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Kým tento muž byl 

ve skutečnosti, téměř nevíme. 

Přesto, když nasloucháme 

nejstarším pramenům, skrze 

mlhu minulosti, stále ještě lze 

zahlédnout zář postavy, která 

otevírá dveře adventu, 

to znamená, že zprostředkovává 

setkání se skutečností Ježíše 

Krista. 

Mikuláš byl jedním z prvních, 

kteří byli uctíváni jako svatí, 

aniž byli mučedníky. V čase 

pronásledování křesťanů se přirozeně stali důležitými ukazateli cesty víry ti, 

kteří se postavili na odpor pohanské státní moci a svůj život položili za svou 

víru. V klidných dobách, co se týče vztahu církve a státu, lidé potřebovali nové 

a jiné vzory. Mikuláš se jim do paměti zapsal jako člověk, který pomáhá. 

Jeho velikostí nebylo hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. 

Jeho velikostí byla neustálá každodenní dobrota a laskavost. 

V jedné legendě se velmi pěkně říká, že všechny možné divy dokážou napodobit 

také kouzelníci a démoni, takže zůstávají dvojznačnými, ovšem jen jediné 

je zcela jednoznačné a vylučuje jakýkoli podvod, klam a mam: být po celý život 

dobrým, po celý život každý všední den žít víru a zachovávat lásku. 

 
(Z webu vira.cz - se svolením zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera: Boží světlo v naší 

době - Meditace k církevnímu roku, kterou vydalo nakladatelství Paulínky) 
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 Milí farníci, 

začíná měsíc prosinec, tedy měsíc, který má většina z nás spojený s vánočními 

svátky, či s koncem starého roku a s bouřlivým vítáním roku nového. K prosinci 

patří sníh, vánoční stromek, smažený kapr, dárky, rodinná pohoda. A taky 

Betlém. Jesličky, Josef, Maria a Ježíšek, stáj, klanění tří králů. Prostě vánoční 

pohoda, klid, pokoj a mír. 

 

Střih… Zhruba před dvěma tisíci lety se kvůli nesmyslnému nařízení jistého 

císaře o sčítání lidu dává do pohybu spousta lidí. Také jeden muž z Nazareta se 

svou ženou, která je ještě ke všemu těhotná, se vydávají na cestu do města, 

odkud muž pochází. Je to s velkým rizikem, protože těhotenství ženy už je 

v pokročilém stádiu. A skutečně, krátce poté, co dorazí do cíle svého putování, 

žena začne rodit. Zoufalý muž, jenž není ve skutečnosti ani otcem onoho dítěte, 

shání nějaké místo, kde by se mohli ubytovat, někoho kdo by jim pomohl. 

Je však už noc a všechny hostince jsou přeplněny. Nejsou totiž sami, kdo se 

přijel zapsat. Nějaká dobrá duše jim poradí opuštěnou jeskyni, která slouží jako 

chlév pro dobytek v zimním období. Když chlév, tak i všechno, co k němu patří! 

V těchto otřesných podmínkách žena porodí svého prvorozeného syna, zřejmě 

pouze za asistence svého muže. Místo postýlky či kolébky jej ukládá do jeslí, 

ze kterých jinak svou potravu konzumují původní obyvatelé této jeskyně. Město 

spí a ničeho si nevšímá, jen několik chudých pastýřů má v noci vidění, 

ve kterém prý jim andělé oznámili, že ono dítě je Mesiášem, vyvoleným, 

na kterého čeká celý zdejší národ. „Zřejmě to večer přehnali s pitím“, říkají si 

na adresu pastýřů obyvatelé města a nijak je jejich zpráva nevzrušuje. Muž 

si nakonec ve městě našel práci i bydlení. Nechtěl asi s malým dítětem cestovat 

znovu onou nebezpečnou cestou do svého původního domova. Až zhruba 

po dvou letech přichází další, kteří o dítě projeví zájem. Jacísi podivíni 

z dalekých krajů, klanějí se dítěti, opěvují ho a věnují mu cenné dary, což nikdo 



 
 5 

z místních dost dobře nechápe. Ale co, bláznů, kteří nemají hluboko do kapsy 

je ve světě pořád dost. A pak je tu taky král. Místní král, jenž žárlí na každého, 

kdo by jen náznakem mohl být jeho konkurentem. Likviduje nemilosrdně 

každého odpůrce, a proto ho poděsí řeči oněch mágů, kteří se u něj po cestě 

za tím zvláštním dítětem zastavují. Rozhodne se dítě zlikvidovat a to 

mu vyklouzne z jeho pasti opravdu jen o vlásek, díky bdělosti a poslušnosti jeho 

otčíma. Betlémská idyla. Idyla? 

 

Střih… Jsme zpátky v době o dva tisíce a něco let později po narození dítěte, 

které se nakonec králem všech skutečně stalo. Většina světa si jeho narození 

stále připomíná, aniž by však často věděla proč, a kdo to dítě vlastně bylo. 

Od listopadu jsou v obchodech k dostání možné i nemožné věci, které lidé 

nakupují pod jeho jménem, ze všech stran jsou slyšet písně oslavující jeho 

narození. Neuvěřitelný chaos, hluk, zmatek, stres. Po Vánocích pak přichází 

silvestrovská kocovina spojená s nejistou budoucností, plné čekárny 

u psychiatrů a psychologů, zadlužení jedinci i celé domácnosti, všude se válí 

věci k nepotřebě, které si před pár dny dávali lidé ve jménu toho dítěte. Vánoční 

idyla? 

Požehnané vánoční svátky a úspěšnou cestu za Kristem nejen v roce 2015 přeje 

všem čtenářům Farníčku kaplan Michal Seknička. 

Ne, Betlém není pokoj a klid. Je to začátek cesty, na jejímž konci je dřevo kříže. 

My křesťané jsme si toho vědomi. Ty dárky, ta atmosféra, to zastavení se v době 

vánoční je jen nádechem k další cestě za tím dítětem, které JE naším Králem. 

My to víme. Jen okolní svět ho hledá tam, kde není a nemůže být. 

Buďme my tou betlémskou hvězdou, která ukazuje světu cestu ke Králi. Betlém 

to je pohyb, akce, napětí, dobrodružství. Vydejme se na cestu. Stojí to za to! 

 

http://strategie.e15.cz/special/jak-zvysit-pritazlivost-obchodnich-center-nejen-pred-vanocemi-938243/galerie/?id=134798
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Betlém je město v dnešním státě Izrael. Název Betlém vznikl spojením dvou 

hebrejských slov – „bet“ = dům a „léchem“ = chléb, Betlém tedy znamená 

„dům chleba“. 
Toto město je dnes součástí Palestinské autonomie, leží na území Západního 

břehu Jordánu, asi  7 km jižně od města Jeruzalém, se kterým stavebně téměř 

splývá. Rozkládá se na judských výšinách, v blízkosti Judské pouště. V Betlémě 

žije přibližně 25 000 obyvatel, většinu tvoří arabsko-muslimští Palestinci. 

Křesťanská menšina je zde trpěna, podobně jako turisté. Obyvatelstvo se živí 

především prodejem náboženských předmětů z olivového dřeva a perleti 

a řemesly, která tu kvetla už za křižáckých dob. 

Betlém je rodištěm krále Davida, zemřela zde Ráchel,…. A narodil se zde Pán 

Ježíš. V místě jeho narození, nad jeskyní, kde se narodil, stojí velký chrám - 

Bazilika Narození Páně, 

která byla postavena 

v 6. století za císaře 

Justiniána. Baziliku 

nechal vystavět císař 

Konstantin se svojí 

matkou Helenou v první 

polovině 4. století 

a v 6. století  ji nechal 

částečně přestavět 

a opevnit Justinián. 

Stavba se dochovala 

v základním půdorysu až do současnosti, přečkala několik zemětřesení i vpád 

Peršanů, pouze některá okna jsou zazděná, jiná zmenšená. 
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Bazilika Narození Páně je dominantou města, patří k nejstarším křesťanským 

chrámům na světě, kde se stále konají bohoslužby. Nejznámější vstup 

do baziliky, tzv. brána pokory, je snížený (vysoký jen 120 cm), aby v 

dřívějších dobách nevjížděli do chrámu vojáci na koních a aby se i v současnosti 

poutníci i návštěvníci pokorně sklonili před tajemstvím Ježíšova narození. 

Nejdůležitější a nejvýznamnější 

částí baziliky je Jeskyně narození. 

Jedná se o nevelikou, mramorem 

zdobenou kapli, upravenou 

v pravoslavném stylu, která se 

nachází pod hlavním oltářem. 

Samotné místo narození je 

označeno stříbrnou čtrnácticípou 

hvězdou. Čtrnáct cípů hvězdy 

symbolicky vyjadřuje počet 

Ježíšových předků (pokolení) 

od Abraháma až po krále Davida, jiní tvrdí, že čtrnáct cípů znázorňuje počet 

zastavení Ježíšovy křížové cesty, která ho čekala těsně před jeho smrtí na kříži. 

Nad hvězdou hoří lampy. Od nich se zapaluje tzv. Betlémské světlo, které k nám 

převážejí skauti před Vánocemi. 

-md- 

 

 

Již tomu bude pár let, co jsem navštívil Svatou zemi. Byli jsme samozřejmě 

i ve městě Betlémě. 

Když vcházíte do chrámu narození, každý musí sklonit hlavu. Vchod je 

tak nízký, že každý, kdo vstupuje, musí se uklonit. Před mnoha stoletími tam 

pohané jezdili na koních. Proto vrata zazdili. 

Když jsme byli uvnitř, jsou tam krásné ikony na sloupoví. Předtím než jsme tam 

jeli, bylo ve zprávách, že ikona, na které je hlava Krista, pláče. Dívali jsme se 

na ikonu pozorně. Bylo zvláštní, že ikona neplakala, ale otevřela oči a zase 

zavřela. Bylo to několikrát po sobě. Tvář na nás mrkala. Když jsem přijel domů 

17. prosince, tak jsem při kázání říkal, že to mám u Pána Ježíše dobré, protože 

na mě mrkal a nejen na mě, ale i na ostatní přítomné. 

      Kéž by mrkal i na nás na všechny, kteří se k němu hlásíme. 

