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Milí přátelé,
Když očekáváme něco velkolepého, chceme se na to náležitě připravit. A je-

li tím očekáváním naše setkání s Bohem, budeme asi přemýšlet, čím bychom 
v naší přípravě mohli k takovému setkání nejlépe přispět.  Jdeme-li někam na 
návštěvu, chceme většinou něco přinést, abychom hostitele potěšili, dát mu 
třeba právě to, co by si hned tak sám nepořídil nebo jen zcela výjimečně. Co 
my ovšem můžeme dát Bohu, když vlastně vše, co máme, od Něho samotného 
pochází. Co by mohlo být tím cenným a vzácným, když vše, co mu chceme dát, 
je pouhé vrácení toho, co jsme už od Něho dostali!? Je to skutečně tak. Nejsme 
schopni Boha obdarovat něčím, co by On neměl. A přece. Sice to pochází také 
z jeho štědrosti, a co my pak z toho vracíme, na první pohled nevypadá vůbec 
jako věc hodná daru, ale přesto to v Božích očích nabývá velké hodnoty. A tím 
je vyznání a lítost všeho, čím jsme se od Něho vzdálili, zlo, kterému jsme dali 
průchod v našem jednání, slovech a myšlenkách. Skutečně, dostáváme svobodu 
rozhodnout se pro Něho anebo proti Němu. A v té nám Pán dává volné ruce  
a nedělá si nárok, že by nám ji vzal. Proto je postoj pokory a zkroušenosti nade 
vším, co není opřené o Boha nejvýš pravdivé, a proto také je to tím nejlepším, co 
můžeme v přípravě na setkání s ním přinést.

My dostáváme během roku mnoho příležitostí, kdy se na takové setkávání 
připravovat. Mezi ně patří jistě slavení Kristova zmrtvýchvstání, ke kterému 
nás vede čtyřicetidenní postní období. Ale nejen tento jeden okamžik v roce 
je příležitostí, aby člověk svůj postoj pravdivě před Bohem vyznal a tím opět 
připravil své srdce na setkání s Ním. I pro nás, kteří přistupujeme k této svátosti 
pravidelně, stojí za to, zabývat se tím, co se vlastně při setkání ve svátosti smíření 
děje a proč probíhá právě tímto způsobem. Pomůže nám to i v přípravě na ní  
a prožívat ji jako skutečnou potřebu důležitou pro náš život.

Martin Kohoutek, farní vikář 

úvodník
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POZDRAV OD SESTRY RÁCHEL
„Víra se rodí ze setkání s živým Bohem, který nás 

volá a zjevuje nám svoji lásku, která nás předchází 
a na níž můžeme pevně spočinout a stavět svůj 
život. Přetvořeni touto láskou, obdržíme nové oči, 
zakusíme, že je v ní velký příslib plnosti, a otevře 
se nám pohled do budoucnosti“.

Milí přátelé z knínické farnosti,
těmito slovy z encykliky svatého otce Františka „Světlo víry“ vás všechny 

srdečně zdravím z našeho kláštera sv. Anežky české ve Šternberku. Opět jsme se 
přehoupli do nového roku tentokrát s dvojitou sedmičkou na konci (což přesně 
odpovídá přesnému počtu sester v našem společenství). S velkou vděčností jsme 
přijaly projev vaší velkorysosti, kterou jste projevili nákupem vánočních svíček 
z naší klášterní dílny. Podle řádové tradice se snažíme živit prací vlastních ru-
kou, ale přesto větší díl našeho živobytí zůstává na Boží prozřetelnosti a dobrotě 
těch, kteří uvěřili v lásku. Bohu díky i vám máme všeho dostatek a můžeme tak 
pokojně naplňovat vlastní povahu našeho povolání v církvi a ve světě, kterou je 
ustavičná modlitba chvály a prosby za každého člověka.

Zarazilo vás slovo „pokojně“?  Je to vůbec možné? „Pokojně“ v tomto 
překotném světě povinností, termínů, nároků, požadavků...? Jako by snad doo-
pravdy patřilo mimo dosah obvyklého života, někam za vysoké klášterní zdi, kde 
snad jen pár „vyvolených“ smí složit ruce do klína, či dlaně k sobě... a pokojně 
žít. Kdepak! Pokoj není otázkou ani klášterních zdí, dokonce ani existenčních 
starostí ba ani společenského postavení, věku nebo zdravotního stavu. Pokoj je 
záležitostí lidského srdce, které, jak víme od dob sv. Augustina, zůstává nep-
okojné, dokud nespočine v Bohu.

Jak se ale spočívá v Bohu tak, aby srdce bylo pokojné? Toto spočinutí nemá 
nic společného s nějakým sladkým nic neděláním, ale je celoživotním uměním 
lidského srdce, kterým je prostá víra. Konkrétní víra v Toho, který mě miloval 
a za mě se obětoval. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh  
k nám, píše apoštol Jan ve svém listě. Být věřícím tedy znamená být znalcem Boží 
lásky. Čím více se odvažujeme pronikat do jejích hlubin, tím tajemnější proměnu 
zažíváme: zjišťujeme, že my sami jsme předmětem té lásky, která stvořila a vyk-
oupila celý svět. A že naše štěstí je pro Boha prvořadým zájmem. Odpovědí na 
takové poznání je křesťanská víra, která nazývá Boha svým Otcem, protože do 
jeho rukou vkládá svůj život s jistotou, že právě tam je naprosto v bezpečí.

Ano, myšlenky jsou to jistě ušlechtilé a zbožné... ale praxe? Ze zásob osobní 
zkušenosti s Bohem a jeho láskou mohu doporučit aspoň tuto drobnost, která 
ovšem zaručeně funguje. Ne každé ráno je růžové a ne každá noc přechází do 
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dne s azurovým nebem, ale jedna věc je jistá, že to první, co se nám po probuzení 
nabízí, je něžný úsměv našeho Boha, se kterým se k nám sklání, aby nás pozval 
do nového dne, který pro nás stvořil a do kterého nás povolává. On nám věří a to 
není málo... zvláště pokud dokážeme na tuto Boží důvěru odpovědět podobně: 
úsměvem. Časem tak možná budeme svědky toho, že se svět kolem nás aspoň  
o trošku rozjasní pokojem srdce, které věří, protože se rozpoznalo v Lásce.

Kéž by také o tom byl tento rok s dvojitou sedmičkou na konci a sem tam 
prozářený hořlavými knoty svíček ze šternberské dílničky. Ještě jednou ti-
síceré díky za vaši podporu a přátelství, ve kterém se Láska rozpoznává zcela 
bezpečně. 

s. Ráchel, klariska-kapucínka

Půst, postní doba. Období, které právě začíná, má zvláštní postavení v církev-
ním roce. Tento Farníček by chtěl aspoň trošku pomoci tuto postní dobu lépe 
prožít.

Než půjdeme k (před)velikonoční svaté zpovědi, můžeme se inspirovat prvním 
článkem z postních témat a zamyslet se, jak se na svátost smíření připravujeme 
a jak ji prožíváme..

V této postní době si máme něco odříct a myslet více na druhé, na ty 
potřebnější. Další články by mohly být pozvánkou na setkání s těmi, kteří se 
potřebným věnují.

Postní doba je přípravou na Velikonoce. Jak lépe se připravovat, než do-
brou modlitbou a rozjímáním o Kristově utrpení. Modlitba křížové cesty nás 
bude provázet celým postem. Na dalších stránkách Farníčku máme možnost se 
něco o křížové cestě dozvědět a každou neděli a každý pátek ji prožít ve farním 
společenství v našem kostele. Zkusme toho využít. Také se ji můžeme modlit v 
soukromí doma nebo se spojit s dalšími přes rádiové vlny na Radiu Proglas.

Každý pátek ve tři hodiny odpoledne nám hlas zvonu připomíná velkou 
událost. Spojme se v tuto dobu s ostatními věřícími v modlitbě a připomeňme si 
utrpení a smrt našeho Spasitele.

Nebojme se vypůjčit si ve farní knihovně nějakou dobrou knížku, přečíst si ji 
a rozjímat o ní.

Nechme se také inspirovat slovy Písma o obrácení.
Snad máme na letošní postní dobu dost podnětů. Snažme se jich využít a 

dobře tuto dobu prožít.

téma: Postní doba
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SVÁTOST SMÍŘENÍ
Svátost smíření je především osobním setkáním se vzkříšeným Kristem. 

Jde o svátost uzdravující, ve které Ježíš Kristus prostřednictvím biskupa nebo 
zplnomocněného kněze odpouští hříchy, kterých se věřící dopustil po křtu. 
Předpokladem je, že jich kajícník upřímně lituje, vyzná se z nich a má opravdo-
vou vůli se polepšit a vykonat uložené pokání. 

