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Milí farníci, 

nedávno jsme se s dětmi v náboženství bavili o učení a zázracích Ježíše 

Krista.  Ptal jsem se jich, co by se změnilo na naší situaci a vůbec na situaci 

lidstva, kdyby Ježíš nikoho neuzdravil, nevyhnal žádného zlého ducha, kdyby 

se nedochoval žádný jeho výrok, ani žádná evangelia. Shodli jsme se na tom, 

že na naši spásu by to nemělo žádný vliv. Stačilo by to, co Ježíš vykonal. Těmi 

hlavními událostmi nezbytnými pro spásu všech lidí jsou především smrt na 

kříži a zmrtvýchvstání. (Jistě, důležité jsou a bezprostředně s tím souvisí 

i  vtělení, narození, nanebevstoupení či seslání Ducha svatého.)  

Právě na události související se smrtí a vzkříšením našeho Vykupitele se teď 40 

dní připravujeme, abychom je potom dalších 40, respektive 50 dní oslavovali. 

Tyto svátky jsou středem křesťanského života vůbec.  To nejpodstatnější pro 

naši spásu se událo ve třech dnech. Na Velký pátek, Bílou sobotu a Velikonoční 

neděli. Co však je pro naše následování Krista rovněž velmi důležité, jsou 

i události Zeleného čtvrtku, především ustanovení eucharistie. A zase, i kdyby 

neexistoval žádný spis a tato událost by se zachovala pouze v ústní křesťanské 

tradici, ani to by na tomto úžasném odkazu a Božím daru nic neměnilo.  

Ježíš nám zanechává sám sebe v Nejsvětější svátosti. Zázrak, který se každou 

mši svatou neustále opakuje. Bůh nám nemohl zanechat nic většího než tělo 

svého Syna. I tuto událost lze zařadit do oněch třech dnů, které „otřásly“ světem 

ba celým vesmírem. 

Církev si je tohoto nesmírného daru velmi dobře vědoma a snaží se tento poklad 

střežit a zároveň povzbuzovat lidi k častému přijímání i k velké úctě 

k eucharistii a to i mimo mši svatou. Jedním z nejmladších projevů této úcty 

jsou eucharistické kongresy. Čeští a moravští biskupové rozhodli, že první 

Národní eucharistický kongres se bude konat právě v letošním roce. Přípravy 

už jsou v plném proudu a většinu informací si budete moci přečíst v tomto 

Farníčku nebo na stránkách nek2015.cz. Završením Národního eucharistického 

kongresu bude společné slavení mše svaté dne 17. října 2015 v Brně, tedy ve 

středu naší diecéze. Může se zdát, že říjen je ještě daleko, ale i na Velikonoce 

se připravujeme 40 dní, stejně jako se Ježíš připravoval 40 dní na poušti na své 

veřejné působení. Jak říká svatý Pavel v prvním listě Korinťanům: „Čas je 

krátký“. Proto nám může zbytek postní doby a celá doba velikonoční sloužit 

třeba i jako příprava na tuto velkou událost, v novodobých dějinách naší země 

dosud nezaznamenanou. 

A v neposlední řadě si můžeme víc uvědomovat, co nám vlastně Ježíš odkázal. 

Svoje skutečné Tělo a Krev. Tělo vtěleného Boha, Tvůrce vesmíru, Spasitele 

světa se nám dává za pokrm. 

No řekněte sami, může existovat něco většího? 

Požehnanou dobu postní i velikonoční vám přeje kaplan Michal Seknička. 
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(z řec. eucharistein - děkovat, vzdát díky)  

Večer před svým utrpením vzal Ježíš při 

večeři do svých svatých rukou chléb, vzdal 

díky Otci, lámal, dával svým učedníkům 

a řekl: 

„Vezměte a jezte z toho všichni: 

Toto je moje tělo, které se za vás vydává.“ 
Po večeři vzal také kalich, znovu vzdal Otci díky, dal učedníkům a řekl: 

„Vezměte a pijte z něho všichni: Toto je kalich mé krve, která se prolévá za 

vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To 

konejte na mou památku.“ 
 

Onu moc proměňovat podstatu chleba a vína v jeho Tělo a Krev – tedy 

konsekrovat je v živou přítomnost Krista – udělil apoštolům, aby ji předávali 

svým nástupcům – biskupům a kněžím při jejich platném vysvěcení. 

Eucharistie „je oběť Těla a Krve Pána Ježíše, kterou Ježíš ustanovil, aby pro 

všechny časy, dokud znovu nepřijde, zachoval v trvání oběť kříže a své církvi 

tak zanechal památku na svou smrt a na své zmrtvýchvstání. Je znamením 

jednoty, poutem lásky a velikonoční hostinou, v níž je požíván Kristus, duše se 

naplňuje milostí a dává se nám záruka věčného života.“ (Kompendium KKC 

271) 

Pán Ježíš zve všechny: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, 

a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

Pojďte se svými těžkostmi a problémy jakéhokoliv druhu. V mém stínu najdete 

světlo k jejich vyřešení, získáte posilu a poznáte smysl života. Pojďte a pijte 

z  pramene mé lásky, který vám nabízím. Láska je síla, která překonává 

všechno, láska přitahuje, láska proměňuje, láska žije z lásky a je nejpotřebnější 

hodnotou. Když se člověku lásky nedostává, je mu zapotřebí obrátit se tam, kde 

ji může načerpat – u Ježíše v Eucharistii. 

Věřící tento pojem často považují za 

pojmenování proměněné hostie nebo 

svatého přijímání. Málokdy jej vztahují 

ke slavení mše svaté. Jak to tedy je? 

 

EUCHARISTIE - POZVÁNÍ K VELIKONOČNÍ HOSTINĚ 
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Pozvání k velikonoční hostině je pozváním k plné účasti na mši svaté – 

k napojení na život Boží v Eucharistii, které je i zapojením do plného života 

s církví. 

K plné účasti na slavení oběti mše svaté je zapotřebí i určitá příprava. 

Před prvním svatým přijímáním má podobu i katechetických setkání. 

 

„Mše svatá je zároveň a neoddělitelně památka oběti, v níž se zpřítomňuje oběť 

na kříži a posvátná hostina společenství těla a krve Páně. Avšak slavení 

eucharistické oběti je zcela zaměřeno na důvěrné spojení věřících s Kristem 

ve svatém přijímání. Jít k přijímání znamená přijmout samotného Krista, který 

se za nás obětoval.“ (KKC 1382) 

Přijetí Eucharistie je podmíněno vírou a touhou po Kristu, stavem bez těžkého 

hříchu, ochotou odevzdat se přijímajícímu Kristu a hodinou eucharistického 

půstu. 

Lehkých provinění před sv. 

přijímáním upřímně litujeme a 

jsou nám odpuštěny příchodem 

Krista v eucharistii. (Přesto při 

svátosti smíření, pro kajícnost i z 

výchovných důvodů, jmenujeme 

alespoň ty nejčastější, při čemž se 

nám pak dostává posily a rady k 

snadnějšímu vítězství nad 

pokušeními a získáváme lepší 

vztah k Bohu.) 

Eucharistie je živý Ježíš, který ve 

své lásce chce v nás a pro nás 

vytvářet s námi jednotu, aby náš 

život byl jeho životem. Aby on 

sám byl v nás jako je nebeský 

Otec v něm a abychom byli 

uvedeni v dokonalou jednotu, a 

svět aby poznal, že on je poslaný 

Otcem a zamiloval si nás jako 

jeho.(srov Jan 17,23)  

 

Eucharistie je tedy proměněná hostie i mše svatá. 

EUCHARISTIE - ŽIVÝ KRISTUS 
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Zde proto nabízíme několik možných modliteb vhodných po přijímání: 

 

Kriste Bože, tajemně jsem mohl přijmout tvé přečisté tělo a krev, 

opěvuji, velebím, slavím, klaním se a oslavuji tvou spásu, Pane, i nyní i 

vždycky až na věky věků. Amen. 

(sv. Jan Zlatoústý) 

 

Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, 

opoj mě. Vodo z boku Kristova, obmyj mě. 

Utrpení Kristovo, posilni mě. Dobrý Ježíši, vyslyš mě. 

Ve svých ranách ukryj mě. Nedopusť, abych se odloučil od tebe. 

Před zlým nepřítelem ochraň mě. V hodině smrti navštiv mě. 

A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě v nebi chválil s Tvými anděly a 

svatými na věky věků. Amen.  

(sv. Ignác z Loyoly) 

 

Můj Pane a můj Bože, vezmi si všechno, co mi brání v cestě k tobě, a 

dej mi všechno, co mi k tobě pomáhá. Vezmi mě mne a dej, ať zcela 

patřím tobě. 

(sv. Mikuláš z Flue) 

 

Využít můžete také modlitbu z Kancinálu č. 044 B, anebo krátké úryvky 

z Písma: 

 

Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. (1 Sam 3,9) 

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. (Gal 2, 20) 

Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal? (Ž 116,12) 

Nalezla jsem miláčka svého srdce. Uchopila jsem ho a nepustím ho. 

(Pís 3,4) 

Ty jsi Kristus, Syn Boha živého! (Mt 16,16) 

Pán můj a Bůh můj. (Jan 20,28)  

Svaté přijímání je neuvěřitelná věc! Aby je člověk mohl docenit, je třeba 

zůstat ještě chvíli v modlitbě, setrvávat se svým Pánem, chválit ho, "hřát" 

se v jeho blízkosti. Církev proto po přijímání doporučuje chvíli ticha, 

případně zpěv, který slouží jako společné poděkování za milost obdrženou 

v eucharistii. 
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Církev v průběhu staletí vytvořila různé způsoby uctívání tajemství Božího těla, 

které věřícím dávaly příležitost k pravdivému vyjádření vztahu ke svátostnému 

Ježíši. Základ mimoliturgické úcty byl položen nutností uchovat Tělo a Krev 

Páně pro ty, kteří se mše svaté nemohli zúčastnit. A zvláště jako posila 

nemocným a umírajícím se Proměněné Tělo, uchovávané po domech a později 

v sakristiích a na oltářích, stalo zdrojem vzniku eucharistického kultu. 

 

Mezi základní projevy úcty k Eucharistii mimo liturgii patří 

 

o eucharistický průvod (důležitý prvek slavnosti Těla a Krve Páně), 

o eucharistická adorace (vycházející z tradice modlitebního usebrání nad 

uchovávaným Tělem Páně po svatém přijímání nemocných) 

o a eucharistické kongresy. 

 

Právě eucharistické kongresy jsou jedním z nejmladších projevů 

eucharistického kultu mimo mši. Mohou být jak místního, tak i národního nebo 

mezinárodního charakteru. 

Myšlenka eucharistických kongresů se zrodila ve Francii. Jejich počátky jsou 

spojeny s osobou Emilie Tamisiérové (1834–1910), ženy, která později přijala 

řeholní hábit. Během svého života potkala mnoho lidí, kteří měli vliv na její 

duchovní život, především sv. Petra Juliána Eymarda, horlivého ctitele Krista 

přítomného v eucharistii, zakladatele Kongregace Nejsvětější svátosti – 

eucharistiánů; nazývaného také „Apoštol eucharistie“. Podněcoval 

eucharistickou úctu založením dvou kongregací a bratrstev, pro kněze a pro 

laiky ve světě. Tato jeho horlivost přinesla plody – eucharistické kongresy. 

