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Prožíváme (prožívali jsme) slavnost Seslání Ducha svatého. Jeden z Božích hodů - po 
Vánocích a Velikonocích máme také hod svatodušní. Hod je slovo označující radost  
a veselí. Stejně jako o Vánocích či Velikonocích prožíváme radost jednou z narození 
podruhé ze zmrtvýchvstání, tak dnes žijeme radostí z daru Ducha svatého.

Radujeme se, že nám byl dán Duch, že jsme byli naplněni Duchem svatým. A to nejen 
při svátosti biřmování,  nejen v každém okamžiku, kdy se mu otevřeme, ale i vždy, když 
jsme ochotní s ním spolupracovat.

Letošní rok je věnován svátosti biřmování, a tím i osobě Ducha svatého. On je os-
obou tajemnou a neuchopitelnou, přesto je velmi blízkým přítelem těch, kdo jej chtějí 
přijmout. Písmo užívá mnoho obrazů, v nichž poukazuje na jednotlivé momenty jeho 
působení - je prstem Otcovým, dechem života, větrem a vánkem, oblakem, holubicí, 
pečetí a rukou Boží. Každý obraz poukazuje na něco z podstaty této božské osoby. A jako 
takový se projevuje v našich životech. Na prvním místě skrze dary, kterých je tradičně 
vyjmenováváno sedm (srov. Iz 11, 2) - moudrosti, rozumu, rady a síly, poznání (umění) 
a zbožnosti, dar bázně Boží. Je jich však jistě mnohem více. A také se projevuje “ovo-
cem”, které vyjmenovává apoštol Pavel v listu Galatským (Gal 5, 22n) - “...ovocem Ducha 
je láska, radost, pokoj, shovívavost (trpělivost), vlídnost (laskavost), dobrota, věrnost, 
tichost a zdrženlivost (sebeovládání)”.

Slavnost Seslání Ducha svatého není jen nostalgickou vzpomínkou na událost Letnic, 
není jen připomínkou dne, kdy jsme byli biřmováni, ale je okamžikem, kdy Duch svatý 
znovu touží vstoupit do našeho života a působit v něm. Kdy se znovu obnovuje naše 
rozhodnutí v síle toho Ducha, kterého jsme přijali, jít a svědčit o zmrtvýchvstání Krista. 
Hlásat radostnou zvěst evangelia. Stejně jako apoštolové v den Letnic hlásali Krista jako 
Spasitele (Sk 2 kap.), tak i my máme svým životem na každičkém kroku ukazovat na 
radost, lásku a pokoj, které nám dává víra ve Zmrtvýchvstalého Pána. A nemáme tuto 
radost žít jen v den slavnosti, ale v každém všedním dni, a touto radostí naplňovat svět  
a přinášet plody (Ducha) jako ratolesti naroubované na kmen - Krista.

Drazí farníci, přeji vám, aby radost Velikonoc a radost této slavnosti prozařovala i do 
dalších všedních i svátečních dnů. Kéž blížící se čas prázdnin není dobou odpočinku 
od Boha, ale dobou, kdy se odreagujeme a načerpáme síly k dalšímu plnění Boží vůle  
a budování Božího království.

-oP-

ÚVODNÍK

3

Modlitba cestujícího
Svěřuji ti, Pane, tuto cestu a prosím tě za všechny, kdo jsou na cestách. Drž nad 

námi ochrannou ruku, abychom v pořádku dosáhli svého cíle. Těm, kteří jsou za 
volantem, daruj bdělost a jistotu. Všem těm, kteří se starají o bezpečnou a rychlou 
přepravu cestujících, odplať požehnáním. Amen.



VZPOMÍNÁNÍ NA BIŘMOVÁNÍ
V souvislosti s tématem tohoto čísla Farníčku, jímž je svátost biřmování, jsme 

se zeptali několika farníků, jak prožívali okamžik přijetí této svátosti. Jaký mělo 
toto přijetí důsledek v jejich životě, ať už bezprostředně po oné slavné chvíli nebo 
v době současné.

 
"Moje vzpomínka na biřmování je spojena již s dospělostí. Byla jsem biřmovaná 

ve svých 30-ti letech a připravoval mě otec Karel Slanina. Tehdy už jsem měla  
3 děti, a tak pro mě byl tento den velice sváteční také kvůli nim. Svátost biřmování 
byla udělována padesáti lidem (v Boskovicích). Bylo nádherné počasí a v ko-
stele se sešlo tolik lidí, že někteří museli být i venku. Přijala jsem Ducha svatého  
s radostí v srdci a myslím, že mi to hodně změnilo jak smýšlení, tak i celý život... 
K lepšímu,☺ Bohu díky!”

Božena

Psal se rok 1986 a já se doma  
v soukromí připravovala k přijetí svá-
tosti biřmování. Maminka pracovala 
jako vychovatelka, tak jsem se nem-
ohla zúčastnit přípravy veřejné, kvůli 
tehdejšímu režimu. Bylo mi 19 let.

Brzy ráno 21. 7. nás strýc Vašek, můj 
kmotr, s bratrem Jirkou a mamink-
ou vezl do krásného poutního místa 
Křtin. Svátost biřmování nám uděloval 
prelát Ludvík Horký. Bylo nás přes 
padesát biřmovanců. Vybrala jsem si 
za biřmovací patronku svatou Kateřinu 
Sienskou.