Jaké jsou duchovní účinky svátosti smíření? 
1. Dokonalé odpuštění všech litovaných hříchů - tj. navrácení či rozmnožení 
posvěcující milosti, jednota a přátelství s Bohem.
2. Smíření s Církví zahrnující i Boží pomoc pro obnovení hříchem zraněných 
mezilidských vztahů.
3. Částečné prominutí časných trestů za nespravedlnosti, které byly způsobené 
již odpuštěnými hříchy (částečné odpustky).
4. Udělení pomáhající milosti pro oblasti, v kterých je kajícník křehký, aby 
mohl při budoucích pokušeních lépe obstát. 

V čem spočívá opravdová lítost?
Opravdová lítost je úkon svobodné vůle, kterým odmítám hřích jako zlo 

odporující Boží lásce a lásce k bližnímu, a zároveň si pevně umiňuji v tomto 
hříchu již nepokračovat. S opravdovou lítostí je spojena i ochota přijmout 
uložené pokání. 

Co má zvážit, kdo by se styděl upřímně se vyzpovídat? 
Kdo by se styděl upřímně se vyzpovídat, má zvážit:
- nestyděl jsem se hřešit před Bohem, který všechno vidí
- je lépe hříchy zpovědníkovi vskrytu vyznat, než v hříchu nepokojně žít  
a ohrožovat tak svou věčnou spásu
- zpovědník je pod těžkým hříchem a trestem exkomunikace vázán 
mlčenlivostí, má povinnost raději podstoupit mučednickou smrt než porušit 
zpovědní tajemství
- svátost smíření je darem nekonečného Božího milosrdenství a Pán nás  
s láskou vyhlíží a čeká na naše obrácení, aby nás mohl učinit šťastnými. 

V čem spočívá opravdové předsevzetí?
Opravdové předsevzetí zahrnuje následující rozhodnutí:
1. Vyvarovat se alespoň všech těžkých hříchů a každé dobrovolné blízké 
příležitosti k nim.
2. Statečně vzdorovat zlým náklonnostem a pokušením s využitím 
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nadpřirozených i přirozených prostředků (modlitba, svaté přijímání, život 
v Boží přítomnosti, pracovitost, přátelskost, četba dobrých knih, aktivní 
odpočinek atp.)
3. Odpustit nepřátelům a všem, kdo ublížili.
4. Vrátit cizí věc, napravit dané pohoršení a způsobenou škodu.
5. Je-li třeba, omluvit se a učinit krok ke smíření.
6. Konat všechny své povinnosti.
7. Dát si konkrétní splnitelný úkol, na kterém budu pracovat do příští svaté 
zpovědi. 

Jak často je třeba se zpovídat?
Církevní přikázání říká: alespoň jednou za rok.
Pokud někdo zhřeší těžce, neměl by svátost smíření odkládat, ale vyzpoví-

dat se co nejdříve. Církev doporučuje častější svatou zpověď (např. jednou za 
měsíc), neboť skrze tuto svátost nás Pán Ježíš vede k dokonalosti. Konkrétní 
doba pro další svátost smíření je na svobodném uvážení kajícníka, případně po 
poradě se zpovědníkem.

(z knížky Příprava na svátost smíření dnes)

KOMUNITA SANT´EGIDIO
Komunita Sant’Egidio vznikla v Římě v roce 1968 z iniciativy tenkrát méně než 

dvacetiletého Andrey Riccardiho. Začal tak, že shromáždil skupinu gymnazistů, 
jako byl on sám, aby společně naslouchali evangeliu a žili podle něj. Malá sk-
upinka mladých lidí začala hned chodit na římskou periferii mezi chatrče, které 
v té době obklopovaly Řím a kde žilo mnoho chudých.

Od té doby Komunita hodně vzrostla, dnes je rozšířená ve více než 70-ti 
zemích čtyř kontinentů. Roste samozřejmě i počet členů Komunity. Dnes je jich 
zhruba 60 000. Ale určit přesný počet těch, kteří jsou různými způsoby zapojeni 
do mnoha služeb komunity, je velmi těžké, protože je spousta lidí, kteří s ko-
munitou stabilně spolupracují ve své stálé službě chudým i v dalších aktivitách 
Sant’Egidia, aniž by přitom byli jejími členy v úzkém slova smyslu.

Prvním „činem“ Komunity Sant’Egidio je modlitba. Právě ze setkání s Pís-
mem, postaveným do centra života, se zrodil osobní a společný nový návrh pro 
ty mladé lidi z roku 1968, kteří hledali autentičtější život. Stejně tak i my se 
v našich městech společně setkáváme nad Písmem a společně s ním chceme 
mladým lidem přinést tento nový návrh.
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Druhým „činem“ Komunity, jejím základem, je předávání evangelia. Je to totiž 
samotné evangelium, dobrá zpráva, kterou je třeba sdílet s druhými, je cenným 
pokladem a svítilnou, která nemůže být ukryta.

Třetím „činem“, který charakterizuje Komunitu Sant’Egidio, autentickým 
základem a každodenní činností už od prvních let její existence, je služba 
nejchudším, žitá ve formě přátelství s nimi.  Společně navštěvujeme staré a 
opuštěné lidi v domovech pro seniory a také žijeme přátelství s lidmi žijícími 
na ulici.

Každý rok, jako vyvrcholení našeho přátelství, pořádáme pro naše přátele 
Vánoční oběd, na kterém s nimi společně poobědváme a strávíme s nimi sváteční 
čas.

Přátelství s chudými přivedlo Komunitu Sant’Egidio k lepšímu pochopení 
toho, že válka je matkou každé chudoby. Proto láska k chudým vedla v mnoha 
případech k práci pro mír, pro jeho ochranu tam, kde je ohrožen, a ke snaze  
o jeho obnovení.

Komunita několikrát usnadnila či zprostředkovala dialog tam, kde se jeho 
možnosti již zdály ztraceny. Prostředky k této službě míru a usmíření jsou chudé 
– modlitba, slovo, sdílení těžkých situací, setkání a dialog.

Postupem let se práce pro chudé rozšířila a dnes věnuje Komunita svou péči 
a své přátelství různým chudým lidem v Itálii i po celém světě. Patří k nim 
děti, staří lidé, postižení, Romové, cizinci, nemocní, bezdomovci, lidé s jinými 
zvláštními obtížemi.

V České republice Komunita Sant´Egidio vznikla v roce 1993. V současné 
době působí v Praze, Brně a Olomouci. Aktuálně se Komunita u nás zaměřuje na 
pomoc lidem bez domova, na službu romským dětem a službu starým lidem.

V Praze a Olomouci každé pondělí, v Brně každou středu vycházíme do ulic 
s jídlem a teplým pitím, ale hlavně s chutí lidem připomenout, že tady nejsou 
sami, aby získali sílu bojovat se svou těžkou životní situací. Kromě toho pro ně 
pořádáme pravidelně pikniky a tradiční vánoční oběd.

Další činnost Komunity směřuje k romským dětem, pro které v Brně každý 
čtvrtek připravujeme hodinový program. Kromě toho několikrát za rok vyrážíme 
připravovat víkendový program pro romské děti do Vítkova.

V Praze pravidelně každých 14 dní navštěvujeme staré lidi v domově důchodců 
Na Kopečku.

Jednou za dva roky pořádáme mezinárodní pouť mladých lidí do Osvětimi. 
Připomínkou historické tragédie našich zemí, zapříčiněné xenofobií, rasismem 
a antisemitismem chceme říci jasné „NE“ násilí na jakýchkoliv skupinách oby-
vatel.
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Více o Komunitě Sant´Egidio, naší službě, setkáních a projektech najdete na 
webových stránkách  www. santegidio.cz

Zároveň vás zveme na setkání a povídání o naší Komunitě 30. března 2014 do 
kulturního domu v Knínicích u Boskovic.

Svědectví:
O tom, že existuje komunita Sant' Egidio jsem se dozvěděl od Martiny a Pavla 

Axmanových. Pavel mě jednou pozval, ať jim přijdu pomoct s rozdáváním jídla, 
kafé a čaje na ulici, tak jsem šel. První dojem byl ohromující, nevěděl jsem, co 
si mám myslet. O lidech, kteří rozdávali jídlo, a hlavně ani o těch, kteří si pro 
ně chodili. Bylo jich opravdu hodně. Ale po prvotním otrkání a přijetí od lidí 
z komunity to ze mě spadlo. Od té doby jsem se snažil do komunity chodit co 
nejčastěji,

i když kvůli škole jsem někdy nemohl. Na ulici jsem se seznámil s mnoha 
příjemnými lidmi, někteří byli otevřenější a chtěli si popovídat úplně o všem, 
někteří si naopak drželi odstup. Ale na všech bylo vidět, že to, co děláme, pro ně 
znamená strašně moc! A že jsou za to rádi. Mě to dalo, i za tu krátkou dobu, co 
jsem do komunity chodil, hlavně nový pohled na tyto lidi.