 

V roce 1873 se v Paray-le-Monial, v kapli před vystavenou Nejsvětější svátostí, 

sešlo 60 francouzských delegátů, zástupců z parlamentu. A ti spolu s asi tisíci 

věřícími zasvětili sebe, parlament a Francii Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato 

událost měla na E. Tamisiérovou velký vliv. Zatoužila po tom, aby byla 

eucharistie uctívána v rodinách, mezi pracujícími, ve farnostech, diecézích 

a celými národy. Inspirována procesími, která chodila uctít eucharistii 

v různých poutních chrámech, se rozhodla zorganizovat eucharistickou pouť 

do Avignonu.  

Uchvácena touto myšlenkou představila své plány avignonskému biskupovi 

Dubreuilovi, ten je však přijal bez nadšení. Ale jiní biskupové, kněží a laici ji 

podpořili. 
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Hned po Velikonocích se 

Avignon začal připravovat 

na konání eucharistické 

slavnosti. První 

eucharistický kongres 

místního charakteru se tedy 

konal roku 1874 

v Avignonu. 

Roku 1876 již mělo 

eucharistické procesí 

v Avignonu charakter 

celonárodní. Dokonce se 

uvažovalo o pozvání 

papežského legáta, k tomu 

ale nedošlo. Padl návrh, aby 

se každoročně v jednom 

kostele ve Francii konala 

národní eucharistická pouť, 

jíž by se byly povinny zúčastnit všechny náboženské spolky. Návrh byl přijat 

a podpořen. Účastníci pak poslali pozdrav také papeži. 

 

Papež Lev XIII. pak bulou z 29. dubna 1879 podpořil ideu Emilie Tamisiérové 

spočívající v konání mezinárodních eucharistických kongresů. 

 

První mezinárodní eucharistický kongres vůbec se konal ve francouzském Lille 

roku 1881. Byl inspirován živou vírou v reálnou přítomnost Ježíše Krista 

ve svátosti eucharistie. Následující dekrety papeže sv. Pia X. – o četnosti 

přijímání, Sacra Tridentina synodus (1905), a o časném přijímání dětí, Quam 

singularis (1910) – způsobily, že se příprava a slavení kongresů staly příležitostí 

k podpoře častého přijímání dospělých a časného prvního sv. přijímání dětí. 

 

V roce 1912 byl 23. mezinárodní kongres konán ve Vídni, tedy tehdy ještě 

v Rakousku Uhersku. Zúčastnilo se ho i spousta věřících z Čech a Moravy, 

o kněžích a biskupech ani nemluvě. Téma kongresu bylo právě „Četné a rané 

svaté přijímání“ a během jeho konání přistoupilo 1 000000 dětí (byly 

připravovány různými eucharistickými společnostmi) ke svému prvnímu 

svatému přijímání. 

 

FRANCIE 

Lille 
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Během pontifikátu papeže Pia XI. se mezinárodní eucharistické kongresy 

začaly slavit na všech kontinentech. Byla v nich také objevena misijní dimenze 

a byly zaměřeny na reevangelizaci. 

 

Počínaje 35. mezinárodním eucharistickým kongresem, slaveným roku 1952 

v Barceloně, se mezinárodní eucharistické kongresy začaly nazývat statio orbis, 

tedy místo, kde se celý svět setkává k modlitbě, k veřejné manifestaci víry 

ve skutečnou přítomnost našeho Pána a Boha v Nejsvětější svátosti oltářní 

a slavení eucharistie se stalo centrem a vrcholem všech způsobů a forem 

eucharistické zbožnosti, které se vyskytly v průběhu konání jednotlivých 

eucharistických kongresů. 

 

Později se konstituce II. vatikánského koncilu Sacrosanctum concilium (1963), 

instrukce Eucharisticum mysterium (1967, čl. 67), rituál De sacra communione 

et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (1963, čl. 109–112) 

a v neposlední řadě také nejnovější instrukce Redemptionis sacramentum z roku 

2004 (čl. 142–145) snaží vysvětlit nový pohled a zdůraznit zásady, které se 

mají zachovávat při přípravě a slavení eucharistických kongresů. 

V současnosti je kladen důraz na problémy současného světa, ekumenismus 

a také na přípravu na mezináboženský dialog. 

 

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES BUDE NA ÚZEMÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY VŮBEC POPRVÉ. 

Národní eucharistický kongres bude také předstupněm slavení 

51. mezinárodního eucharistického kongresu, jenž se uskutečni v lednu 

2016 v Cebu na Filipínách. 

 

(Zpracováno převážně podle článku „Nástin dějin mezinárodních 

eucharistických kongresů“ v časopise Teologické texty. Autorkou článku Jitka 

Jonová.) 

 

 
 

EUCHARISTICKÝ KONGRES 

je regionální, národní nebo mezinárodní setkání, které si klade 

za cíl posílení úcty k eucharistii. Poprvé se konal roku 1874 

v Avignonu z iniciativy Emilie Tamisiérové, na mezinárodní 

úrovni se koná od roku 1876. V České republice se poprvé 

od jejího vzniku uskuteční na národní úrovni v roce 2015, 

dosud proběhl roku 2002 v královéhradecké diecézi. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kongres
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Acta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1874
https://cs.wikipedia.org/wiki/Avignon
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilie_Tamisi%C3%A9rov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1876
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/2002
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%A1
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Bratři a sestry v Kristu, 

kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den 
(srov. J 6,54), říká Kristus svým učedníkům. V Eucharistii, Smlouvě Nového 

zákona, nám zanechává konkrétní, hmatatelný pokrm a nápoj, každodenní 

výživu pro věčný život. Naše nesmrtelná duše, stvořená k podobě a obrazu 

Božímu, potřebuje být živena samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu 

a podílu na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. I po ní Kristus zůstává 

mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na celém světě, aby přebýval 

uprostřed svého lidu a aby se každý z nás z tohoto daru mohl radovat, neustále 

z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie středobod svého života. 

Abychom si tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští 

a moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres, 

který vyvrcholí na podzim v Brně. Bude předstupněm slaveni 51. mezinárodního 

eucharistického kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 v Cebu na Filipinách. 

Mezinárodní eucharistický kongres bychom měli chápat jako statio orbis, tedy 

místo, kde se celý svět setkává k modlitbě, k veřejné manifestaci víry 

ve skutečnou přítomnost našeho Pána a Boha v Nejsvětější svátosti oltářní, 

k prohloubení nauky o Eucharistii a k oživení a posílení osobního vztahu k Pánu 

Ježíši, který sám je Obětí této Smlouvy nové a věčné. 

Tématem připravovaného celosvětového kongresu na Filipínách je Kristus 

ve vás, naděje na věčnou spásu (Eucharistie jako zdroj a nejvyšší poslání 

církve) se zaměřením na vztah eucharistie ke křesťanské naději a misijní 

činnosti církve. Motto našeho národního kongresu zní: Eucharistie – Smlouva 

nová a věčná. 

Završením Národního eucharistického kongresu, prvního od vzniku České 

republiky, bude společné setkání při slavení mše svaté dne 17. října 2015 

v Brně, na které jsou srdečně zváni všichni kněží, jáhni i věřící lid celé naší 

země. Mimořádně důležitá je však také průběžná příprava v jednotlivých 

diecézích a farnostech, doprovázená šesti společnými tématy. Na každý měsíc 

od ledna do června 2015 je připraveno jedno. 

……… 

(redakčně upraveno) 

Národní eucharistický kongres (NEK) 2015 není jednorázovou akcí, ale 

nabídkou celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách, církevních 

komunitách a hnutích. Jak a proč se na NEK připravovat a tuto přípravu 

prožívat přiblížil ve svém pastýřském listě Jan Vokál, biskup 

královéhradecký, delegát ČBK pro eucharistické kongresy: 
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Eucharistie – Smlouva nová a věčná 
 

 

Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje prorok 

Jeremiáš v 31. kapitole počínaje veršem 31. Naplňuje 

se v novozákonním vztahu smlouvy mezi Kristem – 

ženichem a církví – nevěstou. 

Hlavním motivem loga jsou ruce, které 

symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka 

je také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. 

Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce 

kněze, který je při eucharistické modlitbě 

vztahuje nad chléb a víno.  

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech 

kapkách, které dohromady tvoří kříž. 

Žlutooranžová barva představuje barvu 

dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená 

připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii 

stojící pod křížem. Červená a modrá jsou 

zároveň barvami národními. Všechny čtyři 

kapky spojuje Eucharistie – střed našeho 

života. 

 

Eucharistie a jednota (leden) 

Eucharistie a společenství (únor)  

Eucharistie a solidarita (březen) 

Eucharistie a evangelizace (duben) 

Eucharistie a Maria (květen) 

Obnovení slavení Eucharistie (červen) 

 

Logo v barevném provedení, katecheze k tématům pro přípravu a řadu dalších 

informací naleznete na www.nek2015.cz. Modlitbu za NEK se můžete modlit 

soukromě a také je zařazena do modliteb přede mší svatou v našem kostele. 

Součástí příprav na NEK je také postní aktivita pro děti – zdobení monstrance 

a v brzké době budou nabídnuty další aktivity pro dospělé. 

http://www.nek2015.cz/
http://www.nek2015.cz/
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V této rubrice nabízíme myšlenky nebo zkušenosti, které pro někoho z nás byly 

inspirací, vzpruhou, nakopnutím nebo třeba zdrojem hlubšího zamyšlení. 

Tentokrát se jedná o myšlenky dvou význačných mužů duchovního života – 

P. Eliase Velly a P. Vojtěcha Kodeta. Kéž jste i vy osloveni těmito myšlenkami.  

 

Potravu musíme přijímat každý den. K životu nestačí se jenom narodit. Pokud 

chceme žít a růst, potřebujeme jíst. Je však třeba se ptát: Jaký druh potravy mi 

bude prospívat? 

Mnozí se sytí filozofií New Age, která Boha staví stranou, protože se jí zdá být 

nelogický. Jiní se živí ateistickými teoriemi. Jiní přijímají okultismus 

a spiritismus. A odkud čerpáme sílu a energii k životu my? 

Samozřejmě chápu, že je třeba živit tělo, ale každý člověk potřebuje i potravu 

pro svou mysl a srdce. Musíme je něčím sytit! Ježíš nám jako pokrm pro náš 

duchovní život dal Eucharistii – své tělo a svou krev. Ujistil nás také, že když 

budeme jíst pokrm, který nám dává on, nezemřeme navěky. Platí to tedy 

i obráceně: nebudeme-li jíst tento pokrm, zemřeme. Všechna ostatní potrava, 

jak nás Ježíš poučuje, nám pomůže jen dočasně, pouze Eucharistie má moc 

zachovat nás pro věčný život. Vzpomeňme si, co Ježíš řekl Židům: „Já jsem 

chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který 

sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel.“ (Jan 6,48–50) A právě v tom 

spočívá podstata svatého přijímání: přijmout Ježíše v podobě jeho těla a krve 

do svého života. 

Ježíš nám dal jasný příslib: „Já jsem ten chléb živý … Kdo bude jíst tento chléb, 

bude žít navěky.“ (Jan 6,51) 

Eucharistického Ježíše můžeme přijímat třemi způsoby: 

o Za prvé můžeme přijímat Eucharistii pouze vnějškově a magicky 

– bez lásky a bez jakéhokoliv odevzdání se. Mnoho lidí chodí k přijímání jen 

ze zvyku, je pro ně vnějším znakem prožívání jejich náboženství. Takové 

přijímání je pouze náboženský folklor, nic víc. 

o Za druhé lze Eucharistii přijmout duchovně. 

Mnoho z nás nemá příležitost přistupovat ke svatému přijímání každý den. 