      Prosme Ho o to a snažme se žít tak, abychom si zasloužili  

      jednou patřit na jeho Tvář  

      a mohli s ním prožívat celou věčnost  v nebeském Betlémě. 
+otec Vladimír Sommer 
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Tato slova žalmu přesně vystihují 

emoce a vjemy, které vás pohltí již při 

prvním nádechu omamného oparu při 

výstupu z letadla ve Svaté zemi. Čím 

dále začnete prostupovat přes tlačící 

se davy ortodoxních židů, turistů, businessmanů z celého světa v hale 

mezinárodního letiště Ben Guriona v Tel Avivu do poměrně mladého státu 

Izrael, tím více je vám jasné, že ať vás čeká cokoliv v této zemi plné paradoxů, 

hluboké historie a kolébky několika náboženství, bude to stát za to. Po návratu 

z každé cesty je člověk změněný a o této zemi to platí nastokrát. Zdlouhavá 

pasová kontrola vás jen ujistí, že od nepříjemného imigračního úředníka si toto 

očekávání nechcete nechat vzít a že se této země chcete dotknout všemi smysly. 

Když si představíme, že ještě ve třicátých letech minulého století byla tato země 

vyprahlou pustinou, kde přežívaly kmeny arabů, kočovných beduínů, kterým 

často jejich muchtar nedopřával vidinu byť sebemenšího pokroku, nechce se 

nám věřit, že se často malé skupiny navrátivších se židů pustily do boje s pouští, 

močály a britskou nadvládou. Před jejich úpornou, vyčerpávající prací, kdy se 

snažili vyrvat alespoň malý kousek půdy, nelze jen žasnout. Dokázali přeměnit 

po staletí prázdnou zemi v kvetoucí oázu. 

A proto LE Chaim! Na život! 

Radujme se a nastupme do autobusu z Tel Avivu směr Jeruzalém a Betlém. 

Vždyť budou Vánoce. 

Jedete touto zemí a vnímáte vše plnými smysly: zvuky, vůně, bazary, lidi, 

hovořící jidiš, rusky, anglicky, hebrejsky. Najednou se octnete před jednou 

z mnoha bran do Starého města v Jeruzalémě. Chodíte a dotýkáte se míst, 

kterých se před vámi dotklo tolik rukou, že vám toto pomyšlení bere dech. 

Octnete se v jedné z pohádek Tisíce a jedné noci. TADY SE ČAS ZASTAVIL. 

Všechno z naší hektické, často amorální společnosti je pryč. Prostě 

to neexistuje. 

Stojíte ohromeně v chrámu Božího hrobu, nasáváte atmosféru, když vás osloví 

kněz plynnou češtinou. Vybaví si vaši tvář z dob studií v Brně, a protože síla 

místa a datum 24. 12. je magické, přizve vás na noční pouť do blízkého Betléma. 

Jdeme boční, zarostlou stezkou, to abychom se vyhnuli check pointům, které 

trápí celý Izrael v nikdy nekončícím palestinsko-izraelském konfliktu. 

Adrenalin mě naplnil na nejvyšší možnou únosnou hranici. Zatěžkáni jen 

malými batůžky, kde si neseme jen teplou deku a něco k pití, pokračujeme 

špatným terénem k Betlému. Vánoční atmosféru, jinou než znám, umocňuje 

Žalm 127 

Nestaví-li dům Hospodin, 

nadarmo se namáhají stavitelé. 

Nestřeží-li město Hospodin, 

nadarmo bdí strážný. 
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skupina kněží neustále mumlajících modlitby. Snažím se stačit jejich tempu 

a být zticha, abychom na sebe neupozornili všudypřítomné hlídky. 

S úspěchem mineme všechny kontroly a nad ránem jsme v Betlémě. Vítají nás 

utrápení, ale usměvaví lidé, z jejichž tváří lze vyčíst, jak těžký je jejich život. 

Jsou vstřícní, pohostinní a jsou hlavně jiní, než se nám snaží vnutit média. 

Nechybí ani křičící, špinavé a málo oblečené děti. Jako všem dětem na světě 

jim vykouzlí na tváři pocit obrovského štěstí lízátko. 

Poděkujeme za občerstvení a do chrámu Narození Páně to máme opravdu jen 

pár desítek metrů. 

Síla místa je neoddiskutovatelná. V chrámu byly dostavěny výrazné přístavky, 

které nás mohou zklamat svojí novotou, absencí “toho starého“, ale jakmile 

ve stavu vzdalujícího se běžnému vědomí dorazíte k místu označeného 

hvězdou, které určuje místo narození Ježíše, toto zklamání rázem zmizí. 

Už nemáte sílu odolávat emocím, a když vidíte postavy ve vroucí modlitbě 

a ve stejné pozici několik hodin, když vidíte své nevěřící kamarády, kterým 

po tvářích stéká těžce zadržovaná slza, víte, že nikdy nikdo nenajde slova, 

kterými bude možné to, co se tady odehrává, vypovědět. 

Neměli jsme čas se s takovým náporem poprat a už nás náš “nový” známý zval 

na bohoslužbu do částí chrámů, o kterých běžný turista nemá ani potuchy. 

Místnost plná kněží oděných v krásná roucha, tak i velmi prostě, držících 

v rukou svíce, místnost s nízkým stropem, bez denního světla a čerstvého 

vzduchu, plná vznášejících se modliteb, proseb a vůní svíček vám vezmou 

poslední zbytky pochybností. 

Proto přeji všem Vánoce bez pochybností. Věřme, že vše je psáno! Chovejme 

se tak, aby měly naše děti příklad a neměly chuť pochybovat! 

Krásné Vánoce. 

-kk- 

 

 

- ano, je to milou povinností nás všech křesťanů. Přivítat a poklonit se, jako 

pastýři, narozenému Spasiteli. Ti, kteří jsme měli tu milost být přímo ve Svaté 

zemi v Betlémě v chrámu Narození Páně, máme za co děkovat a můžeme 

se  na tato místa stále vracet ve vzpomínkách. Na Štědrý večer o půlnoci z tohoto 

místa bývá v televizi vysílána mše svatá… Škoda, že nemohou poutníci tato 

místa navštívit, protože se zde bojuje. 

Je na nás, abychom ve svých modlitbách na pronásledované křesťany 

pamatovali.                       
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Betlém s malým „b“ (nebo též jesličky) označuje vyobrazení scény Ježíšova 

narození. Tradiční betlémy, které připomínají Ježíšovo rodné městečko, 

se staví v době vánoční v kostelích i  v domácnostech na celém světě. 

Ústředními postavami jsou Josef, Maria a malé dítě Ježíš v jesličkách. Tyto tři 

postavy společně tvoří Svatou rodinu. Dalšími postavami jsou pastýři 

s ovečkami.  Nad betlém se obvykle umísťuje hvězda, která byla znamením, 

že je Ježíš slíbený Mesiáš, že je hvězdou Jakubovou a že přivedla do Betléma 

mudrce od východu. Hvězda se často  znázorňuje  jako kometa, přesně však 

nevíme, o jaký nebeský úkaz šlo. U jeslí, poblíž  narozeného Ježíška, stojí vůl 

a osel, biblická zpráva však o skutečné přítomnosti těchto zvířat ve stáji také 

nic neříká. 

Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala 

v roce 1223. Je spojována se sv. Františkem z Assisi, který toužil zakusit 

atmosféru Vánoc. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita 

Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý 

přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně 

v jesličkách a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro něj jeskyni 

na vrcholu skalnatého kopce nedaleko Assisi, kterou upravil jako kapli 

a uspořádal v ní výjev narození Páně. Pozval sem v noci 24. prosince 

vesničany z širokého okolí. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, 

oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz mši a sv. František zpíval evangelium 

o narození Ježíše. Podle legendy se mu potom v jeslích ukázalo narozené 

Jezulátko, které si sv. František pochoval v náručí. A od té doby se šíří 

tradice stavění jesliček po celé Evropě. 

http://www.ckrumlov.cz/obr/aktual/mesovm12_1b.jpg
http://www.ckrumlov.cz/obr/aktual/mesovm12_1b.jpg
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Ve středověku se betlémy stavěly v kostelích, postavy Svaté rodiny byly 

dřevěné nebo vytesané do kamene či odlité z vosku v životní velikosti, 

další  postavy u jeslí byli živí lidé. V období baroka se objevují první skutečné 

betlémy, jak je známe dnes. Do lidového  prostředí pronikly jesličky 

až koncem 18. století. Lidé na venkově stavěli betlémy doma ve světnicích, 

někdy betlém zabíral i celý pokoj. Kromě tradičních postav se objevují i další 

postavy – řemeslníci, venkované, figurky nesoucí dary, tzv. daráci nebo 

darovníci.  Málokterému z lidových betlémářů se poštěstilo uvidět skutečné 

Ježíšovo rodiště, proto vyobrazují v betlémech svá rodná města či vesnice. 

Betlémy se zhotovovaly z rozmanitých materiálů, lišily se velikostí 

i kvalitou.  Známé jsou dřevěné, keramické, sádrové, voskové betlémy 

i betlémky upečené z těsta nebo vyrobené z papíru. Každý měl svůj půvab 

a neopakovatelné kouzlo. 

K našim nejznámějším českým betlémům patří např. betlémy 

v Třebíči,  Krýzovy mechanické jesličky v Jindřichově Hradci, 

Proboštův  betlém v Třebechovicích pod Orebem, papírový betlém 

namalovaný M.  Alšem nebo J. Ladou. Rovněž město Třešť je po právu 

nazývané "městem betlémů", zde můžeme obdivovat betlémy v tamějším 

muzeu nebo navštívit až 15 domácností, které vystavují své lidové betlémy 

v období od 25. prosince do 2. února. 

-md- 

 

 

Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem prohlášeným národní 

kulturní památkou (1999). Více než sto let starý betlém je celý vytvořený 

ze dřeva, skládá se z 2 000 dílů. Je 6,9 metru dlouhý, 2,2 metru vysoký a má 

350 figurek. 51 z nich se pohybuje a dalších 120 jezdí na několika pásech. 

Jeho autory jsou lidoví 

řezbáři Josef Probošt 

a Josef Kapucián. 
Autorem mechanismu je 

Josef Friml. 

Muzeum betlémů 

v Třebechovicích má 

ve svých sbírkách 

na tři sta dalších betlémů 

z různých materiálů 

a různého stáří.  
 

http://www.betlem.cz/
http://www.fotogalerie-hradecko.eu/var/albums/T%C5%99ebechovice-pod-Orebem/RR-CR-HR-trebechovicky-betlem-2.jpg?m=1325851819
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Advent - očekávání příchodu Božího dítěte. 

A Slovo se stalo tělem... To Slovo je stále 

živé a promlouvá k nám i skrze Písmo. 