Když někoho potkám, tak už nevidím jenom bezdomovce, ale člověka, který 
si toho možná protrpěl víc, než si kdy dokážeme představit. Každý z nich má 
svůj příběh, veselejší nebo smutnější. Někteří se na ulici dostali svým zaviněním, 
někteří ani nevěděli jak. Ale vždycky je příjemné vidět, když na ulici potkám 
někoho známého a pozdravím ho, jak mu to udělá

radost. A co se mi ještě moc líbilo, byla modlitba. Vždycky ve středu večer, až 
jsme skončili s rozdáváním jídla a pití, před zimou i oblečení a dek, jsme se sešli 
v kostele u sv. Michala a modlili se za tyto lidi. Tahle modlitba byla pro mě velmi 
naplňující a vždycky jsem se na ni těšil. Možná proto, že se při jí zpívaly krásné 
žalmy, anebo proto, že jsme při ní mysleli na lidi, kteří to opravdu potřebují.

-duh-
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O POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY 
Křížová cesta patří k ustálené tradici. O jejím vzniku a počátcích nevíme nic 

určitého.
Ze čtrnácti zastavení, která dnes známe, je v evangeliu zmíněn Pilátův soud, 

přijetí kříže, setkání se Šimonem a naříkajícími ženami. Ostatní části, tj. trojice 
pádů, setkání s Veronikou a Pannou Marií takto doloženy nejsou. Jejich věrnost 
je dána starobylostí podání. Pravděpodobnost pádů je velká. Měl už za sebou 
probdělou noc a bičování, vysílený musel nést těžké a nepohodlné břemeno, byl 
vydán posměchu a hnán uličkou hanby, kdy chátra vždy ochotná se bavit cizím 
utrpením si ani teď neodpustila podkopnout mu nohu, či do něj zlostně strkat. 
Také setkání s matkou, byť jen letmé, lze také předpokládat. Je totiž mnohem 
pravděpodobnější, že svého syna celou dobu pozorovala a s davem provázela, 
než že by na Kalvárii přišla jinudy či snad později. Jen setkání s Veronikou je 
dodatečně přimyšlené. Vložení tohoto zastavení bylo pravděpodobně motivová-
no jako protipól setkání se Šimonem. Tak je zde pozitivně zastoupen i ženský 
svět. Plačící ženy svou povrchností a negativním nábojem tuto funkci plnit nem-
ohou. Ty tvoří spíše protipól Panny Marie, která je plná pravého soucitu.

O vzniku této pobožnosti můžeme vyslovit pouhou hypotézu. Je možné, že 
první křesťané se k připomínce Kristovy oběti scházeli přímo na místech, kde 
se celý děj odehrával, přičemž očití svědkové předávali dál, co sami viděli. Tím-
to setkáváním a společným procházením těchto míst dali křížové cestě poutní 
charakter. Ten však byl po čase překryt charakterem meditativní modlitby, která 
se stala připomínkou Kristova vykupitelného díla. Mezi těmito dvěma typy 
vnímání křížové cesty vzniká napětí. Na pouť člověk nechodí každý měsíc, tím 
méně každý týden, protože by mu tak zevšedněla. Naproti tomu vzpomínková 
pobožnost by měla být prováděna pravidelně, aby nebyla zapomenuta. Ideálním 
řešením je konat křížové cesty v postní době, kdy je třeba prolomit stereotyp, 
který se v nás uhnízdil.

Jádrem křížové cesty je Kristova smrt na Kalvárii. Jejím symbolem se stal kříž. 
Sám jeho tvar obsahuje velké poučení. Je to tvar vyvážený, ne však podle všech 
os symetrický. Můžeme zde pozorovat střetnutí dvou rovin, vertikály a horizon-
tály. Pozemská horizontála je zřetelně kratší a jakoby duchovní silou vynášena 
do výše po neomezené vertikále kořenící v zemi a vztahující se k nebi. V určitém 
bodě se musí toto duchovní vytrysknutí rozevřít v náruč horizontály, aby mohlo 
vzniknout znamení lásky. Avšak tajemství kříže je zjeveno teprve, když byl na 
něj položen Syn Boží. Až tehdy se stal mírou Božího soudu.

„Kdyby se člověk dlouhým hleděním na kříž vnitřně a ve skutcích rovnal 
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do jeho vyváženosti, celý svět by se v něm rovnal. Kdyby dlouhým hleděním 
z vlastní bědnosti přivykal pohledu do Kristovy tváře, nestal by se mu jeden-
krát tento pohled peklem zděšení. Kdybychom s úctou chovali ve svých do-
mech kříž, nestanuli bychom ve smrti před neznámým soudcem, králem děsivé 
vznešenosti, ale před mužem slabosti znalým, kterému jsme nabídli domov  
a odřekli se mnohého, aby se necítil cize.“

K připomínce Kristovy výkupné oběti známe četná umělecká ztvárnění Ka-
lvárie. V dobách, kdy lidé neuměli číst, byly tyto obrazy křížové cesty jedinou 
knihou. Pozorování obrazů může zůstat zvláštním druhem četby i pro nás. 
Každá umělecky ztvárněná křížová cesta vypráví příběh. Před jednotlivými 
výjevy můžeme stát, pozorovat je, přemýšlet, vidět a vykládat je. Mají přitom 
v sobě něco ze zrcadla. Stávají se obrazem, do kterého vkládáme svůj životní 
příběh, můžeme do nich takřka vstoupit a uvidět se zahrnuté do děje, uvidět svůj 
život zcela jinak než jak jej vidíme běžně.

Kristovy velikonoce se stávají zvratem nejen starozákonního židovství, ale  
v dějinách náboženství vůbec. Ve starých náboženstvích byla centrálním bodem 
zástupná oběť. Lidé za své viny obětovali bohům zástupné životy vybraných zvířat 
či lidí. Ježíš ve své smrti spojil roli obětníka a oběti a lidský život s bohoslužbou. 
Ustanovil sice před svým utrpením novou liturgii, ale zároveň ukázal, že lidský 
život obětavě vydávaný pro druhé je v pravdě a vskutku bohopoctou a zároveň 
pravým životem, o němž mluví jako o životě věčném. Takový život nemůžeme 
vést bez vazby s ním, a proto ji znovu a znovu objevujeme při slavení památky 
jeho poslední večeře.

Téma i obsah Kristova umučení známe dobře. Jeho smysl však už každý chápe 
trochu jinak. Je to dáno tím, že každý člověk je jiný, pro každého je zde jedinečná 
cesta do Božího království. Na této cestě nám mohou být velkými pomocníky 
různá zobrazení této Kristovy oběti. Umělci jsou citliví lidé a mnohdy si všimnou 
věcí, které nám unikají. Není přitom rozhodující, zda jde o velkého umělce či 
místního malíře. Každý z nich nám může ukázat něco nového. Ani nyní se však 
proměnlivost chápání křížové cesty nevyčerpala. Vždy stojíme před křížovou 
cestou jinak, nově. Vždy se totiž díváme ze své současné situace. Jinak ji vid-
íme jako děti, jinak jako dospívající a jinak jako zralí lidé, jinak v době zkoušek  
a zase jinak, v době radosti. V období těžkosti v křížové cestě nacházíme posilu,  
v době radosti zde načerpáváme velkou moudrost pro každodenní život. Zároveň 
si musíme uvědomit, že křížová cesta tvoří jen část Kristova života a žádnou část 
nemůžeme pochopit, neznáme-li celek. Smysl Ježíšova utrpení a smrti musíme 
zasadit do kontextu celého jeho poslání.

(zpracováno podle knihy Petra Piťhy Ave Crux, Spes Unica) 
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DUCHOVNÍ OBNOVA NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Ve dnech 7. - 9. února jsem se spolu s dalšími maminkami z hnutí Modlitby 

matek zúčastnila duchovní obnovy pod vedením otce ŠEBESTIÁNA PAVLA 
SMRČINY. Celou duchovní obnovou se neslo slovo LÁSKA. Toto slovo nám otec 
Šebestián krásně a srozumitelně rozebral. Jsme schopni milovat své nejbližší, ale 
je to láska s podmínkou: chci milovat, ale jen když budu milována. Ti nejbližší 
nám většinou lásku oplácí, ale co ti ostatní, a zvláště ti, co nám “nesedí”, s který-
mi si až tak nerozumíme?

Pokud se snažíme milovat jen “lidskou láskou”, tzn.” já chci milovat”, brzy 
nám dojde dech. Snažíme se, snažíme, ale pokud nás ten, koho se snažíme milo-
vat, opakovaně zraňuje, nevydržíme a dojde k průlomu emocí. Nastoupí pocit 
křivdy. Mé srdíčko na dlani podané je pošlapáno. Tato láska nepomůže ani mně, 
ani ostatním. To je láska bez BOŽÍ účasti.