Pokud se nacházíme v této situaci, je dobré se srdcem i myslí přimknout 

k Eucharistii a přijmout ji tak duchovně: „Můj Pane, dnes tě nemohu přijmout 

ve svátosti, ale chci tě přijmout alespoň duchovně. Přijď do mého srdce, přijď 

do mé mysli a přijď do mého těla. Ty mě, Pane, voláš a chceš vstoupit do mého 

života. S radostí tě zvu a prosím, abys řídil můj život, aby ti bylo podřízeno vše, 

co jsem, a vše, co mám. Děkuji ti, Pane.“ 

o Za třetí přijímáme eucharistického Ježíše svátostně. 



 
 13 

To ale činím pouze tehdy, když přijímám s láskou a plně si uvědomuji, co právě 

dělám a koho přijímám. Je velmi vhodné a plodné se na chvíli před svatým 

přijímáním zastavit a rozjímat o tom, jak velkou lásku mi Ježíš prokazuje, dává-

li se mi takto za pokrm. Když Ježíš přichází do našeho srdce, pokusme se 

vstoupit do jeho přítomnosti a setkat se s ním. 

Svatý Augustin obohatil vnímání Eucharistie touto úvahou: když jíme 

obyčejnou stravu, jídlo se v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se 

tedy stává mé tělo a má krev. Když ale přijímáme Ježíše v Eucharistii, účinek 

je naprosto opačný. Pokrm, jímž je Eucharistie, se nestává součástí mého těla, 

ale Ježíš mě proměňuje v sebe. Když přijímám Eucharistii, měním se v Ježíše. 

Přijímáním Eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše svatý Pavel: 

„Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) 

P. Elias Vella z knihy Síla eucharistie 

Mám moc ráda přednášky otce Kodeta. Pokud mi to čas dovolí, sleduji pořady 

s ním na TV Noe nebo navštěvuji jeho internetové stránky. Nedávno jsem na 

nich našla zajímavá povídání na téma Eucharistie. Pokud máte možnost, 

přesvědčte se sami. Zde je malá ukázka: 

 

„Pán Ježíš se zde na zemi často účastnil hostin, často o nich mluvil - a celým 

svým životem směřoval k hostině poslední. Tajemství eucharistie při ní 

ustanovil jako tajemství své veliké lásky a přítomnosti - pro nás. Stále nás 

na tuto hostinu zve a nám už 2000 let stále nějak nedochází, jak veliký dar je 

vůbec skutečnost, že jsme na tu hostinu byli pozváni…, a že Pán nechce jen naši 

přítomnost na hostině, ale chce nás. Naše srdce. Moje srdce. Skutečně jen na 

nás záleží, jestli budeme v životě jen plnit přikázání - nebo se necháme Pánem 

pozvat a vstoupíme s Ním do hlubšího vztahu. Kde chci být na té hostině já? 

Blízko Ježíšovu srdci? 

Je pro nás někdy velmi nebezpečné, že i v náboženském životě klademe velký 

důraz na věci vnější, které přitom ani trochu nejsou ty nejdůležitější. I na 

posvátná gesta si lze v životě zvyknout tak, že člověk najednou ani už pořádně 

neví, co a proč dělá. To se týká i mše svaté, která rozhodně není divadlem 

určeným pro ty, kdo si přišli poslechnout něco mimořádného nebo 

neobvyklého, ale pozváním na svatební hostinu, kdy se Pán chce dát každému 

z nás, kdy nás chce vtáhnout do vnitřního prožívání srdce. A my se potřebujeme 

nechat přitáhnout svatým srdcem Ježíšovým, protože jsme sice ve světě, ale 

nejsme ze světa. Jak dovolit při mši svaté Pánu, aby nás zahrnul svou láskou 

a milosrdenstvím, abychom se stali součástí společenství, kde všichni máme 

svoji nezastupitelnou roli a Pán je uprostřed nás?” 

Z přednášky P. Vojtěcha Kodeta viz. www.vojtechkodet.cz 
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I v naší farní knihovně si můžete vypůjčit knihy, které se dotýkají tématu 

eucharistie. 

 

 

 

ECCLESIA DE EUCHARISTIA 
encyklika Jana Pavla II. o eucharistii a jejím vztahu k církvi 

 

Pojednává o eucharistii jako o „ohnisku života 

církve“. Encyklika ukazuje církvi znovu správný, 

tradiční směr. Připomíná, že jde o tajemství a že 

z této pravdy nemůže být nic ubráno. Eucharistie je 

„svorníkem církve“... Encyklika je nejen čtivá, ale 

i poměrně krátká. Kdybychom ji měli stručně 

převyprávět svým katolickým i nekatolickým 

kamarádům, znělo by to takto: „Haló, váš hodinový 

nedělní Bůh vám vzkazuje, že má otevřeno 

i ve všední dny, a dokonce non-stop.“  

 

 

 

 

POKLAD 

od Jana Twardowského 

Příběhy k prvnímu svatému přijímání 

 

Známý polský kněz a literát přibližuje dětem 

tajemství eucharistie pomocí zajímavých příběhů 

a citlivě jim tak pomáhá vstoupit do svátostného 

života. Navazuje na milost svátosti křtu 

a zdůrazňuje, co je potřebné, aby člověk prožíval 

svaté přijímání s vírou: úžas, radost, trpělivé 

očekávání, čas na přípravu, ale i soucit se slabostí 

druhého člověka. Neklade přehnaný důraz na 

očekávání mimořádné události, ale připravuje děti 

(i jejich rodiče) na osobní setkání s Kristem, s nímž 

budou kráčet po celý život. 

 

 

Pro dospělé 

doporučuji: 

A něco pro děti, 

ale nejen pro ně: 
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Narodila se roku 1321 v Bologni v Itálii, v rodině hraběte Egena. 
 

Pro malou Imeldu nebylo nic krásnějšího než naslouchat vyprávění o Svaté 

rodině a zvlášť o malém Ježíškovi. Jednou matka ukázala dcerušce, kde Ježíš 

bydlí. Tam před svatostánkem děvče široko rozpřáhlo paže, jako by Pánu chtělo 

připravit srdečné uvítání. Zrodila se v ní velká touha po Spasiteli. Víc a víc v ní 

zrálo vnitřní přání setkat se s Ním ve Svátosti oltářní. V tehdejší době nebylo 

možné přijímat před čtrnáctým rokem. 
 

Jednoho dne maličkou navštívila řeholní sestra dominikánka, její příbuzná. Jak 

obdivovala tuto ženu a jak to bylo krásné, že její teta může bydlet blízko 

Spasitele! Již v devíti letech byla přijata do kláštera ve Valdipietra u Bologne. 

Věrně vykonávala všechny práce v klášteře. Ale pořád v sobě tu touhu po sv. 

přijímání chovala a ujišťovala Spasitele svou láskou. Často hořce plakala, když 

ostatní řeholnice směly přijímat při mši svaté Spasitele, jen ona ne. Imelda 

velmi silně toužila po spojení s Kristem v eucharistii, po osobním setkání s 

Bohem, kterého celou silou své duše milovala. 

 

Na svátek Nanebe-

vstoupení Páně 

12. května roku 1333, při 

podávání Nejsvětější 

svátosti sestrám, se jedna 

svatá hostie v oslnivé 

záplavě světla vznesla a 

zamířila ke klečící 

Imeldě. Dítě se už 

nedivilo, protože vědělo, 

že Kristus může všechno 

a že její modlitba bude 

jednou vyslyšena. A 

nakonec prosila milého 

Spasi-tele, aby mohla 

být zcela s Ním. 

Tento eucharistický 

zázrak byl jejím prvním 

sv. přijímáním a 

posílením její duše 

na cestu do věčnosti. 

Jediné sv. přijímání 

přijaté s největší touhou 

se jí stalo branou 

k trvalému životu 

s Ježíšem. To nadměrně 

veliké štěstí způsobilo 

zástavu srdce a Imelda se 

tak mohla vrátit k\ Bohu, 

svému Otci. 

Imelda byla prohlášena 

za blahoslavenou roku 

1826

Je patronkou prvokomunikantů. 

Atributy: mladičká dominikánka a vznášející se proměněná hostie. 
Eucharistické zázraky II., vyšlo s církev. schválením gen. vikáře Mons. Mikuláška, r. 1995 
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V neděli 15. února se v kostele pod kazatelnou objevil obraz. Mnozí se ptají, co 

má představovat, co symbolizuje? 

Je na něm Ježíš a dvanáct učedníků, tak jak je namalovaly děti připravující se 

na první svaté přijímání. 

Přijetí svátosti eucharistie je velká událost v životě křesťana a předchází ji 

poměrně dlouhá příprava. Stejně tak Kristus, když povolal své učedníky, tak je 

po tři roky připravoval. Nestali se z nich hned hotoví apoštolové, chtělo to čas 

a teprve postupně začali dozrávat, chápat, co po nich Ježíš chce, nasazovat se 

pro něj ze všech sil. 

Proměna obyčejných lidí v oddané Ježíšovy následovníky, proměna malých 

křesťanů v ty, kteří se už brzy setkají s Kristem přijetím jeho těla. To nejde 

naráz. Jak tato proměna bude postupovat, uvidíte právě na tomto obraze. Ne 

hned. Všechno má svůj čas… 

-MS- 

Jak bylo napsáno výše, blíží se . 

Jak probíhají přípravy a které děti jsou těmi šťastnými…?  

Letošní rok poprvé přistoupí ke stolu Páně dvanáct dětí. Už od konce ledna se 

pravidelně schází každou středu po dětské mši svaté se svými rodiči na faře, kde 

jim pan kaplan předává spoustu nových informací ze života víry (církve). 

Pokaždé dostanou také malý domácí úkol, který není vždycky zrovna 

jednoduchý. Víte třeba co je to mystagogie? nebo filioque?... Děti už to vědí… 

:-) A pokud si opravdu neví rady ani rodiče, mohou sáhnout po internetu - 

wikipedii a hledaný výraz si najít.  

Čas rychle utíká a den slavnosti se neúprosně blíží - termín je 3. května. Mše 

svatá bude v tento den posunuta na devátou hodinu.  A protože je to pro děti 

opravdu velký den, velká sláva, chtěla bych vás poprosit o modlitbu. Nejen za 

ně samotné, ale i za jejich rodiny, aby se ta sláva netýkala jen tohoto jednoho 

dne, ale aby tu velkou událost mohly s radostí slavit při každé mši svaté po celý 

život. 

A teď ještě jména dětí - prvokomunikantů: 

ZORA KOTOUČKOVÁ, KLÁRA LUJKOVÁ, ELIÁŠ MĚKOTA, 

LUCIE MINXOVÁ, PETR MUCHA, JAKUB MYNÁŘ, 

ANNA NECHUTOVÁ, JIŘÍ OŠLEJŠEK, ADÉLA OŽVOLDÍKOVÁ, 

ADRIANA OŽVOLDÍKOVÁ, JAKUB PŘIKRYL, VERONIKA ŠEVČÍKOVÁ 

 



 
 17 

 
 

 

 

Monstrance (z lat. "monstrare" 

předvádět), jiným termínem "custodia" je ozdobná 

prosklená schránka na noze, zhotovená z ušlechtilých kovů (nejčastěji ze 

zlaceného stříbra), patří k nářadí katolických chrámů. 

 

V nejstarších dobách (asi od 12. století) sloužila k ukazování svatých ostatků, 

byla tedy původně relikviářem ("monstrantia pro reliquiis"). 

 

Asi od 13. století monstrance slouží k vystavování a uctívání proměněné 

(konsekrované) hostie v katolickém kostele ("monstrantia pro corpore Christi"). 