Známe to Slovo? Není doba adventní tou 

správnou dobou, kdy se nad tím zamyslet, 

vzít do ruky Bibli a nechat se tímto Slovem 

oslovit? 

 

Od první neděle adventní (letos od 30. 11.) 

do Vánoc v naší farnosti již tradičně 

probíhá Adventní biblická soutěž. 

 

 soutěž je určena pro všechny, kdo umí číst, zvláště pro mládež a dospělé 

 nezbytnou pomůckou pro Vás bude Bible, nejlépe ekumenický překlad 

včetně deuterokanonických knih 

 soutěž má 4 KOLA, v každém kole máte za úkol zodpovědět 3 OTÁZKY 

 první kolo začíná 1. neděli adventní, tj. 30. 11. 2014 

 na odpověď budete mít jeden týden (od neděle do sobotní půlnoci) 

 jak odpovídat? 

- buď elektronicky prostřednictvím formuláře uvedeného na webových 

stránkách farnosti, 

- nebo pomocí soutěžního lístku, který příslušnou neděli najdete v kostele 

vzadu na stolečku, doma napíšete odpovědi a do další neděle lístek 

odevzdáte v kostele do označeného košíku. Pozor! Poslední týden můžete 

odpovídat písemně jen do páteční mše sv. 26. 12. 2014, elektronicky do 

půlnoci téhož dne! 

 vyhodnocení soutěže se uskuteční 28. prosince 2014 na svátek Svaté 

Rodiny. Na výherce čekají hodnotné  ceny! Ale i ten, kdo nevyhraje, se 

může radovat! Vždyť čas strávený s Božím Slovem je čas, který nebyl 

promarněn! 

 

Přeji hodně štěstí v soutěžení a hlavně radost z poznávání Písma svatého! 
 

Není Vám něco jasné? Kontaktujte mne! 

Koordinátor soutěže: Daniela Ošlejšková 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ledbaterky.cz/e-shop/eshop/5-1-LED-dekorace/0/5/490-4ks-LED-svicky&ei=X-l2VKj-LIiQPdnWgMgG&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGzdD8HKPYt30JyQWf03Sre3iSTKQ&ust=1417165515407185
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Mše pro rodiče s dětmi budou v adventním období ve znamení rozhovorů se 

čtyřmi postavami adventu. Začali jsme už ve středu 26. listopadu, kdy jsme 

přivítali přicházející Advent. Děti dostanou poté vždy nějaký úkol, který do 

následující neděle budou muset splnit. Úkoly budou přímo či nepřímo vázány 

na rozhovory a smyslem bude udělat si s dětmi vlastní Betlém. Společné stavění 

Betléma bude pak v kostele 24. prosince ve 13:30. Konkrétní úkoly a postavy 

jsou samozřejmě překvapením, takže neváhejte a přijďte. 

Středeční dětské mše budou také zajímavé světelným průvodem, který děti 

vytvoří s adventními lampami v rukou. 

Tato aktivita určená pro všechny farníky bez rozdílu – rodiny i jednotlivce - 

sleduje cíl, abychom si v adventu skutečně udělali, pokud možno pravidelně, 

chvíle klidu, pohody. Tyto chvilky buď v kruhu rodinném, nebo i sami můžete 

prožít libovolně. V tmavém podzimním čase se přímo nabízí zapálit si svíčku, 

uvařit si čaj nebo grog, můžete číst Písmo, modlit se, povídat si a také společně 

něco tvořit. Tvořit můžete betlémek. Toto vaše dílko má být plodem opravdu 

pohodových chvil, nemá to být hektické vyrábění na poslední chvíli. Pokud se 

vám podaří vytvořit jakýkoliv betlémek, podělte se s ním i se všemi ostatními 

a přineste jej na sýpku v pátek na sv. Štěpána před nebo po mši svaté, anebo 

v sobotu odpoledne od 14 hodin. A potom v neděli se sýpka rozzáří výstavou 

betlémů, na kterou jste všichni zváni a zvěte i své blízké, se kterými chcete 

strávit zajímavé odpoledne. Mnohem více informací z programu najdete 

na plakátku vloženém uvnitř Farníčku pojednávajícím o farní adventní 

a vánoční aktivitě, kterou jsme nazvali Půjdem spolu do Betléma. 

http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/16893/=kometa2.jpg
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Půvabná soška malého Ježíška, vystavená úctě lidí v kostele Panny Marie 

Vítězné v Praze na Malé Straně přijímá denně návštěvníky z desítek zemí světa. 

Mnohým lidem, kteří se před ní modlili k Bohu, přinesla zázračná a neobvyklá 

vyslyšení. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají 

narození dítěte, a mnozí se vrací, aby 

poděkovali. 

Soška je dřevěná s povrchem modelovaným 

z barevného vosku. Představuje Ježíše jako 

dítě ve věku několika málo let, oblečené v 

dlouhou košilku, ze které vykukují bosé 

nožičky. Líbezná tvář přitahuje svou krásou. 

Pravicí žehná, v levici drží zemský globus 

završený křížem - celý náš svět spočívá v 

jeho rukou, na hlavě má královskou korunu. 

Šatičky Jezulátku oblékají sestry karmelitky. 

Oblékají Dítě Ježíše do královských šatů, 

jejichž barva se střídá podle církevního roku. 

Bílá alba a královský oděv oblékaný 

Ježíškovi nám připomínají jak bezbrannost 

Božího Dítěte, tak i Ježíšův královský titul a božskou všemohoucnost.  
 

Historie: Pražské Jezulátko pochází podle pramenů ze Španělska. 

V té době zuřila v Evropě Třicetiletá válka a ani Ježíšek nebyl ušetřen, když 

saská vojska obsadila r. 1631 Prahu. Teprve r. 1637 nalezl  pohozenou sošku o. 

Cyril od Matky Boží. S bolestí však zjistil, že má Ježíšek ulomené obě ruce.  

Zdálo se mu v tu chvíli, že mu Ježíšek říká: 

Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad vámi, 

dejte mi moje ruce a já vám dám svůj pokoj, 

jak mne budete ctít, tak já vám budu žehnat! 

Legenda praví, že se Ježíšek zázračně ukázal jistému mnichovi (když se 

předtím modlil k Pánu o pomoc za obnovení rozbořeného kláštera), který podle 

jeho podoby vymodeloval tuto sošku. Podle další legendy vlastnila sošku 

sv. Terezie od Ježíše, zakladatelka bosých karmelitek, planoucí velkou láskou 

k Dítěti Ježíši. Sošku darovala své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu 

do Prahy. Když se r. 1556 vévodkyně Marie Manrique de Lara vdávala do  ech, 

dostala sošku od své matky jako svatební dar. Její ovdovělá dcera Polyxena 

z Lobkovic pak vzácnou sošku darovala r. 1628 klášteru bosých karmelitánů 

u kostela Panny Marie Vítězné. 
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O. Cyril se postaral, aby byly Jezulátku vyrobeny nové ručičky. Vynaložený 

zlaťák se bohatě vrátil, když malý Ježíšek začal žehnat klášteru, místním lidem 

i celé Praze. Byla mu připisována zázračná uzdravení a mimo jiné i záchrana 

Prahy při obléhání Švédy r. 1639.  R. 1651 byla soška nošena jako poutník po 

pražských kostelích a r. 1655 slavnostně korunována pražským biskupem. Dnes 

připomíná tuto událost slavnost na 1. květnovou neděli. 

 

Úcta k Dítěti Ježíši: vtělení, narození a dětství Božího Syna. 

Ježíšovo dětství je pro křesťany aktuálním tématem od samého počátku. 

Křesťané vždy toužili vyjádřit svou hlubokou úctu ke vtělení Boha a Pána Ježíše 

Krista. Božské dítě uctívali již církevní otcové jako sv. Athanasius nebo 

sv. Jeroným. Mezi velké ctitele Ježíšova dětství patřil i sv. Bernard z Clairvaux, 

sv. František z Assisi a sv. Antonín Paduánský. V období baroka to byla 

sv. Terezie od Ježíše (Terezie z Avily), která  brala Jezulátko s sebou 

při zakládání nových klášterů. Krásným květem této úcty je i sv. Terezie od 

Dítěte Ježíše a od Svaté Tváře (Terezie z Lisieux). 

Kopie Pražského Jezulátka jsou uctívány po celém světě. U nás je opomíjeno. 

V našem okolí je v kostele v Cetkovicích, v Boskovicích, na Vranově… 

 

Bylo-li v minulém  století  Pražské Jezulátko tak populární, že se pro Antoine 

de Saint-Exupéryho stalo námětem k sepsání Malého prince, v současnosti se 

dostalo na okraj křesťanské zbožnosti. S respektem vzhlížíme na velikého Boha 

na nebi, ale nevíme, co si počít s malým Ježíškem na zemi. Narušuje nám náš 

životní program víc než je libo. Ruku na srdce, není nápadné, že úcta 

k Pražskému Jezulátku je zvlášť živá v těch koutech světa, kde je populace 

mladá, zatímco u nás nezadržitelně stárneme? 

Dítě se stává ve snu naším vůdcem, bere nás za ruku, stojí osaměle stranou 

a čeká, až je budeme schopni přijmout. Je tím nejmenším a největším zároveň. 

Setkání s dítětem jako symbolickou postavou představuje proces zrodu něčeho 

nového, nových životních možností z nejhlubších zdrojů naších bytostí. 

Vyjdeme-li tomuto proudu vstříc, dokážeme proměnit sebe i svůj život. Tak 

jako Malý princ v nás rozsvítí lampy naděje. 

Nejvznešenějším posláním obrazu, ať už se jedná o malbu, sochu, reliéf či jiné 

zpodobnění, je sloužit jako prostředek či místo setkání člověka s Bohem. Bůh 

od počátku připravuje toto setkání a vychází člověku vstříc. Tvoří člověka 

k svému obrazu a vychovává ho a v Ježíši Kristu se stává jedním z nás. Boží Syn 

přichází shora, jak říká sám Ježíš, stává se v lůně Panny Marie, rodí se a roste 

jako lidské dítě, aby nám nabídl své přátelství a moudrost srdce a dal svůj život 

za naši spásu.                       

-vk- (inspirace-film O.M.Schmidt Pražské Jezulátko, www.pragjesu.info) 

http://www.pragjesu.info/
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Při brouzdání na webu www.vira.cz jsem narazila na zajímavou otázku, která 

možná trápí mnohého rodiče či prarodiče, ale ještě víc asi jejich děti... Pojďme 

se tedy společně zamyslet, jak to s těmi dárky a s tím Ježíškem vlastně je. Pokud 

by tento článek inspiroval třeba farní maminky ke společnému sdílení se 

a předávání si zkušeností ve věci vánočního tajemství, pak to jistě bude přínosné 

a obohacující. 