Proto prosme Pána a modleme se, aby nám dal milost milovat všechny,  
i své nepřátele. Jen Boží láska, která proniká skrze nás k ostatním, proměňuje. 
Poznáme to lehce. Už nás nezraní neláska druhých. V našem nitru už nebudeme 
pociťovat ukřivděnost, nepochopení, zlobu. Bude to stát neustálé a  velké úsilí, 
ale myslím si, že to stojí za to. Přeji všem, abychom se alespoň trochu k tomuto 
ideálu posunuli. K tomu ať nám pomáhá modlitba sv. Františka Ass.:

Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,

abych přinášel
lásku, kde je nenávist,

odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,

víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,

naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,

po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.

Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,

kdo umírá, vstane k životu.  
Gábina Povolná

CO PĚKNÉHO JSME PROŽILI V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH
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FARNÍ PLES 
Na pozvání jsme s manželkou navštívili váš Farní ples, který se uskutečnil 

v pátek 24. ledna. Velmi příjemné bylo přijetí nás jako hostů. Velmi originální 
kytička pro každou ženu a pohárek višňovky pro nás muže nastartovaly dobrou 
náladu.

Celý večer byl pro nás velmi příjemný. I když jsme již starší, rádi si zatancu-
jeme, a tak jsme přivítali tento styl hudby. Nemusí být hlučná velká kapela, ale 
melodie a písně, které nás oslovují a přinášejí tu správnou atmosféru.

Zajímavé bylo vystoupení břišní tanečnice. I mladí se chtěli realizovat svým 
volným vystoupením. Spontánní a milé bylo tančení manželských párů ve stylu 
country, něco jsme se přiučili. Abych nezapomněl, i tombola byla lákavá, leč asi 
máme více štěstí v lásce než ve výhře.

A proč se nám u vás opravdu líbilo? Váš ples na nás působil neopakovatelnou 
rodinnou atmosférou, srdečností. Jsme spolu, bavme se, mějme se rádi. Tak jsme 
to vnímali po celý večer, a proto vám to píši.

A tak vám přejeme, buďte spolu ve víře a lásce, ať se vám daří nejen v roce 
2014.

Bude -li nám přáno, za rok opět rádi přijedeme.
hosté z Protivanova
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  5.   středa Popeleční středa
  7.   pátek VEČER CHVAL
  8.   sobota POSTNÍ  DUCHOVNÍ  OBNOVA
19.   středa Slavnost sv. Josefa
25.   úterý Slavnost Zvěstování Páně, POUŤ VE VÁŽANECH
30.   neděle BESEDA O  KOMUNITĚ SANT’ EGIDIO

 

  4.   pátek VEČER CHVAL
  6.   neděle VELIKONOČNÍ JARMARK
12.   sobota SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM
13.   neděle Květná neděle
17.   čtvrtek Zelený čtvrtek
18.   pátek  Velký pátek
19.   sobota Bílá sobota 
20.   neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
25.   pátek Svátek sv. Marka, evangelisty, patrona našeho kostela        
27.   neděle Neděle Božího milosrdenství
  Svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.
  POUTNÍ SLAVNOST KNÍNICKÉ FARNOSTI

březen

duben

květen
  1.   čtvrtek Sv. Josefa Dělníka
  2.   pátek VEČER CHVAL
  8.   čtvrtek P. Marie, Prostřednice všech milostí
11.   neděle SVÁTEK MATEK
14.   středa  Sv. Matěje, apoštola
16.   pátek Sv. Jana Nepomuckého
24.   sobota SETKÁNÍ MLÁDEŽE BOSKOVICKÉHO DĚKANÁTU  
  V KUNŠTÁTĚ
29.   čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně
  JEDEN DEN NA PETROVĚ
31.   sobota Svátek Navštívení Panny Marie

VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI
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Postní duchovní obnova  
Přijďte se společně s námi ztišit na začátku postní doby a přijměte pozvání 

na postní duchovní obnovu,  dne 8. 3. 2014 od 14 hodin do kostela sv. Marka  
v Knínicích. Letos přijal pozvání 

o. David Ambrož z farnosti Rájec Jestřebí . Ve třech přednáškách se budeme 
zamýšlet nad tématem "Boží vznešenost", kdy obrátíme zrak k Bohu a řeč bude 
zase trochu o Něm, protože je naším krásným cílem ☺. Občerstvení zajištěno.

Letošní postní dobu máme možnost podívat se na aktivity komunity Sanť 
Egidio a to při besedě se členy této komunity. Beseda se bude konat 30. 3.  
v 15 hodin v kulturním domě v Knínicích.  

Na tvořivých dílnách, které začnou 7. 3. 2014 na faře, budeme vytvářet výrobky 
na velikonoční jarmark, jehož výtěžek bude věnován právě zmíněné komunitě.

budou každý pátek přede mší svatou - tj. v 17:30 a každou neděli ve 14:30.

Dne 27. 4., tedy na knínickou pouť, zveme všechny příznivce umění na 
výstavu obrazů pana Petra Reisiga, který loni oslavil krásných 70 let. Výstava se 
uskuteční v objektu bývalé sýpky, bude zahájena po mši sv. a otevřena až do 17 
hodin.

A protože jsem stejně jako vy byla zvědavá, co vedlo pana Reisiga k malování, 
požádala jsem ho o rozhovor:
Jak jste se vůbec dostal k malování?

Výtvarné umění mě vždycky přitahovalo. Maloval jsem už dříve, za totality. 
Dokonce jsem třikrát vystavoval, ale pak jsem toho nechal. Hlavně z finančních 
důvodů.
Co vás přimělo znovu začít?

Kniha. Minulý rok jsem v boskovické knihovně objevil knihu Malujeme 
akrylem. Ta mě natolik zaujala, že jsem se dal opět do malování.
A co hlavně malujete?

Co vidím, na co si vzpomenu, ale i fantazie. Vše je originál, kopie nedělám. 
Rád upravuju a zjednodušuju přírodu. Co není podstatné, vypouštím. Snažím 
se malovat abstraktně.
Čím malujete?

Dřív jsem maloval olejovými barvami, ale ty jsou moc drahé. Také plátno je 
drahé. Teď jsem objevil akrylátové barvy, které mají podobné vlastnosti jako ole-

Postní projekt naší farnosti

Křížové cesty

Výstava obrazů 

POZVÁNKY
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jové, ale jsou vodou ředitelné. Taky rychleji usychají. Maluji s nimi na sololit.
Máte nějaké umělecké vzdělání?

Ne, jsem samouk. Prostě mě to baví a tak maluju. Ale o výtvarné umění se 
zajímám, čtu, navštěvuji galérie, výstavy. V létě bývají pravidelné výstavy na 
zámku v Rájci-Jestřebí, nebo jezdím na vernisáže do Vaňkovky, do Brna.
Jsou vaše díla na prodej?

Ne, maluju jen pro radost, je to můj koníček. Ale kdyby se někomu něco líbilo, 
můžeme se domluvit.
Co pro vás malování znamená?

Je to relaxace v důchodovém věku, která mě přivádí na jiné myšlenky a na jiný 
pohled na přírodu. Doporučuji to i jiným!
Jak vás vůbec napadlo uspořádat výstavu?

Mám už doma asi třicet obrazů a o pouti se nic neděje, tak se alespoň mo-
hou lidé přijít podívat a snad to někoho zaujme. A příští rok můžeme uspořádat 
výstavu zas, třeba i jiné umělecké činnosti (vyřezávání, modelování, …)
Výstavu chcete nazvat Nové obrázky ve starých rámech. Prozradíte proč?

To je jednoduché. Rámování je také drahé, a tak dávám své obrazy do starých 
rámů, které sháním po lidech.
Jste již 46 let šťastně ženatý. Co vašemu malování říká manželka?

Je spokojená, má klid, alespoň nezlobím! Ne, vážně, maximálně mě podpo-
ruje. Vždyť to stojí peníze i čas!
Bydlíte v Šebetově. Jste místním rodákem?

Ne. Pocházím z Jevíčka, z pěti dětí.
To možná vysvětluje vaše zvláštní jméno. Co vlastně v překladu znamená?

Ano. Jméno je německé a dalo by se volně přeložit jako „smrková suchá 
halózka“
Chtěl byste čtenářům Farníčku ještě něco sdělit?

Rád bych touto cestou poděkoval otci Sommerovi za to, že se věnuje starým 
a nemocným lidem.(naší babičce je 98 let!) Mnozí si ani neuvědomují, co to pro 
tyto lidi a jejich rodinu znamená.
Tak hodně úspěchů a radosti z malování i ze života a děkuji za rozhovor!

Pan Reisig je vyučen pekařem, později až do důchodu pracoval v MŠLZ. Vycho-
val čtyři děti. Kromě malování jsou jeho zálibou šachy a skauting. Šebetovským 
skautům přeje hodně úspěchu a Božího požehnání.