 

Používá se při tzv. (eucharistickém) 

výstavu, kdy jsou věřící vyzváni k její 

adoraci (klanění). Obřad se nazývá 

adorace Nejsvětější svátosti oltářní. 

 

Monstrance se skládá z několika 

článků: 

 

o Tvoří ji noha členěná na podstavnou 

patku a dřík s ořechem (latinsky 

nodus) mezi prstenci. 

 

o Na noze je vztyčena prosklená 

schránka, jež je v nejstarších dobách 

prostý skleněný válec, pak skleněné 

okénko s architektonickým 

rámečkem, od barokní doby převládá 

monstrance se sluncovou paprsčitou 

svatozáří. 

 

o Ve schránce je hostie upevněna 

v držátku zvaném lunula 

(či melchisedech), ve tvaru ležatého 

půlměsíce, většinou se svorkami 

či pérkem, a s kolejnicemi k vysunutí. 

CO JE TO ? 

Proměněná 

hostie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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Letos děti v postní době sbírají za účast na mši svaté a křížové cestě 

drahokamy, které potom budou zdobit společnou monstranci (umístěná na 

bočním oltáři). Tato aktivita – zdobení monstrance – je i součástí přípravy na 

Národní eucharistický kongres v ČR. 

 

Pravidla: 

Účast na mši svaté - neděle, středa, pátek 1x velký drahokam. 

Účast na křížové cestě - středa   1x malý drahokam. 

Účast na křížové cestě - pátek, neděle  2x malý drahokam.                

 Po každé středeční mši svaté pro rodiče s dětmi budou drahokamy 

umístěny na monstranci. 

-MS- 

 

 

 

Proč bychom měli držet 

půst v postní době? 

Abychom  zhubli.

Co si připomínáme 

v postní době? 

Ježíše, kdy byl na poušti 

a držel hladovku. 

Co oslavoval Pán Ježíš 

při poslední večeři? 

Zmrtvýchvstání. 

 

Jak zní 9. přikázání? 

(chvíle přemýšlení a pak 

radostně) 

Jo, je to nechodit za 

tou druhou ženskou? 
 

Jak zní 

10. přikázání? 

Aniž požádáš 

plotku jeho. 

Jak zní 

3. přikázání? 

Pomni, abys 

dlouho živ byl.  
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Ježíš slavil se svými učedníky Poslední večeři. O této významné události, kterou 

si připomínáme na Zelený čtvrtek, hovoří všichni evangelisté. Není divu, vždyť 

při této večeři na rozloučenou Ježíš ustanovil eucharistii! 

Ačkoliv se výpovědi jednotlivých evangelistů mírně liší, přes to žádný 

nepíše o některých skutečnostech, které máme na obrázku my. Z dalších 

souvislostí dokonce víme, že tam určitě nepatří. Víš, které to jsou? 

Převzato z Katechetického věstníku 
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Na následujících pěti stranách vám předkládáme text převzatý z brožurky Tajemství 

spásy, nad kterým je vhodné rozjímat (nejen) v době postní. První strana je úvodem 

do modlitby. Vlastní modlitba je pak na dalších čtyřech stranách, které můžete 

z Farníčku vyjmout a používat jako samostatnou brožurku. Z kapacitních důvodů je 

celý text psán menším písmem, kdo by však měl zájem, je možné zapůjčit přímo 

brožurku (vydavatelství Sypták) od paní Věry Konečné, a jeden výtisk bude také 

k dispozici na stolku v kostele (k zapůjčení např. při adoraci v kostele). 

 

TAJEMSTVÍ SPÁSY 

ROZJÍMÁNÍ SV. BRIGITY ŠVÉDSKÉ 

15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté 

Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě 
 

Úvod k 15 modlitbám k uctění ran Spasitelových, které se od Něj naučila sv. Brigita a 

k nimž obdržela přislíbení. Když si sv. Brigita žádala dlouhou dobu vědět počet ran, jež 

Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí: 

„Moje tělo bylo trýzněno 5480 ranami. Chceš-li je uctít, modli se denně po celý rok 15x 

Otče náš a Zdrávas Maria s 15 modlitbami, jimž tě naučím. Tak do roka pozdravíš 

všechny mé rány.“ 

A dodal přislíbení: „Kdo bude tuto pobožnost denně vykonávat po celý rok, obdrží 

následující milosti: 

1) Vysvobodí z očistce 15 duší svého rodu. 

2) 15 hříšníků z jeho rodu bude obráceno. 

3) 15 spravedlivých z jeho rodu bude utvrzeno v milosti. 

4) Modlící se tuto pobožnost dosáhne prvního stupně dokonalosti. 

5) 15 dní před jeho smrtí mu dám své drahocenné Tělo, aby skrze mne věčně nelačnil, 

a svou drahocennou Krev, aby věčně nežíznil. 

6) Předtím mu udělím hořké slzy zkroušenosti a lítost nad všemi jeho hříchy a jejich 

dokonalé poznání. 

7) Postavím před něho znamení svého vítězného kříže k pomoci a ochraně proti 

léčkám a útokům nepřátel. 

8) Před smrtí přispěchám se svou milou Matkou, abych dobrotivě pohlédl na jeho 

duši. 

9) Ve svém náručí přivedu do věčných radostí jeho duši, kde jí dám pít ze studnice 

svého Božství, jehož neposkytnu v takové míře těm, kteří nekonali tuto pobožnost. 

10) Kdokoli žil třicet i více let ve smrtelném hříchu a učiní předsevzetí, že bude tuto 

pobožnost vykonávat a skutečně tak učiní, tomu odpustím všechny jeho hříchy. 

11) Budu ho hájit proti pokušením jeho pěti smyslů. 

12) Nedopustím, aby zemřel náhlou smrtí, a jeho duši zbavím všech trestů. 

13) Zjednám mu vše, oč bude moji Matku prosit. 

14) Žil-li dosud dle své vlastní vůle, a měl by zítra umříti, prodloužím mu jeho život, 

aby vše napravil. 
15) Kdo by této pobožnosti naučil jiné a ji rozšířil, toho radost a zásluha bude bez konce. 

16) Kde se budou modlit tyto modlitby, tam budu přítomen svou milostí.“ 
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Tato pobožnost byla schválena a doporučena Svatou kongregací, posvátným Kolegiem 

de propaganda fide, a konečně Jeho Svatostí papežem Klementem XII. (1730-1740). 

 

Úvodní modlitba 
Náš nebeský Otče, předstupujeme před umučenou tvář Tvého Syna našeho 

Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které 

On přijal za nás Hříšníky. Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem 

Piem a se všemi našimi ochránci na pomoc, aby naše mysl nebyla ospalá a srdce 

vlažné, ale rozhořelo se Tvou láskou i touhou po spáse hříšníků, za které by Ti 

přinášela prostřednictvím Panny Marie oběti Tobě milé. Amen. 
  

1. Kristovo utrpení na Olivetské hoře až po jeho korunování trním 
Ó Ježíši Kriste, věčná Slasti těch, kteří Tě milují, Blaženosti převyšující 

jakoukoli radost a žádost, spáso a Milovníku hříšníků: Ty jsi dosvědčil, že Tvou 

rozkoší je býti se syny lidskými, protože ses pro člověka učinil člověkem při 

naplnění času. Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jež jsi 

vytrpěl v lidském těle, když nastával čas Tvého spasitelného umučení, 

v Božském Srdci předem stanovený. Vzpomeň na smutek a hořkost, které podle 

Tvého vlastního svědectví naplňovaly tvou duši, když jsi při poslední večeři 

myl nohy svým učedníkům, dal jim své Tělo a svou Krev, laskavě je těšil 

a předpověděl jim své bolestné umučení. Vzpomeň na svůj strach a úzkost 

i bolest, jež jsi ve svém božském Těle vytrpěl před mukami kříže, když jsi 

po trojí modlitbě v krvavém potu byl od Jidáše, svého učedníka, zrazen, od 

vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě 

souzen, ve vyvoleném městě o Veliké noci v kvetoucí mladosti nevinně 

odsouzen, ze svého roucha svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na 

očích a na tváři zahalen, k sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním 

korunován, třtinou do hlavy bit a jinými nesčíslnými potupami drásán. Pro tato 

před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej nám, Pane Bože, vroucně prosíme, 

před naší smrtí pravou zkroušenost, pravdivé vyznání, upřímnou lítost, 

dostatečné zadostiučinění a všech našich hříchů odpuštění. Amen. 

Otče náš…Zdrávas Maria…(Který byl zbičován a odsouzen)  
  

2. Kristovo zesměšnění 
Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, rozkoši ráje, vzpomeň na truchlivost 

a hrůzu, které jsi zakoušel, když všichni Tvojí nepřátelé jako nejdravější lvi Tě 

obstoupili, políčkováním, pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě 

trápili. Pro toto trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě, Pane Ježíši, 

všichni Tvoji nepřátelé trápili, prosíme Tě, vysvoboď nás ode všech našich 

nepřátel, viditelných i neviditelných, a dej nám ve stínu Tvých křídel dospět 

k dokonalosti a věčné spáse. Amen. 

Otče náš…Zdrávas Maria… (Který byl posmíván) 
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3. Kristovo přibití na kříž 
Ó Ježíši, stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš 

svět, vzpomeň na přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce 

Tvé tupými hřeby na kříž přibili a pak prorážejíce Tvé nohy bolest na bolest 

k ranám Tvým přidávali a tak ukrutně rozepjali Tvé svaté Tělo na délku i šíři 

Tvého kříže,  že se vymkly klouby Tvých údů. Pro památku této přesvaté a 

hořké bolesti na kříži, prosíme Tě, naplň nás bázní a dej nám svou lásku. Amen. 

Otče náš…Zdrávas Maria… (Který byl krutě přibíjen na kříž) 

  

4. Kristova modlitba za jeho katy 
Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl 

při vztyčení kříže, rozdrásán na všech svých údech, z nichž žádný nezůstal 

ušetřen, že nebylo a není bolesti, jež by byla podobna Tvé; neboť od chodidla 

nohou až k temeni hlavy nebylo na tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech 

bolestí, modlil se  za své nepřátele k svému Otci: „Otče, odpusť jim, neboť 

nevědí, co činí.“ Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej nám, 

aby tato připomínka Tvého přehořkého umučení přispěla nám k odpuštění všech 

našich hříchů. Amen. 

Otče náš…Zdrávas Maria…(Který nás učí milovat nepřátele) 

 

5. Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům 
Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi pocítil, když 

jsi spatřil v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti, jak předurčení vyvolených, kteří 

zásluhami tvého umučení budou spaseni, tak i zavrženi zlých, kteří pro své 

hříchy budou zavrženi. Pro hlubinu své slitovnosti, již se Ti zželelo nás, 

ztracených a zoufalých hříšníků, kterou jsi projevil kajícímu lotru na kříži slovy: 

„Ještě dnes budeš se mnou v ráji!“, prosíme Tě, milovaný Ježíši, uděl nám své 

milosrdenství v hodině naší smrti. Amen. 

Otče náš…Zdrávas Maria… (Který je plný slitování a milosrdenství) 

  

6. Kristův odkaz na kříži 
Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech, vzpomeň si na onen zármutek, 

který jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé 

a známí Tě opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen svou milovanou 

Matku, která v nesmírné bolesti své duše při Tobě stála nejvěrněji a kterou jsi 

odporučil svému učedníku slovy: „Hle, Matka Tvá!“ Prosíme Tě, přelaskavý 

Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj se nad námi ve všech 

našich souženích a trápeních tělesných i duševních a dej nám útěchu v čase 

soužení a útrap, zvláště v hodinu naší smrti. Amen. 