 

 

Chtěla bych se zeptat na věci kolem Vánoc a Ježíška, 

který podle tradice v Čechách nosí dárečky. Máme 4,5 

letou dcerku, která tomu dosud věří. 

Snažím se s ní mluvit o tom, že podstatou Vánoc je oslava narození Ježíše, 

který přišel kvůli nám, aby nás zachránil, vykoupil ze smrti. Ale co ty dárečky 

pod stromečkem? Ve školce Ježíškovi i píšou nebo kreslí dopisy, taky v celé 

mé ateistické rodině všichni "věří" na Ježíška. 

Nelíbí se mi to, ale nevím pořád, jak se k tomu postavit, aby v tom dcerka 

neměla zmatek. Opravdu nevím, co jí odpovím, když se zeptá, jestli ty dárečky 

pod stromečkem jsou od Ježíška. Když jí řeknu "ne, jsou od nás" a druhý den 

přijedeme k mé rodině a všichni se jí budou ptát "Tak co, byl u vás Ježíšek?" 

Napadlo mě, že bych jí řekla, že je to tajemství, kdo ty dárečky donesl. 

 

 

TAJEMSTVÍ, PŘEKVAPENÍ A RADOST, LÁSKA ...  
 

Trochu jste si už odpověděla sama. Napadlo Vás říci, že je 

to tajemství a to je možná to nejlepší, co můžete teď své 

malé dcerce říci. Je dobré všechna ta rozdílná tvrzení 

sjednotit. Aby nakonec neměla Vánoce spojené se 

zmatkem a nejistotou a nejednotou mezi lidmi, 

které má ráda. 

 

Pokud se zamyslíme nad tím, co je podstatou Vánoc - Bůh se stal člověkem 

a to je něco úžasného. Daroval se nám způsobem, ve kterém vůbec nedbal na to, 

že je všemocným Bohem, ale chtěl se nám nějak přiblížit, abychom mu lépe 

porozuměli a abychom se ho nebáli. Přišel jako bezbranné dítě, narodil se 

ve chlévě, pak s rodiči prchal do cizí země, žil 30 let obyčejný život tesaře, pak 

3 roky vyučoval a uzdravoval. Sloužil a sloužil, dával sám sebe, ani neměl moc 

času na odpočinek a nakonec skončil na kříži, aby nás všechny zachránil. 

http://www.vira.cz/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.onlineomalovanky.cz/Omalov%C3%A1nky-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-stromek_2.html&ei=wSN3VJ-oJ87APOD0gMgF&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNF19MgGxX9gWsfQBHVTpflx_4K3YA&ust=1417180385360126


 
 17 

A začátek toho všeho si připomínáme o Vánocích. A možná chceme na tenhle 

obrovský dar nějak odpovědět, taky něco dát, taky nějak vyjádřit lásku, 

alespoň lidem, které máme okolo sebe nejblíže. Takže dáváme dárky  

– s vědomím, že stejně vše máme od Boha. 

Pokud mluvíme o Ježíškovi, je to vlastně způsob, jak malému dítěti sdělujeme, 

že Bůh je dobrý a dává dobré dary.  

 

Pokud začnete malé dcerce mluvit o Ježíši, kříži a oběti, asi si vytvoří velmi 

podivný obraz Boha. Nejprve ho potřebuje zakusit jako dobrého a laskavého 

dárce. A Vánoce jsou k tomu dobrou příležitostí. A nezapomeňte, že stejně 

silně o Bohu a jeho dobrotě hovoří Vaše vztahy. To, jak se k sobě chováte 

s manželem, s rodiči, s přáteli... 

 

Chci Vás moc povzbudit, abyste se nebála, že dcerka bude mít ve víře zmatek. 

Záleží na Vaší vnímavosti, abyste postupně a podle zrání Vaší dcerky 

rozšiřovala obraz Boha o další a další rozměry. Aby Ježíšek se stal Ježíšem 

a ona sama se začala zapojovat do procesu obdarovávání druhých. Ale myslím 

si, že na to je zatím čas. Teď si má užít tajemství, překvapení, radost, pohodu, 

lásku... Sama jsem na Ježíška věřila dlouho a naši synové rovněž. A nijak 

to náš vztah k Bohu nenarušilo. 

Pokud dcerka bude mít nějaké otázky, odpovídejte na ně stručně a přiměřeně 

jejímu věku. A zároveň si nechte otevřená vrátka, abyste mohla postupně svoje 

odpovědi jen doplňovat, ale nemusela říci: to nebyla pravda, to jsem ti lhala. 

Vždyť malý Ježíšek vyroste ve velkého Ježíše a je a zůstane Bohem. A od Boha 

máme všechno. I požehnání v práci a tolik peněz, abychom se mohli vzájemně 

obdarovat. 

(dotaz z 16. 12. 2013 na www.vira.cz, redakčně upraveno) 

 

A pokud jste, milí rodiče nebo prarodiče, ještě nepřipravili svým dětem či 

vnukům adventní kalendář a stáli byste o inspiraci, otevřete stránky 

www.pastorace.cz  a rubriku Tematické 

texty/ Adventní kalendáře aj., anebo 

www.deti.vira.cz, rubriku Omalovánky/ 

Adventní „kalendáře“. A v rubrice 

Omalovánky/ Vánoční „kalendáře“ 

najdete zajímavou vánoční aktivitu pro 

děti určenou k tomu, aby si lépe 

uvědomily, co během Vánoc prožíváme 

a že doba vánoční stále trvá.  

 

http://www.vira.cz/
http://www.deti.vira/
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Když jsem se dozvěděl, že farnost pořádá zájezd na Vranov, bylo hned 

rozhodnuto. Jelikož nesnáším zdlouhavou cestu autobusem, rozhodl jsem se, 

že pojedu na kole. Chytil se toho i Pavel V., tak už jsme byli dva. V neděli nebyl 

tak velký provoz na silnici, tak se jelo pěkně. Z Blanska jsme využili 

cyklostezky lesem podél řeky Svratky a vyjeli přímo v Adamově. Na terase 

Na Růžku jsme se občerstvili a vyhlíželi autobus s poutníky, než přes ty kopce 

oklikami dorazí. V Adamově v kostele nás čekala paní, která nám dala 

podrobný výklad o Světelském oltáři. Pak jsme se připojili k davu a putovali 

pěšky při kole lesem do kopce na Vranov. Všichni to zvládli, kdo by už opravdu 

nemohl, tak někteří i na to mysleli a vzali něco na vzpružení. Když jsme vyšli 

z lesa, už byla vidět věž vranovského kostela. Sice jenom jedna, protože druhá 

je sundaná a na zemi se opravuje. V 15 hodin sloužil mši sv. náš kaplan 

P. Seknička. Vůbec na něm nebyla vidět únava z cesty, kterou taky absolvoval. 

Po mši byla přednáška o historii kostela a o řádu paulánů. Pak byla prohlídka 

přilehlých staveb kostela. Té už jsem se s Pavlem neúčastnil a vyrazili jsme 

na zpáteční cestu. I tentokrát jsme byli rychlejší než autobus. Někteří ze zájezdu 

slíbili, že příště se k nám na kole připojí, tak uvidíme, kam zase příště vyrazíme. 

Tímto děkuji organizátorům zájezdu a těším se na další výpravu. 

-pj- 
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Podobně pozitivně laděné byly ohlasy i dalších poutníků, kteří své postřehy 

z Vranova psali do dotazníčků, které měly organizátorům pomoci zhodnotit 

letošní poutní výlet. Díky všem, kteří věnovali chvilku času této práci. Jak píše 

jedna z poutnic - Vranov vyzařuje pohodu, klid, usebranost - takže není divu, 

že jsme si poutní nedělní odpoledne opravdu pěkně užili. Další postřehy i vám 

nezúčastněným třeba přiblíží atmosféru poutě: 

Pisatel úvodního článku se těší na další výpravu, tak tady jsou některé tipy, které 

vyplynuly ze zmíněných dotazníků: Svatý Hostýn, krojované hody Žarošice, 

nově vysvěcený kostel ve Starém Městě, Slavkovice - Kostel Božího 

milosrdenství, Křižanov - sv. Zdislava, Rokole, Zlaté Hory, Křtiny, Sloup, 

Králíky…. stačí si vybrat. Dá-li Pán, tak se na některé z těchto poutních míst 

vypravíme, třeba i s vlastními ministranty, jak doporučil jeden z poutníků 

prožitého říjnového poutního výletu na Vranov u Brna. 

Za pořadatele i poutníky -ph- 

Vranov je krásné poutní místo. Bylo dobré, že se nám 

časově i fyzicky podařilo dojít opravdu poutnicky – 

pěšky – z Adamova lesní cestou na Vranov. 

Bezva byla možnost jednak jet autobusem, 

jednak pěšky – ideální pro širokou skupinu lidí. 

Líbila se mi 

prohlídka kostela 

v Adamově 

a výklad 

ke Světelskému 

oltáři. 

Vranov naplní člověka 

pokorou a vnímáním 

síly Panny Marie. 

Nejsilnější zážitek ve mně zanechala soška 

Panny Marie Vranovské, která má sepjaté 

ruce v modlitbě. Dlaně má mírně 

rozevřené, tak akorát pro vložené našich 

sepjatých rukou s našimi prosbami. 

Návštěva mariánského poutního místa v nás posiluje naději, že Maria za nás 

prosit nepřestane, jak zpíváme. Tato víra a z ní plynoucí radost nás posiluje 

v další naší životní pouti. Maria, oroduj za nás. Výklad bratra paulána byl 

vyčerpávající, věcný a poučný. Jen ten jejich způsob života je značně náročný. 

Mám názor, že by bylo dobře při cestě věnovat více času modlitbě, popřípadě 

si zazpívat některou mariánskou píseň. Aby cesta byla více duchovní. 

Měla jsem radost z pestrosti poutníků – zúčastnily se všechny věkové 

kategorie, ze vřelého přijetí od řádového bratra, z počasí, které bylo úžasné. 
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Již podruhé jsme přijali 

pozvání na přehlídku 

schol do Rozseče nad 

Kunštátem. Oproti mi-

nulému  roku program 

začínal až ve 13 hodin 

a schol a scholiček bylo 

více - celkem osm. 