                                                                                                                  -do-

V měsíci květnu můžete přijít každou sobotu v 7 hodin ráno a v pátek přede 
mší svatou do knínického kostela na májovou pobožnost. O dalších májových 
pobožnostech budete včas informováni. 

Májové pobožnosti  
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Křty:
19. 1.  Klára Lucie Hartlová, Knínice
  9. 2.  Anna Chalupová, Vážany
16. 2.  Eva Barbora Pecnová, Knínice

Pohřby:
  7. 2.  Marie Koutná, 87 let, Knínice
  8. 2.  Ladislav Janek, 88 let, Šebetov
  8. 2.  Ludmila Hrušáková,  84 let, Vážany
15. 2.  Adéla Ženatová,  98 let, Knínice
  1. 3.  Josef Klimeš  84 let , Vážany

Poslední den vánočních prázdnin zakončily děti roznášením požehnání do 
domů při tradiční Tříkrálové sbírce. 
Knínice přispěli oblastní Charitě Blansko částkou 25 222 Kč, 
Šebetov 14 522 Kč 
a Vážany 12 385 Kč.

Díky všem, kteří se jakoukoliv formou na sbírce podíleli. 

Týden před vánočními svátky jsme uspořádali v naší farnosti Misijní jarmark. 
“Sešlo” se na něm opravdu spoustu krásných a zajímavých výrobků. Atmosféra 
na jarmarku byla přátelská a srdečná a výsledek? Lidé přispěli na Papežská misi-
jní díla 21 138Kč. 

Všem vám, kteří jste chodili vytvářet na dílny, moc děkuji. Ale také děkuji 
všem vám, kteří jste napekli koláče nebo jste vytvořili výrobek doma a věnovali 
jej na jarmark. 

Díky také všem, kteří jste přispěli finančně. 
Blanka Ševčíková

ŽIVOT V NAŠÍ FARNOSTI

MISIJNÍ A CHARITATIVNÍ ČINNOST NAŠÍ FARNOSTI

Tříkrálová sbírka

Vánoční misijní jarmark
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MODLITBA PŘI PÁTEČNÍM ZVONĚNÍ KOSTELNÍCH ZVONŮ
V únoru roku 2009 obnovil otec biskup Vojtěch Cikrle všude tam, kde se to již 

neděje, a přitom je to technicky možné, tradici pátečního zvonění kostelních 
zvonů v 15 hodin.

Toto zvonění v době smrti Pána Ježíše zve k modlitbě a rozjímání o díle vyk-
oupení a k přijetí plodů jeho života, smrti a zmrtvýchvstání.

Poselství pátečního zvonění považuje biskup Cikrle za stále aktuální, neboť 
patří k podstatě křesťanského svědectví.

Protože se mnozí lidé ptají, co a jak se mají modlit, zde najdete vhodné 
tipy modliteb k pátečnímu zvonění:

 
- Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
křížová cesta

- Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
mešní liturgie

- Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
mešní liturgie

- Pro své slavné svaté rány
kéž nás chrání a zachrání
Kristus Pán ukřižovaný. 
velikonoční liturgie

- Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste. 
velkopáteční liturgie

- Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi.
velkopáteční liturgie

- Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli
a v Duchu Svatém jsi dal svou smrtí život celému světu.
Skrze své tělo a svou krev

VÍME PROČ? 
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vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého;
ať vždycky miluji tvá přikázání
a nikdy se od tebe neodloučím.   
mešní liturgie

- Klaním se Ti, Spasiteli můj, Ježíši Kriste, který umíráš na kříži z lásky ke 
mně. Děkuji Ti, že je to smrt pro moji spásu. Věčný Otče, obětuji Ti Tvého 
milovaného Syna, který visí na kříži, úplně zbavený roucha, rozdrásaný trny a 
hřeby probodnutý, utrpením celý zmořený, a v mukách umírá. Ano, Bože můj, 
je to Tvůj milý Syn, kterého Ti obětuji v tomto žalostném stavu. Přijmi jeho 
božskou oběť. Přijmi ji i ode mne, vždyť je to výkupné za moje hříchy. Je to 
Krev Bohočlověka, je to smrt Bohočlověka, je to Bůh sám, kterého Ti obětuji na 
zaplacení a vyrovnání svých dluhů. Obětuji Ti ho i na potěšení duší v očistci, za 
srdce zarmoucená, za nemocné a umírající, za obrácení hříšníků, za vytrvalost 
spravedlivých a také, abych si vyprosil milost dobře žít a dobře zemřít. Amen.

- Velmi vhodné jsou písně z Kancionálu od čísla 300.
 
→ Zvony neodmyslitelně patří ke křesťanské tradici a k naší kultuře, která byla 

a je křesťanstvím utvářena.

Hlas zvonu:
1. Oznamuje Kristovo vzkříšení o velikonoční 
vigilii – součást liturgie
2. Vyzývá k modlitbě Anděl Páně.(V době 
velikonoční Raduj se královno nebeská.)
3. Zvěstuje výkupnou smrt Pána Ježíše v pátek 
v 15 hodin.
4. Svolává církev na bohoslužebné shromáž-
dění.
5. Oznamuje proměňování  při mešní liturgii.
6. Doprovází a vybízí k modlitbám za zemřelé 
při úmrtí (původně při umírání) a při pohřbu.
7. Slavnostně doprovází mimořádné události  
a náboženské průvody.

Tak, jako jsou kostely obrazem církve, jsou zvony hlasem církve.
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OBRÁCENÍ VE SLOVECH PÍSMA
V Bibli se nachází na mnoha místech slova k obrácení.
OBRÁCENÍ - vydat se opačným směrem, změnit chování, odvrátit se od něčeho, 

co je zlé, přimknout se k Bohu, nově se orientovat.
Výzva k pokání je podstatným prvkem v kázání proroků - poselství některých 

z nich. Prorokem spravedlnosti byl ÁMOS - vyzývá ke hledání Boha - konejte 
bohoslužby, mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo,...

Prorok OZEÁŠ hlásá vnitřní obrácení, které je vedeno láskou a hledáním 
Boha.

IZAJÁŠ vystupuje proti všem možným nešvarům - omyjte se, očistěte se, 
přestaňte dělat zlo, učte se činit dobro, v obrácení a ztišení je vaše spása - vy 
ovšem nechcete.

JEREMJÁŠ - nestačí jen oplakávat vlastní hříchy, prosit za jejich odpuštění - je 
nutné změnit vlastní jednání.

OBRAŤ MĚ, CHCI SE VRÁTIT, VŽDYŤ TY HOSPODINE JSI MŮJ BŮH. 
Hospodin slyší na takové pokorné obrácení - SVŮJ ZÁKON JIM DÁM DO 
NITRA, VEPÍŠU JIM HO DO SRDCE, BUDU JIM BOHEM A ONI BUDOU 
MÝM LIDEM.

Všichni proroci zdůrazňují vnitřní obrácení člověka k Bohu - SPRAVEDL-
NOST, ZBOŽNOST, POKORA, UPŘÍMNOST.

Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se drží mé 
smlouvy, přivedu na svou svatou Horu a ve svém domě modlitby je oblažím ra-
dostí. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.

Výzva k obrácení je také ústředním bodem hlásání Jana Křtitele na prahu 
Nového Zákona. Jako znamení obrácení uděloval křest vodou v Jordánu, je to 
také příprava na křest ohněm a Duchem svatým, který bude udělovat Mesiáš. 
Také Ježíš, stejně jako jeho předchůdce Jan Křtitel, vybízí k obrácení: “Čiňte 
pokání a věřte evangeliu.” Jedním z podstatných prvků Ježíšovy radostné zvěsti 
je právě výzva k obrácení. Člověk, který si uvědomí své postavení hříšníka, se 
může obrátit na Ježíše, protože syn člověka má moc odpouštět hříchy. Tato výzva 
k obrácení však u člověka narazí na jeho sobectví ve všech možných podobách, 
ať je to lpění na bohatství nebo jistota vlastní dokonalosti. Pro Ježíše je rozhodu-
jící změna srdce. Člověk by se měl stát znovu nevinným jako dítě. “JESTLIŽE SE 
NEOBRÁTÍTE A NEBUDETE JAKO DĚTI, NEVEJDETE DO KRÁLOVSTVÍ 
NEBESKÉHO.”

Ježíš věnuje hříšníkům zvláštní pozornost, která v nich vyvolá touhu po 
obrácení. OBRÁCENÍ JE MILOST, KTERÁ VYPLÝVÁ Z BOŽÍHO ROZHOD-
NUTÍ. 

Ještě v době svého veřejného působení posílá Ježíš své apoštoly hlásat obrácení 

INSPIROVALO NÁS
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a evangelium o království. Po svém zmrtvýchvstání znovu posílá učedníky hlásat 
odpuštění hříchů všem národům: “KOMU HŘÍCHY ODPUSTÍTE, BUDOU 
ODPUŠTĚNY. KOMU JE NEODPUSTÍTE, TOMU ODPUŠTĚNY NEJSOU.”