Otče náš…Zdrávas Maria…(Který Tě ustanovil naší Matkou) 
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7. Kristova žízeň 
Ó Ježíši, nevyvážná Studnice dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: 

„Žízním!“ po spasení lidského pokolení. Prosíme, rozněť žádost našich srdcí 

po všem, co je dokonalé, a uhas v nás úplně žízeň hříšné tělesné žádostivosti a 

žár zálib světských. Amen. 

Otče náš...  Zdrávas Maria... (Který touží po naší spáse) 

  

8. Kristův nápoj 
Ó Ježíši, Sladkosti srdcí a nesmírná Lahodo duší, pro hořkost octa a žluči, jež 

jsi okusil pro nás, dopřej nám, abychom v hodině smrti hodně přijali Tvé tělo a 

Tvou krev pro útěchu a uzdravení svých duší. Amen. 

Otče náš... Zdrávas Maria... (Který octem a žlučí byl napojen) 

  

9. Kristův výkřik úzkosti na kříži 
Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež jsi 

vytrpěl, když z hořkosti smrti za posměšného spílání Židů jsi zvolal velikým 

hlasem: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil!“ Pro tuto úzkost žádáme 

snažně, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a Bože náš. Amen. 

Otče náš... Zdrávas Maria... (Který v opuštěnosti trpěl za nás) 

  

10. Kristovy četné rány 
Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy 

až k nohám pohroužil ses pro nás do tůně utrpení. Pro šíři i délku svých ran, 

nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plniti v celé šíři a s pravou láskou Tvá 

přikázání. Amen. 

Otče nás... Zdrávas Maria... (Který se stal mužem bolesti) 
  

11. Kristovy hluboké rány 
Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství, prosíme Tě, pro hloubku Tvých ran, 

jež pronikly až do dřeni Tvých kostí a útrob, abys nás, tonoucí příliš v hříších, 

vynesl a ukryl v skrýši svých ran, Pane, až by se utišil Tvůj hněv. Amen. 

Otče náš... Zdrávas Maria... (V jehož hlubokých ranách je naše spása) 
  

12. Kristovy krvácející rány 
Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky, pomni nesčetných 

svých ran, jimiž jsi byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví svou 

zbarven. Jaké nezměrné bolesti jsi za nás na svém přečistém Těle vytrpěl! 

Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a neučinil jsi! Prosíme Tě, vpiš své rány 

svou nejdražší Krví do našich srdcí, abychom v nich četli Tvou bolest a Tvou 

smrt, abychom stále, až do konce života, trvali v díkůčinění. Amen. 

Otče náš... Zdrávas Maria... (Který nepřestává být zraňován) 
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13. Kristova poslední úzkost 
Ó Ježíši. Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň 

na bolest, kterou jsi vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně 

opustily a když nakloniv hlavu jsi řekl: „Dokonáno jest!“ Pro tuto úzkost 

a bolest smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního zápasu., když duše 

každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen. 

Otče náš... Zdrávas Maria... (Který na kříži dokonal naše vykoupení) 
  

14. Kristova smrt 
Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty, 

pomni oné naprosté oddanosti, v níž jsi Otci svému odevzdal svého ducha slovy: 

„Otče, v ruce Tvé poroučím svého ducha!“ A s tělem rozdrásaným a srdcem 

pukajícím, s velkým výkřikem otevřels útroby svého milosrdenství. Za naše 

vykoupení jsi vypustil duši. Pro tuto nejdražší smrt Tě prosíme, Králi svatých, 

posilni nás k odporování ďáblu, světu, tělu, abychom světu odumřeli, Tobě živi 

byli a v poslední hodině našeho skonání přijmi ducha každého z nás jako 

poutníka k Tobě se vracejícího. Amen. 

Otče náš... Zdrávas Maria... (Který byl poslušný až k smrti) 
  

15. Kristovo poslední a úplné vylití krve 
Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, 

kterou jsi přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím probodeného vycedil 

jsi  nám Krev a Vodu k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a posléze jako 

kytička myrhy visel jsi na kříži mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, 

vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň Tvých kostí zvadla. Pro toto přehořké 

umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě, dobrotivý Ježíši, přijmi duši 

každého z nás v zápase smrti. Amen. 

Otče náš... Zdrávas Maria... (Z jehož probodeného srdce vytryskly prameny milosrdenství) 
 

Závěrečná modlitba 
Ó sladký Ježíši, zraň naše srdce, aby slzy kajícnosti byly nám chlebem ve dne 

i v noci a obrať nás zcela k Tobě, aby naše srdce Ti byla milá a příjemná a skonání 

života takové, abychom si po smrti zasloužili Tebe chválit se všemi svatými 

na věky. Prosíme Tě, Bože, přijmi naše modlitby a skutky, a dej, aby spolu s obětí 

Tvého Syna na kříži a ve mši svaté přispěly k obrácení hříšníků a k vítězství 

Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Amen. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále, miluji Tě Tvou láskou za sebe i za 

celý svět. Můj Ježíši, Tvému Srdci s důvěrou svěřuji tento úmysl... Shlédni na něj 

a učiň, k čemu Tě Srdce Tvé pobádá. Nechť Ono samo jedná. Spoléhám na Tebe, 

ó Ježíši, svěřuji se Ti, úplně se Ti odevzdávám. Jsem si jist, že mě nezklameš. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, věřím, že mne miluješ! Nejsvětější srdce Ježíšovo, 

V Tebe důvěřuji! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď Království Tvé! Amen. 
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Začátkem adventu k nám domů přišla vzácná návštěva. Byly to dvě rodiny. 

Rodina Muchova a s ní rodina Svatá… Odpověděli jsme totiž na inzerát, 

ve kterém Svatá rodina hledala ubytování. Jak asi tušíte, nebyl to opravdu 

fyzicky Josef, Maria a malý Ježíš, šlo o ikonu této trojice. Byl to zvláštní 

a takový vzácný a sváteční pocit, když jsem ikonu přebírala a věděla jsem, že 

s ní do našeho domu přichází Někdo, kdo naší rodině může požehnat, může ji 

osvěžit a v mnohém pomoci. Při předávání ikony jsme se společně 

s Muchovými u ikony pomodlili a společná modlitba potom proběhla i další den 

při předávání u Dvořáků. Ke konci adventní doby se nám podařilo „urvat“ 

Svatou rodinu ještě na jeden den, a tak jsme mohli prožít velice pěkná setkání 

s těmi, kteří nám ikonu předávali a další den i s rodinou, kam jsme ikonu zase 

my přinesli. Byla to v adventní době snad ta nejlepší věc, kterou jsem prožila – 

ty chvíle, kdy naše rodina mohla strávit pěkně prožitý čas v rodinách, kam 

bychom běžně nepřišli, ale Svatá rodina nás tam dovedla… 

-ph- 

Se Svatou rodinou jsme doputovali až k 28. prosinci, k svátečnímu dni se Svatou 

rodinou. 

Při mši svaté přítomní manželé obnovili svůj slib - vzájemnou lásku, úctu 

a věrnost. Odpoledne po krátké pobožnosti u mozaiky Svaté rodiny na farním 

hřišti jsme se mohli zaposlouchat do koled v podání Dechového kvartetu 

z Bystřice nad Perštejnem. A potom se zahřát v příjemně vytopeném sále 

na sýpce pohledem na vystavené betlémky, sledováním promítání živého 

betlému z Měřína nebo požitím horkého svařáku. Všem farníkům, kteří 

vytvořili nebo doma našli betlémek, ať už papírový, dřevěný, vyšívaný nebo 

třeba poskládaný z lega, patří velký dík. Sešlo se přes 50 betlémků od našich 

farníků a dalších asi 40 nám jich zapůjčil otec Blažej Hejtmánek z Netína. 

Dá-li Pán Bůh, 

příští Vánoce 

uspořádáme další 

výstavu, takže 

nezapomeňte 

v příštím adventu 

zase skládat, lepit 

a hledat… 

-hd- 
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Na silvestra jsme se sešli s přáteli z farnosti (i mimofarní) na Sýpce v Knínicích. 

Děti si přinesly společenské hry, které dostaly na Štědrý den a s kamarády si 

hrály. Přidali se i rodiče a pan kaplan. Už dlouho jsem se tak nezasmála. Bylo 

krásné vidět, jak děti obklopily pana kaplana a hráli si s ním.  Závěr roku v kruhu 

přátel byl plný radosti ze setkání a pohody. Jsem moc ráda, že žijeme  právě 

v takovém přátelském prostředí naší farnosti, kde jsme rádi a je nám spolu 

dobře. 

-bš-  

Letos v lednu jsem byla poprvé na farním plese, ačkoliv se pořádal již po deváté. 

Mile mě překvapilo, jak bylo všechno krásně připravené a nachystané 

do posledního detailu. Na uvítanou štamprlička farní slivovice a perníkové 

srdíčko. Hlavní organizátor Pepa s manželkou každého  hosta osobně přivítali 

a zavedli k jeho stolu. Stoly byly slavnostně upraveny a k mému překvapení, 

tam ležel i jídelní a nápojový lístek, který měl toto motto: “Ať tedy jíte či pijete 

či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. “ (1 Kor 10,31)  

Atmosféra byla přátelská a troufám si napsat - velká  rodinná slavnost. Tombola 

byla rozmanitá, pestrá a s hodnotnými cenami. Já osobně jsem obdivovala dvě 

perníkové chaloupky a srdíčka, krásně ozdobené a vypracované do posledního 

detailu. Dozvěděla jsem se, že je pekla babička, které je přes 80 let a je 

po mozkové příhodě. 
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Uvědomila jsem si, že za tak 

zdařilou akcí stálo hodně 

dobrovolníků, kteří svým 

odříkáním a anonymní 

pomocí přispěli k  vytvoření 

radostného společenství 

k oslavě Boží. 

P. S.: Kdo si říkáte: 

“Už jsme staří. Nemám 

s kým jít. Co na to budou 

říkat ostatní?“… Tak 

neváhejte, pokud Vám 

to zdraví dovolí, se příští rok 

zúčastnit. Přijme Vás velká 

farní rodina. 

-vk- 

 

A nezapomeňme také na ty, kteří 

farní ples nosí na svých bedrech. 

Díky manželům Ševčíkovým za 

organizaci přípravy a funkci milých 

hostitelů. 

 

Příští rok, dá-li Pán, bude ples 

jubilejní, desátý! Těšíme se na něj. 

Nechce se mi začínat článek větou: Bylo krásné nedělní odpoledne a v kostele 

proběhl koncert Scholy z Knínic  na podporu Betany Boskovice…. 

Ale jak jinak? Tak začnu, že sice bylo krásné nedělní odpoledne, ale tzv. 

„siestička“ probíhala na faře v Branné v Jeseníkách. Pili jsme Caro s medem 

a mlékem.  Zbožňuju výhledy z okna, obzvláště pokud venku mrzne až praští, 

a já jsem doma v teple. A tak jsem viděla, jak hustě sněží a z jiného okna jak 
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jezdí sedačková lanovka až do mraků. Prostě pravá zimní, 

horská atmosféra! Povídali jsme o všem možném, o práci, 

o dětech, o lyžování, o hudbě… A při tom povídání se zrodil 

nápad, který se zrealizoval právě 15. 2., což je ta neděle 

popsaná v první větě. 

Už dlouho u nás ve farnosti žádný koncert nebyl. Proč si tedy 

nezazpívat, když je co.  Naše Schola momentálně pilně zkouší. Byla totiž 

přizvána ke spolupráci na tvorbě programu Diecézního setkání mládeže. Celé 

„diecézko“ bude doprovázet zpěvem. Diecézní setkání mládeže s o. biskupem, 

je pravidelně od r. 1990 vždy v sobotu před Květnou nedělí. Letos to bude 

28. března. Schola musí mít repertoár o obsahu minimálně 35 písní. 