Atmosféra setkání byla 

úžasná. Organizátoři 

měli všechno dobře 

připravené, a tak odpoledne pěkně ubíhalo - písnička za písničkou, schola 

za scholou… Každá byla něčím originální, jedinečná. Z naší farnosti se 

předvedla  starší schola i mladší Hvězdičky. Vystoupení se nám podařilo 

a Hvězdičky se svými pohybovkami sklidily veliký aplaus celého sálu. 

Vyvrcholením krásného hudebního odpoledne byla mše svatá, kterou sloužil 

nový místní pan farář Michal Polenda. 

-jm- 

V sobotu 8. listopadu 2014 jsem poslala rodinu k babičce a vydala jsem se 

do Brna. Ne však za nákupy, jak by si mnozí z vás mysleli, ale k Milosrdným 

bratřím, kde se v sále J. Dobrovského uskutečnilo Diecézní setkání katechetů. 

To bylo zahájeno mší svatou v kostele sv. Leopolda, který je součástí konventu. 

Oproti katedrále je sice malý, téměř rodinný, ale jak řekl otec biskup, alespoň 

se v něm cítíte jako doma. Dojem z elegantní barokní výzdoby byl umocněn 

nádherným zpěvem žalmů a množstvím koncelebrujících kněží, mezi kterými 

jsem zahlédla známé tváře: našeho pana faráře, pana kaplana i bývalých kaplanů 

- otce Petra a Blažeje. Po mši svaté a úvodním slově otce biskupa Vojtěcha 

následovaly přednášky P. Tomáše Koumala a PhLic. Lukáše Engelmanna. 

Povídali nám o úspěšné katechezi v 21. století a o krizi autority. Ovšem z mého 

pohledu nejpřínosnější byl odpolední blok s názvem Mozaika katechetických 

a pastoračních impulzů, který nám nabídl celou řadu inspirací a zkušeností 

z několika farností brněnské diecéze. Nasyceni duševně i tělesně ( k obědu byl 

obrovitý řízek a snad každá katechetka přinesla nějakou buchtu!) jsme se 

po čtvrté hodině odpolední vydali každý ke svému domovu s radostí, že v naší 

diecézi je minimálně 200 lidí z řad kněží, řádových bratří a sester či laiků 

katechetů a katechetek, učitelů a učitelek náboženství, kteří se podílejí 

na výchově a náboženském vzdělávání různých věkových skupin lidí.    -do- 

http://shmsulikov.rajce.idnes.cz/Setkani_schol_2014


 
 21 

 

Jeden večer v říjnu jste měli možnost přijít na netradiční modlitbu růžence. 

Součástí modlitby byla modlitba slavného růžence, kterou provázelo zapalování 

světelného růžence, stínové divadlo, písničky…. 

Kromě místních 

farníků nás navštívili 

přátelé z okolních 

farností. Právě ty jsme 

oslovili, jestli by se 

s námi nepodělili o své 

dojmy z tohoto 

růžencového večera…. 

 

Milí přátelé, 

děkujeme Vám za 

pozvání k modlitbě 

rozjímavého slavného 

růžence. 

Modlitby byly opravdu 

živé, protože jsme se 

setkali s naším Pánem. Ať už to bylo při čtení Písma svatého a stínového 

divadla, kdy jsme posílili naši víru, nebo při nádherných písních, kde jsme cítili 

Boží lásku. Chvíle ticha jsme věnovali Pánu Bohu a odevzdávali mu naše 

starosti, radosti, bolesti a díky. Na modlitby do Knínic se pokaždé moc těšíme. 

Vždy si totiž odvážíme lásku, klidnou duši a Boží světlo na cestu. 

Ludmila a Petr Vašíčkovi 

 

Z několika možností, jak strávit sobotní večer, jsme v sobotu 18. 10. 2014 dali 

s manželkou přednost pozvání do knínického kostela sv. Marka na modlitbu 

slavného růžence. Popravdě řečeno, kromě setkání s přáteli nás tam táhla 

i zvědavost na stínové divadlo, kterým měla být modlitba doprovázena. A jak 

už to tak bývá, Bohu je i ta zvědavost dobrá, aby Vás zahrnul svými dary. Zažili 

jsme jeden z večerů, který sytí duši. Stínové výjevy v zešeřelém kostele zapojily 

do modlitby i smysly, které by jinak jen lenošily. Došlo i na slzy radosti 

z prožité přítomnosti Boha v jeho církvi. A na závěr pozornost – od koho? 

Posuďte sami: každý účastník večera dostal zapálenou svíčku v kalíšku. Až 

doma jsem si přečetl vzkaz z kalíšku: „Neboj se, já jsem s tebou, já o tobě vím, 

já půjdu před tebou, jsi drahý očím mým.“ 

Kalíšek mám dodnes na sekretáři a často u něho postávám… 

Děkujeme Vám, milí přátelé z Knínic!          Vít Hönig 
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Jak už bývá zvykem, sedmnáctý listopad věnujeme v naší farnosti dětem 

v podobě nějaké té -iády. Letos 

to byla Pohádkiáda, a jak to na ní 

vypadalo, posuďte sami…  

 

 

 

 

 

 

 

Další fotky naleznete ve Fotogalerii na farních stránkách. 
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ADVENTNÍ KONCERT 7. 12. v 16:00 

klášterní kostel sv. Václava  
 

 

PŮLNOČNÍ MŠE SV. (24. 12.) V OKOLNÍCH FARNOSTECH: 
Boskovice 22:00 

Svitávka 22:00 

Letovice 16:00 - pro rodiče s dětmi - Farní kostel sv. Prokopa 

22:00 - klášterní kostel 

24:00 - farní kostel 

Cetkovice 21:00 

Vísky  16:00 

 

PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA 25. 12. v 17:00, Boskovice 

 

FARNÍ PLESY: Boskovice 30. 1. 2015 

Protivanov 24. 1. 2015 

 

 

 

 

 

 

21. 9. Čeněk Bedřich Letfus  Knínice 129    

9. 11. Magdaléna Klára Muchová  Vážany 88 

23. 11. Karolína Anna Litvíková  Knínice 178 

 

20. 9. Tomáš Holar a Marie Černá 

 

11. 11. Marie Ambrožová  Knínice 25 



 
       24 

 
   

3. středa  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v kostele po dětské mši sv. 

8. pondělí  Slav. P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

12. pátek  ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 

21. neděle  MISIJNÍ JARMARK v 9:30 na sýpce 

24. středa  Štědrý den, DĚTI S PANEM KAPLANEM STAVÍ 

BETLÉM ve 13:30, mše sv. v 16:30 

25. čtvrtek  Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční 

28. neděle  Sv. Rodiny, SVÁTEČNÍ DEN SE SV. RODINOU 

31. středa  Sv. Silvestr, mše sv. v 16:00, NEFORMÁLNÍ 

POSEZENÍ NA SÝPCE 

 

1. čtvrtek  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

6. úterý  Slavnost Zjevení Páně 

11. neděle  Svátek Křtu Páně (končí doba vánoční) 

18. - 25.  Týden modliteb za jednotu křesťanů 

23. pátek  FARNÍ PLES 
 

 

2. pondělí  Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 

11. středa  Panna Maria Lurdská (Světový den nemocných) 

18. středa  Popeleční středa (začíná doba postní) 

21. sobota  POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

22. neděle  1. neděle postní - Svátek Stolce sv. apoštola Petra 

 

Pravidelně 1x měsíčně 

SVATÁ HODINKA 
Každý čtvrtek před prvním 

pátkem 

4. 12., 5. 2. 

16:00-18:00 

ADORACE 

PRVNÍ PÁTEK 
Každý první pátek 

5. 12., 2. 1., 6. 2. 

17:30-18:00 

KATECHEZE 

PRO DĚTI 
Každé druhé úterý 

9. 12., 13. 1., 10. 2. 

16:15-17:15 

Pravidelně 1x týdně: 
ČTENÍ BIBLE Neděle 18:00 

MODLITBY MATEK Pondělí 10:00 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 
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Je to hnutí, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, 

za pokoj v rodinách a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, 

co skutečně znamená „být otcem“. 

 

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. 

 

Více informací můžete najít na www.modlitbyotcu.cz. 

Otcové, tatínci, tátové, přijměte pozvání na MODLITBY OTCŮ u nás 

ve farnosti každou neděli ve 20:00 na faře. 

 

Denní modlitba otců 
Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství. 

Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže, 

a když selháváme ve svém poslání 

milovat a chránit naše rodiny. 

Chceme se odvrátit od věcí, 

které nás od Tebe oddělují. 

Prosíme Tě, provázej nás 

v našem životě 

a veď nás ve všem, co děláme. 

Pane, dej nám radu a sílu, 

abychom naplnili naše poslání 

a přijali naše pravé místo 

ve společnosti jako otcové 

podle příkladu sv. Josefa, 

muže Panny Marie. 

Prosíme Tě, Pane, o ochranu 

všech žen a dětí, 

které jsi svěřil do naší péče. 

Prosíme Tě, chraň je před 

jakýmkoliv zlem 

a špatnými vlivy. 

Pane, prosíme, žehnej 

Modlitbám matek, 

Modlitbám otců a Dětem víry, 

ať nás všechny i nadále vede 

Duch Svatý. Amen. 
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V neděli 21. 12. 2014 od 9.30 ožije “Sýpka” 

v Knínicích vánočními ozdobami, originálními taškami, korálkovými 

andílky, svícny a spoustou dalších věcí, které si budete moci zakoupit. Tento 

den bude patřit vánočnímu misijnímu jarmarku. Výtěžek z jarmarku bude 

věnován na Papežská misijní díla.  Všichni jste srdečně zváni.  

 Pokud budete chtít přispět svými výrobky na misijní jarmark, můžete je 

přinést v pátek 19. prosince 2014 na faru v Knínicích od 15:00 do 18:00.  

 Prosím hospodyňky, které by si našly chvilku času na upečení koláčů 

na prodej, nebo na občerstvení, aby je přinesly v neděli 21. prosince od 8:00 

do 8:25 na Sýpku v Knínicích.  

Velké díky všem, kteří se do příprav a průběhu jarmarku jakkoliv zapojí.  

 

Rok se s rokem sešel a opět 

tu máme konec kalendářního roku. Pokud máte chvilku a chuť, přijďte si 

společně s námi popovídat, pohrát, zavzpomínat na uplynulý rok, něco sníst 

a vypít... A kdy a kde?  31. 12. 2014 po mši svaté - tj. asi od 17 hodin - 

tradičně na sýpce.                                                                                

 

Přijměte srdečné pozvání na již devátý Farní ples, který se bude 

konat v pátek 23. ledna 2015 v kulturním domě v Knínicích. K tanci 

a poslechu hraje skupina Pohoda. Těšíme se na každého z Vás.  