OBRÁCENÍ A POKÁNÍ má svůj základ ve svátostech, především ve křtu a ve 
svátosti  smíření - neboli pokání.

KŘEST JE POČÁTEK NAŠEHO OBRÁCENÍ K BOHU.
VE SVÁTOSTI POKÁNÍ se stále odvracíme od zlého a zaměřujeme svůj 

život k Bohu, který neustále odpouští a jako marnotratné děti nás opět přijímá 
k sobě.

-vk-

Chtěla bych vám představit některé z knih farní knihovny, které se týkají té-
matu půstu, pokání, smíření či obrácení.

V prvé řadě jsou to dvě útlé knížečky známého benediktinského autora 
Anselma Grüna: Svátost smíření a Půst

Svátost smíření tu autor představuje jako “uzdravu-
jící a léčivou nabídku Boží”, jako odpověď Boží lásky na 
potřebu člověka být osvobozen. V našem nevědomí jsou 
přítomny bariéry, které nám brání uvěřit v odpuštění. Svá-
tost smíření je Boží nabídkou našeho uzdravení. Ježíš chce, 
aby člověk, ponížený svou vinou až k zemi, odcházel domů 
po přijetí svátosti smíření uzdravený, povzbuzený a os-
vobozený. Důležitější než rozebírání minulosti je obrácení 
se k odpouštějícímu Bohu. "Neboť i kdyby nám naše srdce 
něco vyčítalo, Bůh je větší než naše srdce a ví všechno ..."

Půst pak představuje jako modlitbu konanou tělem a duší. Poukazuje tu 
na nezbytnost postu pro zdravý a vyvážený duchovní růst z různých hledisek: 
biblického, lékařského, psychologického i z praxe prvotní církve. Cituje staré 
církevní otce i mistry duchovního života.

“Právě když v postu vědomě odložím všechna nesčetná náhražková us-
pokojení, která mě dost často ohlušují a oslepují, tu poznám svou nejniternější 
pravdu. Postem snímám slupku, která kryje mé vířící myšlenky a city. Tak 
může vyjít na povrch vše, co je ve mně: má nesplněná přání a touhy, myšlenky 
kroužící jen kolem mne samého, mého úspěchu, majetku, zdraví, mého sebe-

knihovna
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potvrzení, kolem mých citů jako je hněv, hořkost a smutek. Mé rány, aktivitou, 
sebeútěšnými prostředky nebo jídlem a pitím pracně přikryté, se náhle otevřou. 
Všechno potlačené vyjde najevo. Půst mi odkrývá, kdo jsem. Ukazuje mi má 
ohrožení a naznačuje mi, kde musím začít s bojem.” (17)

Také se neradi zpovídáte? Pak je pro vás určena stejnojmenná brožura Petra 
Koláře. Obsahem této brožury nejsou návody, ale rady. To píše na úvod sám 
autor.  Vidí nás jako hříšníky, kteří ale nechtějí často své hříchy uznat, proto prý 
neradi chodí ke zpovědi. Zpovídáme se neradi ne proto, že nevíme jak, ale proto, 
že nevíme proč. Musíme proniknout ke smyslu svátosti smíření, od které často 
očekáváme něco jiného, než co skutečně poskytuje. K tomu nám může pomoci 
i tato knížečka.

O svátosti smíření je i soubor deseti kázání 
svatého faráře arského Jak kázal Vianney o 
svaté zpovědi. Leckdo může být překvapen, 
zaskočen či dokonce pohoršen stylem a ob-
sahem Vianneovy řeči. Takováto kázání už 
dne neuslyšíme, nicméně učení církve je 
stále stejné, mění se jen forma výkladu, a 
tak tyto promluvy mohou být povzbuzením 
těm, kteří touží po větší horlivosti, pokoře 
a spáse všech duší, kteří chtějí skrze svatou 
zpověď prohloubit svůj vztah lásky k Bohu 
a k bližním. Tyto promluvy, stejně jako další 
tři soubory kázání svatého faráře arského 
můžete najít i na internetových stránkách  
http://fatym.com/taf/knihy/vianney2.htm 

Není zajímavé, že je naše farní knihovna ve zpovědní místnosti? Přeji vám  
i sobě, abychom sem často chodili. Ať už ke svátosti smíření nebo pro knihy, které 
nás mohou inspirovat, posilovat, povzbuzovat či provokovat!

-do-
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1. zastavení - Ježíš před Pilátem
Ježíš byl nespravedlivě odsouzen – přestože byl v právu, nebránil se, ale vše 

trpělivě snášel. I my se můžeme setkat s tím, že někdo odsoudí nebo poníží 
našeho kamaráda, spolužáka – Ježíšův příklad nám v těchto chvílích může být 
posilou, abychom dokázali být nablízku slabšímu, i když mu třeba nerozumíme, 
a nepřidat se z pohodlnosti či strachu na stranu silnějšího.
2. zastavení - Ježíš přijímá kříž

Ježíš byl odsouzen k ukřižování. Vojáci ho nejdříve bičovali a přitom se mu 
vysmívali. Ježíš to všechno trpělivě snášel – pro nás. Proto nikdy nejsme sami, i 
když se nám děje cokoli zlého, když nás něco trápí. Ježíš zná každou naši starost 
a může nám pomoci ji překonat – někdy je to on sám, kdo nás posílí, ale možná 
mnohem častěji k nám přichází s našimi rodiči, kamarády nebo s kýmkoli jiným, 
s kým se v životě setkáváme.
3. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže poprvé

Kříž byl těžký a Ježíš upadl – možná byly na cestě kameny, možná do něho 
někdo strčil… My také z různých příčin zakopáváme. Někdy to bolí více, někdy 
méně, někdo se nám směje, jiný pomůže. Vždy ale můžeme mít před očima 
Ježíše, který se zvedl a statečně šel dál.
4. zastavení - Ježíš potkává svoji Matku

Ježíš musel jít svou cestou sám. Kolem něho bylo mnoho lidí, kteří se k němu 
chovali ošklivě a zle se na něho dívali. Ale byla mezi nimi i jeho maminka Ma-
ria – určitě byla velmi smutná, možná plakala, ale byla s ním. Tak i my můžeme 
svým pohledem nebo blízkostí potěšit ty, kdo se trápí.
5. zastavení - Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž

V jednu chvíli vojáci vybrali z davu muže jménem Šimon, aby Ježíšovi po-
mohl, protože už byl velmi unavený. Šimonovi se asi moc nechtělo, možná po-
mohl jen z donucení. Nezapomínejme na to, že v každém, kdo potřebuje pomoc, 
na nás čeká Ježíš.

Milé děti, je před námi půst. Doba, kdy se společně v celé církvi 
modlíme Křížovou cestu. Na následujících stránkách je jedna tako-
vá křížová cesta připravena pro vás. Můžete se ji modlit sami nebo  
s rodiči. A to kdykoliv. Zvláště pak v pátek, kdy si připomínáme smrt 
Pána Ježíše.

Uvnitř Farníčku jsou vloženy listy s „omalovánkou křížové ces-
ty“. Tyto obrázky přímo souvisí s jednotlivými zastaveními a textem 
uvedeným níže. Takže malujte, prohlížejte, přemýšlejte, modlete se.  
A těšte se na blížící se Velikonoce ☺!

OKÉNKO PRO DĚTI
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6. zastavení - Veronika podává Ježíšovi roušku
Na Ježíšově cestě se setkáváme i se statečnou Veronikou – nebála se ani roz-

zlobeného davu, ani přísných vojáků, přistoupila k Ježíši a otřela mu zpocený a 
poškrábaný obličej. My také můžeme i maličkostí udělat velkou radost nemoc-
ným nebo smutným lidem kolem nás.
7. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže podruhé

Cesta byla dlouhá a namáhavá, Ježíš znovu upadl. Mohl zůstat ležet, ale vstal a 
šel dál, aby nás zachránil. Jak často se nám třeba jen nechce ráno vstát z postele, 
zvlášť když nás čeká nějaký těžký úkol. Rádi bychom zůstali ležet a pak se nějak 
vymluvili. I v takové chvíli nám může být Ježíš příkladem a posilou.
8. zastavení - Plačící ženy jeruzalémské

Ježíš potkal několik maminek, které ho litovaly. On jim ale řekl, aby více než 
nad ním plakaly nad těmi, kdo ho vydali k ukřižování a byli na něj zlí. Obrací se 
tím ale i na nás, abychom nebyli lhostejní k těm, kdo se chovají ošklivě.
9. zastavení - Ježíš padá pod tíhou kříže potřetí