Kdo využil pozvání a na koncert přišel, určitě nelitoval. Z časových důvodů na 

koncertě zazněla jen necelá polovina skladeb, ale i tak to stálo za to.  Kostel byl 

krátce před třetí skoro celý zaplněn. Přišlo téměř tolik lidí jako na mši svatou, 

prostě nádhera!  Mezi posluchači byli nejen naši farníci, ale i spousta „cizích“ 

lidí. Přijeli i zaměstnanci a uživatelé Betany, z čehož jsem měla velkou radost. 

A oni měli radost také. Jak jsem pochopila z nadšení, s kterým si vyprávěli 

zážitky z koncertu v pondělí v Betany.  V naší farnosti se jim moc líbilo. Líbily 

se jim písničky. Celkové složení Scholy, které je věkově pestré. Obdivovali 

vedoucí sboru, zpěváky a muzikanty, od basy, přes kytary, klávesy, klarinet, 

až po všechny druhy fléten. Dětští muzikanti, nejen tím jak jsou mladí, udělali 

opravdu dojem. Prostě úžasné těleso. Líbila se jim celková atmosféra a pohoda 

a to, jak jsme živá farnost. Že dokážeme zorganizovat tak úžasný koncert.  Jedni 

účinkují a druzí přijdou a přispějí do pokladničky, tleskají, mluví očima, pusou 

se usmívají. Přesně jak se zpívá v té známé písničce J. Wericha: ten dělá to a ten 

zas tohle a všichni dohromady udělají moc… připomíná mi to taky jednu pasáž 

z 1. listu Korintským, kde se mluví o údech jednoho těla, jímž církev jako 

mystické tělo Kristovo je. Jsem šťastná, že jsem součástí tohoto těla, tedy 

církve. 

Děkuji všem, co tam byli, za nádhernou neděli, ještě hezčí než všechny ostatní 

neděle. 

-MK- 

V sobotu 21. února jsme měli jedinečnou možnost strávit duchovní odpoledne 

v našem kostele. Konala se tu duchovní obnova pod vedením o. Romana 

Kubína, a kromě přednášek na téma Eucharistie bylo možné přijmout svátost 

smíření, rozjímat v tichu kostela a prožít mši svatou. Účast byla nevelká, ale ti, 

kteří se rozhodli svůj čas věnovat Bohu, jistě nelitují. Díky patří Jitce Muchové, 

která se postarala o organizaci této akce. Záznam přednášek je k dispozici vám 

všem na našem farním webu. 
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Letošní postní duch. obnovu vedl otec Roman Kubín. 

Momentálně pracuje na biskupství v Brně a je 

ředitelem pastoračního střediska v naší diecézi. 

Požádala jsem ho o rozhovor do našeho farního 

časopisu, aby se nám krátce představil a třeba i proto, že pochází z našeho 

děkanátu… 

 

Mohl byste se nám krátce představit? 

Na začátku postní duchovní obnovy jsem vám pokládal otázku, na kterou si 

máte odpovědět: Kdo jsi? A vy mi to podobnou otázkou vracíte zpět . Jsem 

muž, křesťan, hříšník, kněz, člověk – snad alespoň trochu vděčný 

za obdarování, které dostávám od Boha. Mé poznávací znamení je, že všude 

vyčnívám. Se svou výškou 198 cm se totiž v davu už jen tak neschovám. Můj 

oblíbený citát z Písma svatého tu výšku trochu koriguje: „On musí růst, já však 

se menšit.“ (Jan 3,30) 

Narodil jsem se v roce 1973 rodičům v malé vesničce Rozhraní na rozhraní 

Čech a Moravy a tří diecézí (OL, HK, BR). Moje líbezná vesnička už patří 

do brněnské diecéze, a proto jsem knězem brněnské diecéze. Mám dva bratry. 

Prožil jsem krásné dětství a dospívání, za což jsem vděčný rodičům. Tenkrát 

jsem to bral automaticky, dnes vidím, že dobrá rodina je vzácné zboží. 

Po základní škole jsem šel na gymnázium a tam jsem kromě jiného začal 

poznávat Boží volání ke kněžství. Já jsem si však plánoval jiné cesty a chtěl 

jsem studovat lesnickou fakultu, biologii nebo medicínu. Hledal jsem, co mám 

dělat, modlil jsem se za to. Když jsem došel k jakési jistotě, že mne Pán volá 

ke kněžství, přihlásil jsem se otci biskupovi. Rok jsem se učil hledat Boží 

záměry se mnou v blízkosti Pána v Teologickém konviktu v Litoměřicích, tam 

se moje povolání utříbilo, a pak velice rychle uteklo pět let v semináři 

a na fakultě v Olomouci. V roce 1998 jsem byl vysvěcen na kněze. A ještě 

seznam, kde jsem se snažil sloužit: po vysvěcení v Brně na Církevním 

studentském domově Petrinum. Další velice krásný rok jsem prožil na jihu 

diecéze v Hodoníně. Pak jsem zamířil na Vysočinu do farností Třešť, Růžená 

a Kostelec u Jihlavy. Pak jsme se vzájemně sedm let formovali s mládeží 

v Osové Bítýšce na Diecézním centru života mládeže a na Diecézním centru 

mládeže v Brně. Nevím, na kom to zanechalo větší následky. Abych si jen 

nehrál s mládeží, tak mne o. biskup poslal na Pastorační středisko.  

 

http://brno.idnes.cz/rozhovor-knez-roman-kubin-dce-/brno-zpravy.aspx?c=A150112_2130478_brno-zpravy_daj
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Pocházíte z Rozhraní u Letovic, což je v našem děkanství. Máte ještě čas ve 

Vašem nabitém každodenním programu zavítat do rodné vesničky a okolí? 

Čas si musím udělat, jinak by bylo pořád něco. Jak kdosi řekl: „Život je otázkou 

priorit“. Jsem za to rád, když se tam mohu podívat a setkat se s nejbližšími 

a kamarády. Mám radost, že moje rodná farnost žije. Že se podařilo opravit 

a znovu otevřít faru pro setkávání farnosti i pro víkendové a prázdninové pobyty 

dětí a mládeže. 

 

Který světec je Vám osobně blízký? 

Sv. Jan Bosko. Můj biřmovací patron sv. Karel Boromejský. Uchvacuje mne 

jeho obětavost pro druhé lidi, pro Boží věci, jeho nesmlouvavost k sobě 

samému. 

 

Jste ředitelem Pastoračního střediska (PS) v Brně. Mohl byste tento pojem 

blíže vysvětlit? 

Posláním PS je koordinace pastorační činnosti v brněnské diecézi a také 

spolupráce na pastoračních republikových a diecézních projektech 

(např. Národní pouť rodin, Národní eucharistický kongres 2015). Snažíme se 

podporovat pastoraci ve farnostech. Zcela konkrétně to je: příprava a realizace 

projektů Noc kostelů, Křesťanské Vánoce, Tři dny křesťanské spirituality, 

vzdělávací Biblický kurz, kurz Služba ve farnosti, podílení a spolupráce 

na Kurzu pro spolupracovníky ve farnosti, brožurka Průvodce Adventem.  

Další oblastí pastorace je církevní školství v brněnské diecézi (pomoc pro školy, 

zřízení MŠ, Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Brno). 

Pracujeme na biblickém programu VEZMI A ČTI. Nejpoužívanější pomůckou 

je Týden s Božím slovem: na www.vezmiacti.cz nabízíme zamyšlení nad 

nedělním Božím slovem a další biblické aktivity, program Vezmi a čti celou 

Bibli… 

  

V čem spočívá Vaše práce? 

Být v kontaktu s biskupem, s farnostmi, spolupracujícími organizacemi a mými 

spolupracovníky a poznávat, co máme dělat a taky to dělat. Jsou to různá setkání 

a jednání v Brně, ale také cestování. V rámci pastorace mládeže vedu Diecézní 

centrum mládeže (nyní připravujeme Diecézní setkání mládeže s otcem 

biskupem, festival Kéfasfest …). Spolupracuji s Centrem pro rodinu a sociální 

péči, Katechetickým centrem, Diecézním muzeem, s církevní turistikou. 

A tak se občas rozhlížím, a dívám se, kam si mám stoupnout (mám totiž velkou 

kancelář, takže variant je hodně), abych Kristu Pánu moc nezavazel a nepletl se 

mu pod nohy. 

http://www.brno.biskupstvi.cz/pastorace/
http://www.nek2015.cz/
http://www.nockostelu.cz/
http://www.krestanskevanoce.cz/
http://www.kpppb.cz/
http://www.vezmiacti.cz/
http://www.brno.signaly.cz/
http://www.brno.signaly.cz/
http://www.kefasfest.cz/
http://www.crsp.cz/
http://www.crsp.cz/
http://www.biskupstvi.cz/kc
http://brno.biskupstvi.cz/petrov/
http://www.cirkevnituristika.cz/
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Kromě této pastorace mám také „typicky“ 

kněžskou službu v kostele sv. Michala v Brně. 

Jsem rád, že mne Pán povolal a že mohu být 

knězem. 

 

Co Vás vedlo ke kněžství? 

To jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých je 

velmi těžké psát, protože to slova nedokáží plně 

vystihnout. Možná slova básně, ale ty neumím, 

takže to zkusím jinak. Byla to milost Boží 

a setkání s kněžími ve farnosti, kteří byli pro mne 

jakousi provokací, zajímavými lidmi. Ze začátku 

to byl jejich vzor, který mne asi postupně přivedl 

k přemýšlení o kněžství. A z otevřenosti pro 

Boží vůli vyrostlo povolání ke kněžství. Jako 

ministrant a účastník na různých akcích pro děti 

a mládež jsem mohl být nablízku několika kněžím a tak trochu je sledovat. 

Pořád i zpětně objevuji a zjišťuji, jak si mne Bůh vedl skrze různé setkání 

a službu. Jak si mě postupně připravoval, abych se jeho pozvání moc nezalekl 

a třeba neutekl -:). 
 

Kdy jste ve svém životě nejvíce vnímal Boží dotek? Při jaké příležitosti? 

Nejvíce to je v tichu a modlitbě. Ale velkým zážitkem pro mne osobně byl 

Koncert naděje v sobotu 26. 9. 2009 před papežskou návštěvou v Brně. 

Připravovali jsme ho na Diecézním centru života mládeže především pro mladé, 

kteří přijedou v sobotu večer. Mottem koncertu bylo: Jak najít naději v našem 

životě? Podle toho jsme zvali hosty, chystali scénář a mnoho dalších věcí, které 

nebudu vypisovat. Při přípravách jsem přemýšlel nad lidmi, pro které to 

všechno děláme, a nemyslel jsem na sebe, kde bych já potřeboval povzbudit 

v naději. A Pán si jeden lidsky „beznadějný“ vztah v mém životě našel, a tam 

mě chtěl povzbudit. Když už se koncert chýlil ke konci a už mizely všechny 

starosti okolo průběhu koncertu a zabezpečení, tak mi zase zvoní telefon. Volá 

mi táta, což nebývá vůbec zvykem a děkuje mi za přání k narozeninám a vypráví 

o tom, jak se má a co prožívá, jak se má v lázních... Jsem trochu v šoku, protože 

takto mi sám od sebe už hodně let nevolal. A tak to byla i pro tuto chvíli naděje 

pro náš vztah, který nebyl vůbec nijak jednoduchý ba spíše hodně 

komplikovaný. Tak jsem dostal i já dávku naděje. Bohu díky. 