 

28. prosinec si určitě zapište 

do kalendáře, protože během jediného odpoledne můžete zažít spoustu pěkného 

– společenství s ostatními farníky ve vánočním duchu, modlitbu u našeho 

skvostu – mozaiky Svaté Rodiny, zpěv koled, požehnání v kostele a také 

koncert Dechového kvartetu a možná i našich dětí a šikovných muzikantů 

a vrcholem dne bude sýpka otevřená dokořán, nebo možná spíš uzavřená (kvůli 

tepelným ztrátám), protože na sýpce bude výstava betlémů a betlémků a také se 

bude povídat o zážitcích z Betléma a možná i něco promítat. Program bohatý, 

dá-li Pán, sejdeme se tam… 

 

Sice máme teprve 1. adventní neděli, ale už teď 

si můžete do kalendáře vyznačit datum 21. 2. 2015, kdy v naší farnosti bude 

postní duchovní obnova. Tentokrát se máme opět na co těšit. Pozvání přijal 

o. Roman Kubín - vedoucí pastoračního centra v brněnské diecézi. Zveme 

všechny věkové kategorie - určitě si každý něco odnese :-). Podrobnosti budou 

včas ohlášeny a na vývěsce. 
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 Tento kříž najdeme na konci Vanovské ulice. Ještě 

před pár roky kolem něj vedla cesta podél kolejí 

směrem na Nivky. Dnes stojí na okraji parkoviště 

kamionů autodopravce pana Lujky.  

I přes přítomnost moderní techniky v jeho okolí, 

můžeme před tímto křížem postát a popřemýšlet 

nad slovy na něm napsanými: 

 

A protož, kdo nás odloučí od lásky Kristovy? 

zdali soužení? aneb úzkost? nebo hlad? 

zdali nahota? čili nebezpečenství? 

zdali protivenství? čili meč? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K dalšímu kříži doputujeme po cestě od hřiště 

přes trať kolem potoka směrem k autostrádě. 

Tento Synkův kříž najdeme v poli kousek 

od cesty pod velikou smuteční vrbou. I na něm 

můžeme číst verše, které stojí za chvilku 

zastavení a rozjímání: 

 

ZDE POUTNÍČE MÁLO STŮJ 

RÁNY MOJE ROZVAŽUJ 

RÁNY MOJE KYNOU, LÉTA TVOJE 

HYNOU, PŘIJDE SMRT - NASTANE 

KAM SE DUŠE TVOJE DOSTANE 
 

L. P.  1904 
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 V jarním Farníčku jsme vám 

představili dlouholetého skauta 

a malíře - amatéra, pana Reisiga 

ze Šebetova. Ten mě seznámil 

s bývalou šéfredaktorkou 

a současnou externí redaktorkou Radia Proglas, signatářkou 

Charty 77, s paní MARIÍ BLAŽKOVOU. Povídaly jsme si 

spolu na knínické faře po jedné nedělní mši svaté, 

a kdybychom nemusely vařit oběd, povídaly bychom si asi až 

do večera. Cítily jsme se fajn, jako bychom se už dávno znaly. 

 

Paní Marie, jak jste se ocitla v naší farnosti?  
Před dvěma lety jsme koupili v Šebetově chalupu. Zde přebýváme od jara do 

podzimu. Jsme tedy půl roku místními farníky. Na zimu odjíždíme zpět do Brna, 

kde máme byt. Jinak pocházím z Opavy, ale v Brně bydlím již od svých studií. 

Můžete nám prozradit, co jste studovala? 
Dějiny umění a etnografii na MU v Brně. Po revoluci jsem pracovala 

na stavebním odboru Biskupství brněnského, v oblasti obnovy památek. 

A jak jste se ocitla v rádiu Proglas? 
Stála jsem vlastně u jeho zrodu. Znala jsem se s otcem Martinem Holíkem, když 

byl ještě čekatelem na zařazení do pastorace a nadchla mě jeho myšlenka založit 

křesťanské rádio, financované na základě dobrovolných darů. Nikdo tomu 

projektu nedával moc šancí, ale rádio přesto začalo 8. 12. 1995 vysílat, od února 

1996 jsem nastoupila do redakce. 

Měla jste s touto činností už nějaké zkušenosti? 
Před revolucí jsem krátce působila jako redaktorka odborného tisku, pomáhala 

jsem i při vydávání samizdatů. 

Vraťme se k vaší činnosti v Proglase. Co jste jako redaktorka a později 

i šéfredaktorka měla na starosti? 
Kromě práce šéfredaktora jsem natočila řadu rozhovorů, cyklus Poutní místa 

Evropy, několik cyklů vzdělávacích pořadů a podobně. Až do současnosti 

připravuji pořad Knihovnička, který původně obstarával můj manžel, než 

onemocněl. Upozorňuji na hodnotné tituly především literatury náboženské, 

historické i z oblasti společenských věd z Karmelitánského nakladatelství, 

jezuitského nakladatelství Refugium a dalších vydavatelství. Dvacátých rokem 

připravuji do Proglasu Čtení na pokračování. 

Podle čeho jste knihy do Čtení na pokračování vybírala? 
Vybírám do něj knihy, které ukazují na Boha, životopisy světců a přátel Božích 

i svědků víry z dob pronásledování, ale také knížky oddechové. Záleží také 

na tom, zda se podaří získat autorská a překladatelská práva, Proglas žije z darů 

Žijí mezi námi, sedávají vedle nás 

v kostele, zdravíme se, usmíváme, 

občas něco jen tak prohodíme, 

ale vlastně se vůbec neznáme. Kdo jsou 

ti bezejmenní bratři či sestry v Kristu? 
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a nemůže práva koupit. Čtení má povznést, pobavit, povzbudit, nesmí být moc 

náročné, spíš jednodušší, ale hodnotné.  

Připravovala jste rozhovory s různými osobnostmi. Které z nich vás zvláště 

oslovili? A čím? 
Vždy to byli lidé, co mají co říct, hodně se člověk dozvěděl. Pokud mám ale 

někoho jmenovat, pak určitě P. František Lízna SJ. Znali jsme se už dřív, stejně 

jako on jsme podepsali s manželem Chartu 77, byl to člověk, který chtěl žít 

v pravdě a byl za to ochotný i sedět. Dělali jsme spolu několik rozhovorů 

o poutnictví, pastoraci a o Romech. Bývalý rektor Karlovy univerzity, historik 

a významný disident prof. Radim Palouš mě zaujal šíří vzdělání a historickým 

vhledem do duchovních dějin země. Otec biskup Vojtěch svojí úctou k lidem. 

Otec biskup Graubner statečností. Je to kněz, který se nebojí nastavovat svoji 

kůži. Dále Olga Kopecká ze Svobodné Evropy, která spolupracuje s Proglasem, 

zařídila zpřístupnění archivu rádia Svobodná Evropa. Získala autorská práva, 

vzácné hlasy z padesátých let, díky ní máme celé dílo Jana Čepa. Někteří 

Pražané  z okruhu Občanského institutu, který podporuje, šíří a rozvíjí 

konzervativně-křesťanské myšlenky a hodnoty, např. Roman Joch a další. 

Setkala jste se někdy při domlouvání rozhovorů s odmítnutím? 
Ne, naopak, vždy s velkou vstřícností, Bohu díky. Každý pomáhal, jak mohl. 

Modlitbou, dary, duševním bohatstvím, autorskými právy, texty i tím, že nám 

věnoval svůj volný čas. Jsme vděčni i za vznik TV Noe, s kterou Proglas 

spolupracuje. Křesťanská televize je v naší zemi výsadou, třeba v Německu 

žádnou nemají. 

Jste již v důchodu, ale stále činná. Pečujete o nemocného manžela, stále 

pracujete pro Proglas. Kde berete sílu pro tak náročnou práci? 
Po revoluci k nám přicházela různá nová hnutí a společenství. Při farnosti 

sv. Jakuba v Brně vzniklo Neokatechumenátní společenství, které pomáhá 

dospělým pokřtěným prohloubit společně s ostatními bratry víru. Pro mě hodně 

znamená, že mohu být jeho členem. Je důležité i pro moji práci. Je dobré patřit 

do nějakého společenství, kromě farnosti. Člověk žije svoji víru více 

do hloubky. 

Chcete něco vzkázat čtenářům Farníčku? Popřípadě o kom z naší farnosti 

byste se chtěla něco více dozvědět? 
Chtěla bych vyjádřit velkou vděčnost za pěkné přijetí od farníků, se kterými 

jsem se zatím setkala a také od všech výborných sousedů ze Šebetova. Doufám, 

že se časem seznámíme ve farnosti blíže s každým, kdo o to bude stát a už se 

těším, až se na jaře zase vrátíme. 

Paní Marie, děkuji za rozhovor a pozdravujte manžela. Až po nějaké 

době jsem zjistila, že je autorem učebnice literatury, kterou jsem si zamilovala 

a hodně z ní čerpala ve své krátké učitelské praxi.    V Kristu Daniela Ošlejšková 
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V listopadu před pěti lety jsme do našeho farního společenství přijali nového 

farníka, malou africkou holčičku Joyce Zalvango z Ugandy. Stala se adoptivní 

dcerou knínické farnosti v rámci projektu Arcidiecézní charity Praha Adopce 

na dálku. Díky štědrosti dárců může ona i další děti a mladí lidé z chudších 

zemí navštěvovat školu a připravovat se na šťastnější život. 

Díky všem, kteří jste přispívali během celého roku do kasičky v kostele, díky 

všem, kteří jste si před kostelem “zakoupili” láhev moštu, nebo se zúčastnili 

Svatováclavského odpoledne na farské zahradě nebo si přišli pohrát s vláčky 

na sýpku a nějakou tou korunkou tam také přispěli.  

Díky Vám jsme mohli pro Joyce, její rodinu a kamarády odeslat do Ugandy 

deset tisíc korun. Všem Pán Bůh zaplať. 

 

 

Drazí přátelé, 
Jsem moc ráda, že Vám mohu psát tento dopis. Jsem velice šťastná, že díky 

Vaší podpoře chodím do školy. Ve škole se učíme mnoho různých věcí, nyní 

se v sociálních vědách učíme o kontinentech, které tvoří dohromady celý 

svět, učíme se např. o Asii, Evropě a Africe. Ve škole máme školní 

knihovnu s velkým množstvím učebnic a knížek. 

