a nejvytíženějších farnic, katechetka a redaktorka Jitka
přivedla nedávno na svět holčičku Magdalénku. Přejeme oběma
dětem i jejich rodinám hodně zdraví a vyprošujeme jim hojnost
požehnání u Pána a ochranu u Panny Marie.

Sametovou revoluci
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(označovaná jako malý exorcismus)

Svatý Michaeli archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší.
Amen.
Autor Lev XIII.
Recitaci této modlitby doporučil
i svatý Jan Pavel II.
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