 
Děkuji za rozhovor a přeji vše dobré. 

-jm- 

https://www.signaly.cz/fotky/42743/1085018#photo-detail
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7. sobota DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE v Boskovicích 

8. neděle BESEDA se členkami HNUTÍ  PRO  ŽIVOT 

19. čtvrtek Slavnost sv. Josefa 

22. neděle VELIKONOČNÍ JARMARK 

25. středa Slavnost Zvěstování Páně,  POUŤ VE VÁŽANECH 

28. sobota DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM 

29. neděle Květná neděle 
 

 

2. čtvrtek Zelený čtvrtek 

3. pátek Velký pátek 

4. sobota Bílá sobota 

5. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

12. neděle Neděle Božího milosrdenství 

25. sobota Svátek sv. Marka, evangelisty, patrona našeho kostela 

26. neděle POUTNÍ SLAVNOST NAŠÍ FARNOSTI - mše sv. v 9:00, 

   VÝSTAVA OBRAZŮ NA SÝPCE 

 

1. pátek Sv. Josefa Dělníka 

3. neděle PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ - mše sv. v 9:00 

8. pátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

10. neděle SVÁTEK MATEK 

14. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 

24. neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého 

31. neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 
 

Pravidelně 1x týdně: 

ČTENÍ BIBLE Neděle 
18:00 na faře 

Po změně času v 19:00 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ZPÍVÁNÍČKO Středa 15:45 – 16:30 
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Pravidelně 1x měsíčně 

SVATÁ HODINKA 
Každý čtvrtek před 

prvním pátkem 

5. 3., 30. 4. 

16:00-18:00 

První čtvrtek v dubnu je Zelený čtvrtek – budeme se modlit s Kristem 

v Getsemanské zahradě večer po skončení obřadů. 

ADORACE 

PRVNÍ PÁTEK 
Každý první pátek 

6. 3., 1. 5. 

17:30-18:00 

přede mší svatou 

KATECHEZE 

PRO DĚTI 
Každé druhé úterý 

9. 3., 13. 4., 11. 5. 

16:15-17:15 

na faře 

 

V postní době každou středu v 16:40, pátek v 17:30 a v neděli ve 14:00. 

 

 - dne 26. 4. 2015, tedy na knínickou pouť, zveme všechny 

příznivce umění na výstavu obrazů pana Zdeňka Šicha z Velkých Opatovic 

(olejomalba) a Petra Reisiga ze Šebetova (akryl). Výstava se uskuteční 

v Knínicích, v objektu bývalé sýpky naproti kostelu. Bude zahájena po mši 

svaté (cca 10 hodin) a otevřena až do 17 hodin. Všichni jste srdečně vítáni a vaše 

účast nás potěší a povzbudí v další tvorbě. 

 

 

V měsíci květnu budeme oslavovat Matku Boží 

a Matku naši májovými pobožnostmi. V příhodný 

čas se bližší informace dozvíme z ohlášek 

a plakátků. 

 

Modlitba Sv. Otce Pia X. 

Panno Maria, 

naše milá Paní Nejsvětější svátosti, 

ty jsi sláva křesťanského lidu, 

radost celé Církve a záchrana světa. 

Pros za nás a vzbuď ve všech 

křesťanech vnitřní úctu k Nejsvětější svátosti, 

abychom jí denně hodně přijímali. Amen. 
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Je ti 14 - 25 let? Tak to neváhej a přihlas se na Setkání mládeže boskovického 

děkanství. Zažiješ křížovou cestu hlavou, ústy i rukama,... i nohama. Akce 

začíná prezentací v 8:30 v Boskovicích na faře a je zakončena mší svatou 

v 15:00. A to vše v sobotu 7. března. Pro snadnější organizaci dej vědět, že se 

zúčastníš - do čtvrtka 5. března na tel.: 605132455 nebo 

na mikihans@centrum.cz (Jan Pohl). A 50,- Kč s sebou jako malý příspěvek 

na náklady spojené s organizací a jídlo. 
 

 

Dne 6. března v 17:30 se v Boskovicích pořádá skautská křížová cesta. 

Pokud byste měli čas a zájem, určitě přijďte. Křížová cesta bude vedená 

skauty, otevřená je však i pro širokou veřejnost. Zveme tedy nejenom Vaše 

ratolesti, ale i Vás. Budeme rádi za co největší účast. 

 

Farnost Boskovice zve na Postní duchovní obnovu na téma „Zachee, pojď 

rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ (Lk 19,5). Provázet nás 

bude P. Petr Cvrkal, a to v sobotu 21. března od 9:00 v kostele sv. Jakuba. 

Začneme společnou modlitbou růžence, v průběhu nás čekají 3 přednášky, 

možnost sv. smíření, adorace, modlitba křížové cesty a na závěr v 16:00 

slavení mše svaté. Možnost oběda na faře (nutno objednat). 

 

Již 25. Diecézní setkání mládeže brněnské diecéze 

s biskupem Vojtěchem Cikrlem proběhne v katedrále 

sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu 28. března 2015 

od 8:30 do 16:00 hodin. 

Motto: “Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 

vidět Boha.” (Mt 5,8) 

 

Hnutí Pro život ČR zve každého, kdo je zastáncem života každého člověka, 

i toho, který se ještě nenarodil, na Národní Pochod pro život, který se uskuteční 

v sobotu 21. března. Začátek je ve 14:15 na pražském Mariánském náměstí. 

 

http://cz.clipartlogo.com/shutterstock/104034158?pagetype=premium_detail&location=preview
http://www.biskupstvi.cz/2015-02-04-diecezni-setkani-mladeze-v-brne
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Tento dopis od naší africké “farnice” jsme obdrželi krátce před Vánocemi. 

Zároveň jsme dostali i dopis od ředitele Centra zahraniční 

spolupráce Arcidiecézní charity Praha. 
 

Vážení a milí dárci Arcidiecézní charity Praha, dostáváte druhý letošní dopis od 

dítěte z Ugandy, které podporujete ve vzdělávání. Věřím, že Vás tento dopis potěší. 

Společně s Vámi jsme i letos dali téměř dvěma a půl tisíce ugandským školákům 

možnost vzdělání. Všem dětem a studentům byly tradičně uhrazeny školní výdaje 

a případná zdravotní péče. Mezi nejčastěji léčené nemoci patřila zejména malárie 

a různé kožní vyrážky. Školáci se mohou těšit na praktický dárek v podobě nové 

přikrývky. Sociální pracovníci pravidelně navštěvují děti a studenty z programu 

Adopce na dálku doma i ve škole. Pro naše školáky pořádáme osvětové přednášky 

na rozličná témata, jako správná hygiena nebo ochrana dětí. 

………… 

Závěrem bych Vám chtěl srdečně poděkovat za Vaši veškerou podporu. Přijměte, 

prosím, mé vřelé díky! Pevně doufám, že Vás bude spolupráce s námi těšit i v 

příštím roce. 

S přáním všeho dobrého 

Mgr. et Bc. David Flak, Ředitel Centra zahraniční spolupráce 

Drazí přátelé, 

jsem ráda, že Vám mohu napsat tento dopis. 

Jak se máte? Já jsem velmi šťastná, že mohu chodit do školy a učení mi 

jde celkem dobře. 

V angličtině jsem získala 57 bodů, v matematice 51, ve společenských 

vědách 54 a v přírodních vědách 32, takže jsem udělala všechny předměty. 

Chci Vám oznámit, že budeme mít závěrečné zkoušky. Budu se tedy pilně 

připravovat, abych získala dobré hodnocení. Také pracujeme na zahradě, 

kde pěstujeme různé rostliny, jako buráky, fazole a kukuřici. 

U nás doma se nám daří dobře. V nedávné době jsme byli ve městě Lugazi 

na misiích pro chudé děti. Byli jsme na mši, kterou sloužil biskup 

Ssekamaya. Sbírali jsme dárky pro děti, které trpí na celém světě. Sebrali 

jsme pro ně knihy, pera, tužky a toaletní potřeby. Pan biskup nás vybízel 

k modlitbě za tyto děti. Dosud jiní pomáhali nám, nyní se mnoho škol u nás 

zapojilo a sbíralo dárky pro druhé. 

Co se týká Vánoc, jde o velmi radostný den pro každého, protože je to den, 

kdy se narodil Ježíš. V tento den se půjdeme modlit a po návratu budeme 

mít dobré jídlo. Potom půjdeme také na fotbalový zápas.  

Přeji Vám všechno pěkné 

Vaše milá přítelkyně Zalwango Joyce 

 

http://obchod.activa.sk/sk/product/show_large_image/11182/
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Každý pátek od 15 do 17 hodin 

na faře v Knínicích. Dílny končí 

velikonočním jarmarkem. 

Plánované dílny: 6. 3. pletení z pedigu 

13. 3. kytičky z proložek na vajíčka 

20. 3. vajíčka zdobená ubrouskovou technikou 

 více na plakátech 

 

se bude konat 22. března 2015 v Knínicích 

na „Sýpce“. Výtěžek z jarmarku věnujeme 

Hnutí pro život ČR. 
 

Hnutí Pro život ČR je registrovaným spolkem, který má za cíl obnovit vědomí 

neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí 

do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany. 

Konkrétně se jedná o: 

 zákaz zabíjení dětí před narozením 

 obnovení vědomí důstojnosti všech lidí, i nemocných a tělesně postižených 

 obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality 

 podpora přirozené rodiny založené na nerozlučitelném manželství muže 

a ženy 

Hnutí Pro život ČR poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související 

informace, pořádá přednášky a informační kampaně, podporuje systematické 

modlitební úsilí a spolupracuje na legislativních změnách. 

Ochrana lidského života nevychází z náboženství, ale z přirozeného rozumu. 

 

se spoluzakladatelkou Hnutí pro život paní Sylvou 

Bernardovou a gynekoložkou MUDr. Xenií Preiningerovou, 

která je členkou Hnutí pro život, bude 8. března 2015 

v 15 hodin v kulturním domě v Knínicích. 
 

Na všechny aktivity v rámci postního projektu jste srdečně zváni.  
 

Bližší informace o dílnách, jarmarku a besedě můžete sledovat na plakátech, 

které budou na vývěskách před úřadem městyse, před kostelem, v obchodech, 

a také na webových stránkách úřadu městyse www.kninice.web4u.cz 

a stránkách farnosti www.kninice.farnost.cz. 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 

VELIKONOČNÍ JARMARK 

BESEDA 
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Poslední prázdninový den věnovalo 21 dětí pomoci potřebným lidem. Děti se 

převlékly do královských plášťů a po požehnání při mši svaté v kostele 

sv. Marka vyšly do ulic v Knínicích, aby vybíraly peníze pro Charitu v rámci 

Tříkrálové sbírky.  

Díky všem, kteří se do sbírky 

zapojili jako koledníci nebo 

vedoucí skupinek, ale také vám, 

kteří jste finančně přispěli.  

Na potřeby Charity zasíláme 

za Knínice částku 25 542 Kč. 

V Šebetově se vybrala částka 

17 131 Kč. 

Ve Vážanech to bylo 14 057 Kč. 

 

 

V polovině února se v našem kostele uskutečnil koncert naší farní scholy. Jeho 

výtěžek činil 7 300 Kč, všem velké díky a Pán Bůh zaplať! Z této částky bylo 

5 500 Kč věnováno Betany Boskovice a 1 800 Kč schola použije na výdaje 

spojené s účinkováním na DSM v Brně (cestovné apod.) 