Na Velikonoční neděli půjdu do kostela. Mám se moc dobře, i moje rodina. 

Jak se máte Vy v Česku? 

Ve třídě máme nové hodiny, nové židle a také nové učitele na matematiku 

a přírodní vědy. Mám se v naší třídě moc dobře a jsem vděčná za každou 

novou věc ve škole. V angličtině se učíme o školních svátcích. 

Děkuji Vám moc za všechno, co jste pro mě udělali. 

Ve škole jsme slavili sv. Jana Nepomuckého. Přijeli k nám dva biskupové, 

jeden z ugandské diecéze Lugazi a druhý z Česka, byl to biskup Malý. 

Modlil se moc dobře a já jsem si tento den krásně užila. 

Děkuji Vám za velice milý dopis, který jste mi poslali, děkuji i za dary, 

které jsem dostala – pět psacích tabulek, pero a klíčenku. 

Čas Vánoc jsem strávila se svou rodinou, šla jsem také do kostela. Jedla 

jsem taková jídla, jako jsou irské brambory, banány, rýže, atd. Také jsem 

pomáhala svým rodičům udělat všechny domácí práce jako přinést vodu, 

posbírat dříví na oheň, okopávat a také jsem si ve svém volném čase 

studovala z učebnic. 

Kéž Vás Všemohoucí Bůh chrání. 

Vaše milující přítelkyně Joyce Zalwango 

 

http://obchod.activa.sk/sk/product/show_large_image/11182/
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Jako každoročně, 

tak i letos vám skauti 

přinášejí Betlémské světlo. 

 

Betlémské světlo bude k dispozici: 

V Šebetově - 24. 12. ve skautské klubovně na obecním úřadě od 8:30 do 9:30. 

V Knínicích - vzadu v kostele na Štědrý den po mši svaté. 

 

Svíčku v lucerně si vezměte s sebou. 

 

V Šebetově i v Knínicích budou skauti obcházet rodiny, jak je zvykem. 

Kdo z Knínic bude chtít přinést Betlémské světlo domů, nahlaste se prosím 

u Ošlejšků (tel.: 737187276) nebo napište vaši adresu na seznam vzadu 

v kostele do poslední adventní neděle. Skauti vám je na Štědrý den dopoledne 

přinesou. 

  

 

 

 

 

 

 

V Knínicích budou chodit Tři králové v neděli 4. 1. 2015 od 10:00. 

 

Pokud by se vaše dcerka nebo syn chtěl zapojit do koledování, 

můžete jej nahlásit u Blanky Ševčíková – tel. 723243463, 

email – blasev@email.cz do 31. 12. 2014. 

 

Ve Vážanech to bude také v neděli 4. 1. 2015 a v Šebetově budou koledovat 

místní skauti v sobotu 10. 1. 2015. 

 

Oblastní charita Blansko děkuje Všem, kteří se na sbírce podílejí. Především 

dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak 

charitě naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit na projekty, které přispějí 

ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 

 

„To světlo ve tmě svítí a tma 

je nepohltila.“ 

 

Motto: „Člověk nežije tolik z lásky, 

kterou přijímá, jako mnohem více z té, 

kterou daruje.“ (Matka Tereza) 
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 /_ _ / . . / . _ . . / . // _ . . / . / _ / . . //, 
 

prožíváme adventní dobu, svíčky na adventním věnci nám to budou každý den 

připomínat. Je to taková tajemná doba očekávání a těšení se. Tento čas můžete 

prožívat se svými rodiči a sourozenci u adventního věnce, při modlitbě, nebo 

třeba černé hodince, kdy si můžete všelicos vyprávět, při postupné výrobě 

betlémku nebo vánočních ozdob, při plnění úkolů adventního kalendáře, nebo 

při pečení perníčků,…a společně budeme prožívat advent také při středečních 

dětských mších. Buďte při tom! Určitě přijde nějaké překvapení.  
 

A potom už budou VFÍÍÁFÚÚNFÍÍOFÚÚCFÍÍE! Velká oslava Ježíšových 

narozenin. Bůh nás moc miluje, že nám daroval svého syna Ježíše. Narodil se a 

žil na naší zemi. Když člověk lásku dostává, chce ji i dávat. A to je dobře. Určitě 

se těšíte na dárky pod stromečkem a možná i přemýšlíte, čím vy sami můžete 

udělat svým blízkým radost. K rozdávání radosti nepotřebujeme peníze ani 

zázraky. Stačí malé skutky. Třeba tajně darovaná drobnost, bez odmlouvání 

splněný úkol, úsměv na vaší tváři nebo třeba jen podaný kapesník sourozenci. 

Kdo dává, mnohem víc dostává. 

Nezapomeňte však, že to nejcennější a nejdražší jsme už dostali – Boží lásku a 

Ježíše, který nás svou smrtí na kříži zachránil a očekává nás v Božím království. 

 

A toto Okénko je malinkatý dáreček od Farníčku. 
 

A přání na závěr… Prožívejte ve svých rodinách, mezi kamarády, i ve škole, 

a všude kam přijdete ÝNANHEŽOP  TNEVDA  A  ÉNSÁRK  ECONÁV ! 
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 Jan Dobraczyński 

V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen 

úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje 

i kulturní pozadí, ve kterém se světcův život odehrával. Zachycuje nesnáze jeho 

každodenního života stejně jako napjatou atmosféru tehdejší doby, v níž Židé 

očekávali příchod Mesiáše, politické události na dvoře Heroda Velikého, 

vládcovy intriky, zvrácenosti a zločiny. Vychází přitom z biblických pramenů 

i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby. 

 

Postřehy čtenářek: 

Tento román nám pomáhá nahlédnout do rodinného života Marie (Miriam) 

a Josefa a jejich nelehkých životních situací. Marie přistupovala ke každé 

životní situaci s naprostou důvěrou v Boží milost, a důvěřovala Jeho záměru 

s jejich životy.  

Četba této knihy nám pomáhá pochopit, proč být trpělivý a důvěřovat v každé 

životní situaci (i nepříznivé) Bohu a jeho záměrům. 

„Člověk žije z Jeho milosti. A to je dobře, protože pak si uvědomuje Jeho 

dobrotu.” (úryvek z knihy) 

-gp- 

Je to jeden z těch románů, co se dají číst 

jedním dechem, děj je poutavý, napínavý, 

objevují se i nečekané zvraty. A přitom je 

to kniha plná hlubokých duchovních 

myšlenek. Jak popsané reálie, tak vhled 

do osobnosti Josefa a Miriam vám otevírají 

bránu představivosti a máte pocit, jako 

byste ten „předvánoční a vánoční“ příběh 

prožívali na vlastní kůži, po boku s Josefem 

a Miriam… 

-ph- 

 

 

 

Celou knihu jsme měli možnost vyslechnout 

na Radiu Proglas v rámci pořadu Čtení na 

pokračování na podzim roku 2011. Na webových stránkách www.proglas.cz je 

záznam uložen v audioarchivu a lze si jednotlivé kapitoly stáhnout 

a poslechnout. 

 

http://www.proglas.cz/
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Ivan Renč 

Kniha Pasáček Asaf nás uvede mezi pastýře, pasoucí 

svá stáda na kopcích okolo městečka Betléma. Spolu 

s nimi prožijeme noc, ve které zářivá hvězda celému 

světu ohlásila narození Božího Syna a staneme se i 

svědky hledání a pronásledování malého Ježíše. 

Kouzelná olivová ratolest, kterou dostal malý 

pasáček Asaf od anděla, povede hrdinu našeho 

příběhu všemi nástrahami. 

Pouhý pohled na Boží Dítě v jesličkách promění 

lidská srdce a zažehná všechny malicherné hádky. 

 

 

Fráňa Šrámek 

 

 

 

 

 

Po sněhu půjdu čistém, bílém, 

hru v srdci zvonkovou. 

Vánoční země je mým cílem. 

Až hvězdy vyplovou, 

tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 

až noční půjdu tmou. 

 

Tu ztichnu tak, jak housle spící, 

a malý, náhle, dětinný, 

a v rukou žmole beranici, 

včarován v ticho mýtiny, 

tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 

svých slz až přejdu bystřiny. 

 

Mír ovane mne, jak by z chléva, 

v němž vůl a oslík klímají, 

světélka stříknou zprava, leva, 

noc modrá vzlykne šalmají, 

tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již, 

snad pastýři mne poznají..." 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.fler.cz%2Fzbozi%2Ftricko-zimni-krajina-3278222&ei=N5V5VOWsH8T0OsmxgKgG&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNF_Bq8hejk_bpwW-2-_EkDcVl7iPg&ust=1417340562254057
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Miloš Doležal 

Tato kniha rozhovorů s osobnostmi, které přes nástrahy totalitních režimů 

a těžké životní zkoušky nepřestaly hledat smysl stvoření, nám může 

připomenout, že svoboda a demokracie nám nespadla jenom tak sama od sebe 

do klína. Že spousta lidí prošla válkami, koncentráky, věznicemi, zažila 

šikanování a zesměšňování, musela opustit svou vlast. Zde si můžeme přečíst, 

jak na tyto těžké doby vzpomínají a jak se dívají na dobu dnešní. 

Úryvek z rozhovoru s protinacistickým odbojářem a vězněm nacistických 

a komunistických kriminálů plk. Dalimilem Matusem: 

 

Proč jste se nakonec vrátil do Čech? 

Důvodů je víc. Podívejte se na ty stromy, javory, lípy, to je krajina Čech. Jeďte 

od Losenice a procházejte se tamními vysočinskými lesy! Takové jaro jako 

v Čechách neexistuje na celém světě. Přilákala mě příroda. A přesto že jsem 

v Austrálii žil třicet let a dobře se naučil jazyk, moje mateřština to není. Také 

jsem si myslel, že se to zde v roce 1989 radikálně změnilo. Ale s návratem jsem 

váhal, protože jsem viděl, že na konzulátě zůstávají stále titíž lidé, tedy 

vyškolení agenti komunistické bezpečnosti. 
 

Jak vidíte naši současnost? 

Mám smíšené pocity. Jsou okamžiky, kdy jsem na Čechy hrdý, ale vzápětí jsem 

šokován, když vidím, jak jsou zde běžné miliardové podvody, lhaní, korupce 

a úřednické naparování. A jak na svobodě a v důchodovém zabezpečení žijí ti, 

kteří nás mlátili a mučili… Kdo z bolševiků byl za své činy potrestán? Vždyť 

po válce se podařilo alespoň části nacistů prokázat vinu a potrestat je. Také 

ze Svazu bojovníků za svobodu jsem vystoupil. Zjistil jsem, že jednatelem je 

bývalý exponovaný partajník - kádrovák a že jiní byli policajty a milicionáři. 