Po další namáhavé cestě Ježíš upadl potřetí. Byl jistě už velmi unavený, přesto 
se znovu zvedl, aby došel až do cíle své cesty. Každému z nás se někdy něco 
nedaří, třeba stavba z kostek, učení něčeho nového nebo se naopak nemůžeme 
zbavit nějakého zlozvyku. I v těchto chvílích je nám Ježíš nablízku a my se k 
němu můžeme obracet s prosbou o sílu a vytrvalost.
10. zastavení - Ježíš svlečen ze šatů

Po namáhavé cestě nakonec Ježíšovi vzali i oblečení. Člověk si často na 
oblečení zakládá a je nespokojený, když nemůže mít vše, co se mu líbí. Ale není 
to jen Afrika a další chudé země, kde děti i dospělí žijí ve veliké chudobě. I mezi 
námi může být kamarád, kterému rodiče nemohou koupit nic nového. Může 
proto být ostatními odstrkován, může se stydět. Jak se k němu zachovám já?
11. zastavení - Ježíš je ukřižován

Vojáci Ježíše přibili ke kříži, vztyčili ho a vydali na posměch lidem. Těch, kdo 
Ježíše měli opravdu rádi, zbylo pod křížem jen několik. I nás Ježíš zve, abychom 
zůstávali s ním a také abychom k němu ukazovali cestu těm, kdo ho neznají.
12. zastavení - Ježíš na kříži umírá 

Ježíš i ve chvíli, kdy mu lidé způsobili velikou bolest, ponížili ho a mnozí ho 
opustili, všem odpouští. My se často zlobíme i pro maličkosti – zkusme s Ježíšem 
více odpouštět a modlit se za ty, kdo dělají něco špatného nám nebo druhému.
13. zastavení - Snímání z kříže

Když Ježíš zemřel, dali jeho mrtvé tělo do náruče jeho mamince Marii. I v tuto 
chvíli jsou na světě rodiče, kteří drží v náručí své umírající dítě – v nemoci, v 
chudobě, ve válkách. Nezapomínejme na ně, ani na ty, kdo jim pomáhají!
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SV. JAN NEPOMUCKÝ
Sv. Jan Nepomucký se narodil v Pomuku (dnešním Nepomuku) kolem r. 1340 

v rodině rychtáře Velflína. Na místě, kde podle pozdější tradice stával jeho rodný 
domek, byl podle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera vystavěn barokní chrám 
sv. Jana.

Prvního vzdělání se Janovi dostalo pravděpodobně v nedalekém cister-
ciáckém klášteře. V písemných pramenech se jeho jméno objevuje v r. 1369, 
kdy působil jako veřejný notář pražského arcibiskupa. V r. 1380 se dal zapsat 
na právnickou fakultu Pražské univerzity a stal se oltářníkem u sv. Víta v Praze. 
Mezi lety 1383 a 1387 studoval církevní právo v italské Padově. Po návratu do 
Prahy se stal kanovníkem u sv. Jiljí a farářem v kostele sv. Havla. V roce 1389 
jej arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval svým generálním vikářem (tj. správcem, 
výkonným pracovníkem diecéze, který jej zároveň v nepřítomnosti zastupuje). 
V tomto vysokém postavení se dostal do vleklých sporů s králem Václavem IV., 
které vyústily v jeho zatčení a umučení…

Mučednická smrt
Příčin, z nichž vzešla Janova smrt, bylo několik. Tou hlavní však byl mocen-

ský spor, který postavil krále a arcibiskupa do otevřeného nepřátelství. Král Vá-
clav velmi usiloval o oslabení arcibiskupovy moci. K tomu mu mělo dopomoci 
vytvoření nového biskupství, které by bylo zcela podřízené jeho vlivu. Základem 
pro něj se měly stát statky bohatého kladrubského kláštera, král čekal jen na smrt 
starého opata Racka. Racek zemřel na počátku roku 1393. Arcibiskup Jenštejn 
si však uvědomil, jakou hrozbu to pro něho může znamenat, a přiměl generál-
ního vikáře, aby rychle potvrdil volbu Rackova následníka. Jan Nepomucký 
tedy stvrdil mnicha Olena novým opatem kladrubským dřív, než proti tomu 
mohl král zasáhnout. Toto Jenštejnovo jednání krále velice rozlítilo. Přikázal 
zatknout Jenštejnovy úředníky, mezi nimi i generálního vikáře Jana. Zajatce 

SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT

14. zastavení - Ježíš uložen do hrobu
Pána Ježíše uložili do hrobu, který zavalili kamenem. Učedníci byli smut-

ní, bezradní – my už ale víme, že Ježíš třetího dne vstal z mrtvých a znovu 
navštěvoval své přátele.

Ježíšovo zmrtvýchvstání si můžeme představit třeba jako, když vložíme 
semínko do země a zakryjeme ho hlínou. Semínko je většinou suché a tvrdé, 
vypadá jako mrtvé. Pod hlínou nejprve není nic vidět, ale po pár dnech čekání 
se objeví nová rostlinka, plná života.
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nejprve čekal výslech v kapitulní síni na Pražském Hradě. Poté byli převezeni na 
Staroměstskou radnici a podrobeni výslechu, včetně krutého mučení, na jehož 
následky nakonec Jan zemřel. 

Pozdější prameny uvádí jako možnou příčinu královy nenávisti vůči Janovi 
i skutečnost, že Jan byl zpovědníkem královy manželky Žofie a odmítl vyjevit 
její zpovědní tajemství. Tuto teorii dnes nelze ani prokázat, ani jednoznačně 
vyvrátit. O její pravdivosti by snad mohla svědčit králova nebývalá aktivita  
v mučírně, kde sám pálil Jana na bocích pochodní, i fakt, že vyslýchat arcibisk-
upovy úředníky kvůli volbě kladrubského opata bylo zbytečné, neboť král už 
všechny podrobnosti jistě znal.

Jan Nepomucký byl umučen 20. března 1393 na staroměstské rychtě. Jeho 
tělo bylo svrženo z Karlova mostu a o necelý měsíc později nalezeno na pravém 
břehu Vltavy.

Svatojánský kult
Janovy ostatky jsou od r. 1396 uloženy ve svatovítské katedrále v Praze. 

Jeho hrob i rodiště se staly cílem mnoha poutníků a již kolem r. 1600 byl pok-
ládán za jednoho z patronů české země.

Pro své povahové vlastnosti a mučednickou smrt se sv. Jan stal patronem 
právníků, lodníků, vorařů a mlynářů, symbolem mlčenlivosti, odvahy a spole-
hlivosti a strážcem mostů a tajemství. Lidé uctívali sv. Jana i jako ochránce před 
povodněmi. S tím souvisela pověra, že do dne jeho svátku se nikdo nemá koupat 
venku, protože by mohl snadno onemocnět. 

Ačkoli se o Janovi jako mučedníkovi mluvilo hned po jeho smrti, byl papežem 
Inocencem XIII. prohlášen za blahoslaveného až v r. 1721. Ovšem teprve  
19. března 1729 papež Benedikt XIII. prohlásil Jana Nepomuckého za svatého.

Atributy
Nesčetné sochy a obrazy světce obměňují většinou typ, který podle Rauchmil-

lerova modelu vytvořil r. 1683 pro pražský Kamenný most Jan Brokoff. Poznáme 
jej snadno na první pohled:

· Kněz v rochetě a s biretem s pěti hvězdami kolem hlavy, držící v náručí 
krucifix a případně ještě palmu.

o   Palma je symbolem vítězství.
o   Pět hvězd zase připomíná legendu, podle níž našli rybáři ve Vltavě jeho 

mrtvé tělo, hvězdy symbolizují i pět ran Kristových a pět liter slova TACUI 
(mlčel jsem), které společně s prstem před ústy připomíná zachování zpovědního 
tajemství. Sv. Jan Nepomucký je jediným světcem vedle Panny Marie, jehož sva-
tost je naznačena hvězdami.
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SV. JAN NEPOMUCKÝ “NA MĚSTEČKU”

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY NAŠÍ FARNOSTI

Uprostřed naší obce stojí socha sv. Jana 
Nepomuckého pocházející z roku 1899. Na 
jejím podstavci je umístěn nápis následu-
jícího znění: 

„Socha tato postavena jest nákladem Ve-
roniky Sedlákové v Knínicích roku 1899.“ 

Plastiku daroval obci pan Pavel Mar-
tínek z čp. 110, který ji zdědil po předcích 
své maminky.  

Toto dílo prošlo v roce 1997 nákladnou 
opravou. Oprava sochy byla svěřena panu 
Leitgebovi z Blanska a náklady s tím spojené 
si vyžádaly částku 30 tisíc korun. Svatý byl 
i s podstavcem podélně rozřezán, obě části 
byly očištěny, a poté byla ještě provedena 
jejich celková konzervace. Současně s tím 
došlo také k výměně středových čepů, které 
byly nahrazeny nerezavějícím materiálem. 
Poté byly obě části sochy opět slepeny  
a usazeny na původní místo. 