 

Následující milé řádky nám přišly přímo z Betany: 

 

Zdravím všechny čtenáře. Jmenuji se Renata 

Musilová a jsem jednou z vedoucích Betany 

Boskovice. Dostala se k nám nabídka, že by pro nás – 

pro naše zařízení, mohla zazpívat schola z Knínic a výtěžek 

koncertu bychom mohli použít pro naše uživatele. Byla jsem 

z této nabídky nadšená.  

Koncertu jsem se bohužel nemohla zúčastnit, ale v neděli odpoledne, kdy se 

koncert konal, jsem na vás myslela, jak to asi dopadlo, kolik přišlo lidí, jaké to 

bylo? No a tak jsem se v pondělí začala vyptávat a slyšela jsem samé dobré 

zprávy. Že nálada byla super, že se hodně tleskalo, přišlo dost lidí, zpívaly se 

hezké písničky, které přítomné oslovovaly. Nedostala se ke mně žádná 

negativní informace. A co mě překvapilo ještě víc, byl výtěžek koncertu. 

Dostalo se ke mně 5 500,-Kč.  
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Touto cestou mockrát děkuji všem, kdo se jakkoliv podíleli na takové akci. 

Děkuji vám všem, kterým není jedno, jak žijí lidé kolem vás, děkuji vám všem, 

kteří jste tuto a podobné akce navštívili a tím vyjádřili svoji podporu a obzvláště 

děkuji vám všem, kteří jste zpívali a hráli. Veliké díky! Ať vám Pán i nadále 

žehná. 

 

Pár slov o Betany… 

 

Zařízení Betany 

Boskovice je zařízením, 

které funguje od 1. března 

roku 1995, tedy letos 

slaví již 20 let své 

existence. 

Řadí se k charitním dílům 

v naší republice. Charita 

ČR je součástí 

římskokatolické církve.  Jejím základním posláním je – ŠÍŘIT SVOU 

SLUŽBOU MILOSRDENSTVÍ – tedy Z LÁSKY K BLIŽNÍMU POMÁHAT 

V NOUZI. 

U zrodu Betany stáli rodiče postižených dětí,  v  čele s paní Marií Zouharovou, 

kteří chtěli pro svoje děti  vybudovat zařízení odlišné od běžných ústavů 

sociální péče. Betany  Boskovice v současnosti  funguje jako denní  stacionář, 

kam klient dochází denně  a týdenní stacionář, který je spojen i s ubytováním. 

Nabízí služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kterým je více 

než 18 let a méně než 65 let. Dalšími uživateli jsou děti mladší 18- ti let, 

kteří  tráví čas v Betany před a po ukončení vyučování. 

Nejvíce času ve stacionáři tráví klienti v dílnách pracovní terapie. Jde o dílnu: 

textilní, keramickou, pracovní, výtvarný ateliér, funguje zde i údržbářská 

skupina, dalším prostorem, kde se mohou uplatnit především ženy, je prostor 

tzv. malé kuchyňky, jenž je místem nácviku denních dovedností,  souvisejících 

s přípravou stravy, stolováním a úklidem po jídle. Uživatelé se mohou 

zúčastňovat i dalších aktivit, např. plavání, práce s počítačem, muzikoterapie 

atd. 

Stacionář Betany respektuje svobodu náboženského vyznání. Protože však jde 

o zařízení  charitní, je snahou zajistit klientům jistou formu duchovní podpory. 

V současné době dochází do stacionáře náš současný pan kaplan Michal 

Seknička.  
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14. 2.  Augusta Koutná, 95 let, Knínice 224 

28. 2.  Anežka Dvořáková, 99 let, Šebetov 32 

 

 

 

 

 

 

 

 Před pár dny se na naši faru vrátil po operaci a 

následné rehabilitaci otec Vladimír Sommer. 

Navzdory svému pohybovému omezení neváhá 

přijít do kostela a koncelebrovat mši svatou. 

Vyprošujme mu u Pána zdraví a hodně síly do 

další služby v naší i okolních farnostech.  
 

 Do svých kalendářů si můžete také vyznačit 

datum 14. června, kdy bude v naší farnosti FARNÍ 

DEN. Kdo byste chtěl přispět s nějakým nápadem, 

pomocí, atd., můžete se přihlásit u Jitky Muchové. 

Předem děkujeme :-). 

 

 Na FARNÍCH STRÁNKÁCH si můžete 

poslechnout záznam z postní duchovní obnovy, 

kterou vedl o. Roman Kubín na téma Eucharistie. Dále byly přidány 

fotografie z proběhlých akcí. Prosím všechny, kteří máte nějaké 

fotografie z farních aktivit a akcí, poskytněte mi je a zveřejním je na 

farních stránkách. Pro fotky si přijedu nebo se domluvíme na předání - 

ozvěte se mi -  Miroslav Hartl, tel. 608282088, email: mirek@uhrice.eu. 

Také uvítám, co byste si na stránkách přáli - mají sloužit vám, za náměty 

děkuji! 
 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zenskaruka.cz/samolepky-na-zed-pieris-m-85.html?filter_id%3D163%26sort%3D20a&ei=hd_wVOfuFYnAOdmRgJAN&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNHPBaHiBDT5DYkEhNy-bTVHc_Twtw&ust=1425158385675484
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://quasar.shar-pei.org/news_files/news_2010/nove_2010.htm&ei=eODwVPW2OMWHPYWHgSg&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNEV6UFqPH1qOmyI6ulBrT1cXSJ7SA&ust=1425158631669009
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Tento kříž z roku 1611, nejstarší v Knínicích, stával kdysi na severním okraji 

městečka na kopečku pod velkým kaštanem uprostřed křižovatky, kde 

z hlavní silnice odbočovaly cesty na Horní Trávníky. V roce 1940 při 

rozšiřování křižovatky byl 

kopeček rozebrán a kříž 

přestěhován o několik metrů 

dál před Nechutovy (č.p.82) 

vedle transformátoru. 

V nedávné době byl péčí 

obecního úřadu kříž opraven. 
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Další knínický kříž, stojící na dohled 

od předešlého také nad křižovatkou u 

cesty vedoucí ke kostelu, patří 

naopak mezi ty nejmladší. V 

dřívějších dobách stával na tomto 

místě původní starobylý kříž, který 

nechal r.1800 postavit knínický 

rychtář Martin Krenar. V roce 1903 

byl tento kříž přestěhován na okraj 

vesnice směrem na Šebetov. Na jeho 

místě nechala paní Anna Davidová z 

č.p.9 zbudovat kříž nový. Ale i ten 

zůstal jen na fotografiích a ve 

vzpomínkách pamětníků. 

 

 

 

Auto, jedoucí nahoru k faře, 

sklouzlo po zledovatělé cestě 

a zastavilo se až o tento kříž. Řidiči 

ani autu se nic nestalo, ale kříž byl 

rozbit na kusy. V krátké době se 

podařilo postavit a posvětit kříž 

nový, kolem kterého chodíme 

dodnes. Snad každý si na něm všiml 

nápisu - citátu z Janova evangelia, 

který je převzat z kříže dřívějšího: 
 

VĚTŠÍ LÁSKY NEMÁ NIKDO NAD TU, 

KTEROU MÁ TEN, 

KDO DÁVÁ SVŮJ ŽIVOT 

ZA SVÉ PŘÁTELE. 

Jan 15, 13 
Na zadní straně kříže je nápis:  OBNOVENO  L. P. 1970. 
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NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 
 

Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla 

duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu 

milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. (…) 

Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné 

utrpení.“  
Novéna spočívá v prosté modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství 9 po sobě 

jdoucích dní. V Deníčku sestry Faustyny je zaznamenána ještě rozšířenější 

novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro ni samotnou, tu můžete najít mimo 

jiné na stránkách www.vojtechkodet.cz, rubrika Modlitby. 

 Novéna začíná na Velký pátek (3. dubna) a končí v sobotu (11. dubna) 

před 2. nedělí velikonoční (to je neděle Božího milosrdenství). 

 

KORUNKA SE MODLÍ NA RŮŽENCI: 
o Začíná znamením kříže „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ 

o a pokračuje modlitbami Otče náš, Zdrávas, Věřím v Boha. 

o Dále se pětkrát opakuje desátek, 

o složený z modlitby „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši 

a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, 

na smír za hříchy naše i celého světa“ na zrnkách pro Otče náš 

o a desetkrát opakované věty „Pro jeho bolestné utrpení smiluj se 

nad námi a nad celým světem“ na zrnkách pro Zdrávas. 

o Korunka je pak zakončena modlitbou, která se skládá z třikrát 

opakovaného: „Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se nad 

námi a nad celým světem.“ 

 

 

Kromě hlavního tématu, Eucharistie a NEK, nám tento Farníček nabídl 

modlitbu sv. Brigity, která nás může provázet nejen postní dobou. Připomenul 

nám krásnou mariánskou básní, že se pomalu blíží jaro a s ním nejkrásnější 

měsíc – měsíc Panny Marie a také májové pobožnosti. Můžeme také přijmout 

nabídku Božího milosrdenství, pomodlit se Korunku a popřemýšlet, jak se nás 

Boží milosrdenství dotklo a co pro nás znamená. Příští Farníček chceme právě 

tomuto tématu –  - věnovat, takže se těšíme na Vaše 

příspěvky. 

2. neděli velikonoční budeme prožívat neděli Božího milosrdenství, 

přijměte osobní pozvání k modlitbě Korunky a k prožití Novény 

k Božímu milosrdenství. 

http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/korunka-k-bozimu-milosrdenstvi.html
http://www.vojtechkodet.cz/
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MÁJOVÉ MAGNIFICAT 
Gerard Manley Hopkins 

 

přeložil Josef Hrdlička

Máj je měsíc Mariin, a mně 
jeví se úžasné, 

Jak svátky jdou jeden za druhým 
v souladu s ročním obdobím. 

 
Hromnice jsou dnem naší Paní, 
však máj je celý měsíc pro ni. 

Proč právě on je spojen s ní 
v úctě a slavení? 

 
Snad proto, že je zářivější 
nad jiné víc ji těší? 

Či zrovna tím se k tomu hodí, 
že nejranější květy rodí? 

 
To jí, Matky, se zeptej, ona ví, 
A otázkou odpoví: 

Co vlastně jaro znamená, 
ten rozkvět, růst a proměna 

 
v srsti i tkáni, v rounu, peří, 
v mnohosti trav, zeleně svěží, 
pták v hnízdě, v očku hvězdný třpyt, 
má pod zbarvenou hrudí skryt 
 
modravých vajíček hrozen, 
kde život spřádán je a tvořen, 

kdy pne se, bobtná, aby pukla 
slupka, skořápka či kukla. 

 

To vše, co pučí, raší, sílí, 
Maria vidí, vnímá, sdílí, 

je náruč dobrá, sladká,  
vší přírody je matka. 

 
Jak každý druh svou písní zní, 
i ona vzpomíná těch dní, 

Kdy v Boží vůli odevzdána, 
též velebila Pána. 

 
Tehdy se děly divy větší 
a vesmír jara žehná, svědčí 

jazykem víc než výmluvným, 
proč máj je měsíc Mariin,  

 
kdy pěna květů s krůpějemi krve 
rozsvítí sady jabloňové, 

kdy žasne ves i les, jak síla mízy 
tká třešním závoje stříbrnou přízí, 

 
modř zvonků porost břehů rozvlní 
a stráň v blankytné moře promění, 

hlas kukačky čarovně zdáli, 
vše stvrzuje, pečetí, chválí. 

 
Mateřství země u vytržení 
sdílí Marii v Krista zrození,  

s ní chvalozpěv zazpívá si, 
s ní plesá v Bohu své spásy.  
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(papež František, 2014) 
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