A bývalý komunistický bachař se vydává za hrdinného partyzána. Nebo že se 

někdo po válce prohlásil za odbojáře, protože postřílel vůz plný německých žen 

a dětí. A takových jsou desítky a stovky. Jak mohu s takovými lidmi sedět 

za jedním stolem? 

Na vlastní kůži jste poznal nacismus a komunismus. Můžete obě ideologie 

srovnat? 

Obě jsou děsivým zlem. Nacisté byly okupanti, kteří sem vtrhli. Kdežto 

komunisté byli převážně lidé z našich řad, kteří nás trápili a zákeřně 

zneškodňovali jenom proto, že jsme byli jiného politického a náboženského 

smýšlení. Němci měli ještě snahu vyšetřovat a řídit se aspoň svými zákony, 

kdežto estébáci naše lidi rovnou destruovali. A to nejen fyzicky, ale i duševně. 

Odsouzení o sobě nakonec říkali, že jsou vlastizrádci, i když nic neprovedli. 

-pr- 
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Připomíná se 23. prosince. Narozen 1390 ve vesnici Kęnty v Polsku. 

Kanovník, profesor teologie a filosofie, duchovní správce. Pouť ke Kristovu 

hrobu, čtyřikrát navštívil Řím. Zemřel 24. 12. 1473 v Krakově, svatořečen 1767. 

Církev byla pro něho jediným a neomylným strážcem zjevené pravdy, Kristus 

vzorem života - tak by bylo možné krátce charakterizovat celý život 

Jana Kentského. 

  
Po získání základního vzdělání v rodném městečku absolvoval vyšší studia 

na Krakovské akademii. Protože se vyznačoval skvělými studijními výsledky 

a vzorným chováním, byl považován za chloubu tamější mládeže. Po získání 

akademických titulů a po přijetí kněžského svěcení roku 1416 řídil nejprve 

klášterní školu v Miechově a potom se stal profesorem teologie v Krakově. 

Na této teologické katedře pak nepřetržitě působil až do vysokého věku 

osmdesáti tří let. Všestranně se vzdělával, věděl však také, že pokud světlo 

rozumu není podepřeno světlem víry, je samo o sobě slabé. Když se stále více 

utvrzoval v hlubokých a rozsáhlých vědomostech, které během let získal, dospěl 

k přesvědčení, že není a nemůže být žádný rozpor mezi skutečnou vědou a vírou 

a že obě se musí vzájemně doplňovat v úzké spolupráci. Víra odpovídá 

na ty nejpodstatnější otázky, vůči nimž je věda často bezmocná. 

Přes usilovnou vědeckou práci vedl sv. Jan Kentský neobyčejně přísný a zbožný 

život. Vyučoval nejen slovem, ale především skvělým příkladem svatého 

života. 

 

Velmi pěkně představuje tuto postavu v „Životech svatých“ kněz Petr Skarga: 

„V zachovávání postů byl horlivý, v trpělivosti laskavý, ve víře statečný, v boží 

lásce horoucí, v pokoře nepatrný avšak v rozjímání o božích tajemstvích veliký, 

v naději silný, ve zdrženlivosti jedinečný, při řeči vždy dbal pravdy a lži se 

z hloubi duše štítil“. 

 

Byl přesvědčen o duchovní hodnotě poutí, proto se vydal uctít Kristův hrob 

do Jeruzaléma a čtyřikrát navštívil Řím. Z těchto svých poutí čerpal nadšení 

a sílu k dobrému křesťanskému životu. 

Pod vlivem husitského hnutí se i v Polsku šířily kritiky proti církvi a proti 

papežovi. Jan si nezakrýval oči před chybami v církvi. Ale správně vycítil, 

že čistě negativní kritika nemůže situaci vyřešit. Je třeba odsoudit a odstraňovat 

nedostatky, ale samu církev a její základní ustanovení mít v úctě. 
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V Krakově bylo známo, že svatý 

profesor podporuje chudou mládež. 

Pozornosti rovněž neuniklo, že když 

jednou potkal v mraze bosého starce, 

daroval mu svoji obuv a sám se bos 

vrátil do své komůrky. 

O dobrotě a pravdomluvnosti svatého 

učence psal básník Vincent Pol. 

Vypráví, že když byl Jan Kentský 

kdysi přepaden lupiči a když ti pak 

odešli, protože u něho nic více 

nenalezli, uvědomil si on dodatečně, 

že má v plášti zašito ještě několik 

mincí. Bez váhání se vrátil, dohonil 

zbojníky a upřímně se jim omlouval 

za neúmyslnou lež. Konfrontováni 

s takovou svatostí, zločinci se 

vyzpovídali, zanechali nekalého 

řemesla a vrátili se k poctivému 

živobytí. Jindy uviděl dívku, plačící 

nad rozbitým džbánem. Tehdy zvedl 

sv. Jan Kentský nádobu 

nepoškozenou a místo vody ji 

zázračně naplnil mlékem. 

 

Je patronem Polska a Litvy. Bývá zobrazován jako profesor v taláru, s rukou 

kolem ramen studenta. 

 

 

 

 

 

 Každý první čtvrtek v měsíci je možnost návštěvy kněze u nemocných. 

Je to příležitost k přijetí svátosti smíření, eucharistie, svátosti nemocných 

nebo duchovnímu rozhovoru. Zájemci mohou volat na číslo 607 767 983 

nebo mailovat na adresu ms.langos@seznam.cz, kaplan Michal Seknička. 

 

 P. Stanislav Richter se 10. 11. dožil 91let. Pamatujme na něj ve svých 

modlitbách.  

 

mailto:ms.langos@seznam.cz
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V mých dětských letech se slavily Vánoce důstojněji jako dnes. 

Celý advent jsme chodili každý den ráno v 6 hodin na roráty, kolikrát 

po kolena ve sněhu. Přespolní si svítili na cestu lucernami. Při náledí 

se nosily na botách železné špice, připevněné řemínky, tzv.  kozačky. 

Babičky chodily v mohutných teplých šálách nebo ve vlňácích, to byly 

veliké teplé šátky nošené přes ramena a záda. Místo rukavic nosily štucle, 

teplé kožešinové duté válce, v kterých schovávaly ruce před mrazem.  

Na Mikuláše jsme dostávali perníkové Mikuláše nebo čerty, křížaly, jablíčka 

a buráky.  

Na Vánoce se stavěl v kostele betlém podobně jako dnes, i doma jsme mívali 

stromeček a betlémek. Maminka napekla vykrajované cukroví a my děti jsme 

strojily stromeček, na který jsme si slepily barevný papírový řetěz. K večeři 

maminka upekla vánočku a uvařila čaj s rumem (ten jenom pro dospělé). 

Po večeři jsme zpívali koledy. Dárky byly většinou potřebné věci - papuče, teplé 

prádlo nebo třeba kravata. 

Do kostela se chodilo na Boží hod ráno v 5 hodin - na jitřní. 

Až později bývala půlnoční. V kostele na kůru troubili pastýři, vedl 

je p. Prchal. Při slavné mši svaté zpíval tak jako dnes chrámový 

sbor vedený varhaníkem. Mše se účastnilo velké množství lidí, 

nemohli se do kostela ani vejít. 

O Vánocích dostávali pacholci a děvečky od svých hospodářů - pokud s nimi 

byli spokojeni - výslužku: koláče, nějaký drobný dárek nebo třeba kus látky 

na sukni nebo na kalhoty. 

Na Štěpána a na Nový rok chodili pacholci a děvečky “na svobodu”, buď zůstali 

u starého hospodáře, nebo odešli a hledali si službu jinde. Pokud sloužili 

u dobrého sedláka a byli spokojeni, většinou zůstali další rok.  

Na Tři krále chodili koledníci - kluci z chudých rodin koledovat po sedlácích.  

Od Vánoc do ostatků bývaly v hospodě zábavy, hrávaly se také divadla. 

Na ostatky chodívaly po dědině maškary. 

Sněhu bývalo většinou dostatek, tak jsme si ho náležitě užívali. Jezdili jsme 

na saních z Křižných přes Kapouňata a celý Šebetov až do Přídolí a potom 

z Joséfka až dolů ke mlýnu. Nebo od Boří po Újezdech na Trávníky k mostu 

přes potok. Na potoce se také hodně bruslívalo. Ve třicátých letech knínický 

kolář Berka začal vyrábět první lyže, tak se začalo i s lyžováním. Také jsem si 

pořídil lyže, ale brzy jsem je polámal. Další, ty už vydržely, máme je doma do 

dneška a ještě by se na nich dalo jezdit. 

Jako děcka jsme si užívali zimy i Vánoc a vám všem přeji, abyste si jich užívali 

taky.                (Miroslav Haupt) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://obrazky.superia.cz/vanoce/snehove_vlocky-1280.php&ei=dB13VIKqG8jNOKLpgYgG&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNE2LPFdvG7MIzZkGhsVrIMwHKUmFw&ust=1417178825226868
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://obrazky.superia.cz/vanoce/snehove_vlocky-1280.php&ei=dB13VIKqG8jNOKLpgYgG&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNE2LPFdvG7MIzZkGhsVrIMwHKUmFw&ust=1417178825226868
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Ježíši, tys pravý Bůh a pravý člověk. 

Ty se chceš narodit a žít ve mně a ve všech lidech. 

Ježíši, žij stále ve mně, abych tě nesl všude, kam půjdu. 
 

Ježíši, žij ve mně, jako jsi žil v Marii a přijal v ní tělo a krev. 

Žij nyní také ve mně a staň se i ve mně tělem a krví. 

MYSLI ve mně, 

MODLI SE ve mně, 

MILUJ ve mně, 

TRP ve mně, 

POHLÍŽEJ ve mně, 

MLUV ze mne, 

JEDNEJ ze mne, 

PŮSOB ze mne. 

VYZAŘUJ skrze mne, 

POVZBUZUJ skrze mne, 

POSILUJ skrze mne, 

POMÁHEJ skrze mne. 
 

 

 

 

Ježíši, používej mých rukou - kráčej mýma nohama dál po zemi 

- abys nás všechny v Duchu svatém přivedl k Otci… 

Abys ty - vtělený Bože - byl všechno ve všech nás. 
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