(převzato z knínického almanachu)

· Dále se můžeme setkat i s dalšími atributy, jako je jazyk (zachován v lebce 
neporušený, nové výzkumy však ukazují, že se jedná o mozkovou tkáň), star-
oboleslavské paladium (podle barokní legendy putoval světec do Staré Bole-
slavi), most, kotva či chuďas, kterému udílí světec almužnu.

Nejslavnější socha sv. Jana z konce 17. stol. stojí na pražském Karlově mostě.
Kostelů zasvěcených sv. Janu Nepomuckému je velké množství, jeden  

z nejznámějších stojí na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou, další např.  
v Brně v městské části Starý Lískovec, a v Praze na Novém městě nedaleko Al-
bertova stojí barokní kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce.  

Svatojánská květnová pranostika: Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku. 
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  Radio Proglas během svého vysílání v postní době nabízí mimo jiné modlit-
bu křížové cesty. Chcete-li, můžete se k rozjímání přidat  každou středu a pátek 
po 15 hodině.

  24. 5. 2014 proběhne v Kunštátě setkání mládeže boskovického děkanátu - 
bližší informace budou upřesněny později na webových stránkách farnosti a na 
nástěnce.

  Jeden den na Petrově - upozorňujeme rodiče, že letos opět o. biskup zve 
všechny děti od 1. do 9. třídy na diecézní setkání Jeden den na Petrově. Setkání 
se uskuteční 29. května 2014. Podrobné informace budou rodičům i dětem včas 
sděleny.

  I letos můžete přijmout pozvání na Svatodušní vigilii 7. června 2014 ve  
20 hodin do kostela sv. Marka v Knínicích.

  Farní den v naší farnosti se bude konat 15. června 2014.

  Po pouťové mši svaté - 27. 4. 2014 - bude možnost zakoupení knih z karmeli-
tánského nakladatelství a jiných náboženských předmětů.

VELKÉ OPATOVICE 
Poutní slavnost ke cti sv. Jiří - 27. dubna

CETKOVICE 
Poutní slavnost ke cti sv. Filipa a Jakuba - v neděli 4. května
SLOUP  

Květný pátek 11. dubna - pouť k Bolestné Panně Marii - mše svaté v 5, 6, 7, 8, 
9, 10:30 a v 18 hodin
BOSKOVICE 
Duchovní obnova 

Přijměte pozvání na duchovní obnovu 15. března 2014 do farnosti Boskovice. 
Tuto obnovu povede všem dobře známý kněz P. František Blaha SDB. Téma je 
Svátost smíření a eucharistie. Bližší podrobnosti později na nástěnce.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

CÍRKEV BEZ HRANIC aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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•••••••• ••••••••••••••••••••
Před třemi týdny nás zastihla smutná zpráva. V neděli 9. února Pán povolal na 

věčnost našeho bývalého boskovického děkana R. D. Františka Jindru. Všichni 
jsme ho dobře znali a měli rádi.

Nejen z boskovického, ale i z knínického kostela, vždyť i u nás sloužíval mše 
svaté, třeba v době nemoci nebo nepřítomnosti našeho pana faráře. Jezdil k nám 
také zpovídat při velkých zpovědích před Vánocemi a Velikonocemi. A mno-
ho našich farníků jezdilo do posledka ke svátosti smíření k němu do Boskovic. 
Mnoho našich nemocných chodil navštěvovat do boskovické nemocnice…

P. František Jindra se narodil 18. června 1924 ve Ždánicích (farnost Bystřice 
nad Perštejnem), na kněze byl vysvěcen 5. července 1949 v Brně. Kněžské 
působení zahájil jako kaplan v Cizkrajově a ve Slavonicích, později v Třešti. Po 
výkonu vojenské služby v PTP se do Třeště vrátil a od roku 1959 působil opět ve 
Slavonicích. V letech 1965 -74 byl administrátorem v Horní Slatině, poté další 
čtyři roky v Dačicích.

V listopadu roku 1978 byl ustanoven do Boskovic jako farář a současně jako 
děkan boskovický. Od roku 1990 se stal administrátorem i ve Svitávce. Službu 
boskovického děkana vykonával až do roku 1999. Potom dále vypomáhal v 
boskovické farnosti.

Při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze r. 2007 mu biskup 
brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra 
a Pavla.

S naším panem děkanem jsme se rozloučili v sobotu 15. února ve farním 
kostele sv. Jakuba staršího v Boskovicích a jeho tělo bylo uloženo na místním 
hřbitově do kněžského hrobu k očekávání slavného vzkříšení.

Vzpomínejme na něj v dobrém a nezapomínejme ve svých modlitbách.  
Pamatujme, jak nám často říkal: “Dobré konejte, Pán Bůh vám to odplatí 

věčným životem.” 
Ať Pán odplatí i jemu...
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Křesťanský pohřeb 
 „Co oko nevidělo, ucho neslyšelo, to všechno připravil Pán těm, kdo ho mi-

lují…“
To byl oblíbený citát bývalého boskovského děkana otce Františka Jindry. 

V sobotu 15. února měl pohřeb. Bylo to něco fantastického! Nikdy dříve jsem 
nebyla na pohřbu kněze, ale tušila jsem, že to bude událost. Realita však předčila 
veškerá má očekávání! Sjeli se všichni kněží z celého děkanství a přišli i ti, kteří 
byli odjinud, ale znali se s ním. Mši sv. by sloužil otec biskup, ale protože byl 
v Římě, zastupoval ho generální vikář. Přijel i jeho poslední žijící spolužák z 
bohoslovecké fakulty, otec Valerián, který byl pronásledován komunisty, a 
moc pěkně o něm mluvil. K tomu nádherná hudba: varhany s violoncellem a 
překrásný zpěv! Promiňte, že o tom píšu, ale jsem toho plná. Ještě nikdy jsem 
nepocítila tak mohutnou jednotu lidí spjatých vzájemnou láskou a radost z toho, 
že všichni tvoříme jednu rodinu a že do této rodiny díky křtu také patřím. Jasně 
jsem cítila, že smrtí nic nekončí, že život otce Františka pokračuje, i když nějak 
jinak a že stále patří mezi nás. „Až umřu, neoslavujte mě, ale Boha“ říkával 
otec František. Oslavujme Boha neustále, celým svým životem a nebudeme se 
bát zemřít. Vždyť On je naším Otcem a tak tedy odcházíme domů. Proto jsou 
křesťanské pohřby radostné!

Ne, že bych chtěla umřít, ale smrti už se nebojím.
Daniela Ošlejšková

15. února jsme se v knínickém kostele rozloučili a k věčnému odpočinku na 
místním hřbitově doprovodili nejstarší občanku Knínic paní Adélu Ženatovou.

Nějaký čas už v Knínicích nebydlela, ale ti starší z nás si ji pamatují jako do-
brou a obětavou členku našeho farního společenství. Dokud mohla, pomáhala 
při úklidu a výzdobě kostela a všude, kde bylo třeba. Pán Bůh jí to odplať...

•••••••• ••••••••••••••••••••
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MODLITBA ZA RODINY
Papež František svolal na říjen roku 2014 mimořádné shromáždění biskupské 

synody s tématem: Pastorační výzvy týkající se rodiny v kontextu evangelizace. 
Prosí o to, abychom se s ním spojili v modlitbě za rodiny celého světa.

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
zář opravdové lásky,
k vám se s důvěrou obracíme.
Svatá Rodino Nazaretská,
učiň z našich rodin
rovněž místa sdílení
a modlitební večeřadla,
opravdové školy evangelia
a malé domácí církve.
Svatá Rodino Nazaretská,
ať už rodiny nikdy nezakoušejí
násilí, uzavřenost a rozdělení:
kdo je raněn nebo pohoršen,
ať rychle zakusí útěchu a zahojení.
Svatá Rodino Nazaretská,
kéž příští biskupský synod,
probudí ve všech vědomí
posvátného a nezcizitelného
charakteru rodiny,
její krásy v Božím plánu.
Ježíši, Maria a Josefe,
slyšte a vyslyšte naši prosbu.
Amen.
   papež František
ve svátek sv. Rodiny 29. 12. 2013

Jak víte, na našem farním hřišti je umístěna krásná mozaika sv. Rodiny. 
Kdykoliv je farní hřiště otevřené, máme možnost se u mocných patronů našich 
rodin zastavit a předkládat naše prosby. Nově bude u této mozaiky připevněna 
také výše uvedená modlitba. Využijme příležitosti a vyslechněme prosbu papeže 
Františka.
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“Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar,
ale kdo je vyzná a odpouští, dojde slitování.”(Př 28,13)

“Všechno, co děláme, dělejme tak, jak bychom to chtěli konat v hodině smrti - 
tak nezbloudíme.” (Jan Maria Vianney)
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