K tomuto poutnímu místu mě váží nádherné vzpomínky. Jako jedenáctileté 
děvče jsem šla poprvé se svými tetami, sestřenicemi a jejich kamarádkami na 
dvoudenní pěší pouť z Benešova do Křtin. Celý rok jsem se těšívala na tohle 
krásné putování a setkávání s ostatními poutníky. Benešovská farnost tuhle 
tradici dodržuje již 67 let. Vždy v sobotu po svátku Nanebevstoupení Páně pu-
tují poutníci k Matičce Křtinské.

Jsem ráda, když se jí i teď můžu zúčastnit, je to veliká duchovní posila  
a čerpám z ní celý rok.

Anna 
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“Bojovnice Kristova”, zaznělo z úst kapitulního vikáře Josefa Vrány při mém 
biřmování v r.1972 v Suchdole,  a doprovází mě celý život.

Svátost biřmování jsem si moc přála. Bylo pro mne velkým povzbuzením, že 
jsem ji mohla přijmout na místě pro mne tak vzácném.

Suchdol - krásné mariánské poutní místo, kam nás maminka vodila už před 
vstupem do první třídy pěšky z Kořence. Biřmovací jméno jsem si zvolila proto 
Marie..., i po mé mamince pozemské. Byla pro mne velkým vzorem do konce 
jejího života.

Seběhlo se to velmi rychle. Při ohláškách na poutní mši svaté bylo oznámeno, že 
zde za dva týdny proběhne svátost biřmování. Byla to pro mne veliká příležitost. 
Byla jsem překvapená, že si pan farář ani neověřil moje znalosti z náboženství, 
nebyl třeba žádný doklad o křtu apod. Zdálo se mně, že je tak trochu potěšený, 
když jedu z Boskovic až tak daleko (v tehdejší době na motorce). Kmotru jsem 
neměla, protože o tom nesměl nikdo vědět. Pracovala jsem ve školství a “věřit 
v Boha” byl velký kádrový šrám, hrozilo propuštění ze zaměstnání. Měla jsem 
veliké štěstí, protože náš pan ředitel tyto věci neřešil unáhleně. Za to mu patří 
veliký dík!

Byla jsem si toho vědoma - snažila jsem se po pracovní stránce vést různé 
kroužky, knihovnu, soutěže Červeného kříže apod, a tak bojovala o svoji víru.

Slova  “bojovnice Kristova” se mně vryla hluboko do paměti - kéž bych s nimi 
šla jednou i na věčnost”.

Anna
 

Já jsem byla biřmována v kostele sv. Vavřince v Horním Štěpánově. Tehdy tam 
byl farním správcem P. Tuček a dva kaplani - o. Davídek a o.Sláma.  O. Davídek 
byl velmi vzdělaný a věnoval se zejména mládeži. Takového faráře komunisté  
v padesátých letech vůbec nepotřebovali. Proto se ztratil neznámo kde. O. Sláma 
byl později farářem v Blansku. Jsem velmi ráda, že jsem se dočkala svobodné 
doby a nikdo není za svou víru pronásledován.

Marie

Od té doby už uteklo mnoho vody, na některé detaily už jsem zapomněla, tak 
mi to promiňte. Chodila jsem ještě do základní školy a myslím, že ještě nižší 
třídy od našeho ročníku šly  k svátosti biřmování.

Bylo to v roce snad 1948-49? Před tím byla válka, v té době se zase měnil 
režim, který vůbec nebyl nakloněn církvím, a tak se nevědělo, co bude dál. Bylo 
nás u sv. biřmování tehdy mnoho. Jen z naší třídy nás bylo nejméně třicet.

Možná by vás zajímalo, jak jsme se připravovali. Dostali jsme 60 otázek, na 
které jsme se naučili odpovědi. Náboženství nás učil P. Václav Suchý. Každému 
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biřmovanci dal, aby se naučil nazpaměť důležitou kapitolu z Nového zákona. 
Já jsem dostala kapitolu XIII. od sv. Pavla Korintským. Začíná slovy: Kdybych 
mluvil jazyky lidskými i andělskými, lásky však neměl, - atd. Dodnes tu kapitolu 
znám a obdivuji, co pravdy je v ní. Každý by ji měl znát a řídit se podle ní. První 
žák Ambroz se učil rodokmen Pána Ježíše Krista, ještě ho slyším, jak ho bez 
chyby odříkává.

V den biřmování jsme se všichni s kmotry a celou rodinou sešli u fary, kde 
jsme čekali na příjezd pana biskupa. Byl to Dr. Karel Skoupý. Slavnostně ho 
přivítala celá obec a kněží i mládež, a šlo se společně do kostela. Biřmování se 
udělovalo venku, byli jsme okolo celého kostela. Nebyla to jen naše farnost, co 
vím i cetkovská a benešovská, víc nevím.

Všude bylo plno květin, no krása. Na to se nedá zapomenout.
Ludmila

U svátosti biřmování jsem byla v roce 1971. Bylo to po roce 1968, kdy došlo  
k určitému uvolnění ve vztazích církve a státu a tak i v naší farnosti bylo povo-
leno. Tehdy v ní působil vzácný kněz P. Fr. Suchánek, který se zde dožil svých  
94 let. Ten nás velmi pečlivě připravoval po celý rok k přijetí této svátosti.

Za biřmovací kmotru jsem měla kmotřenku od křtu. Jako biřmovací patronku 
jsem si zvolila sv. Cecílii, protože to bylo jméno mojí babičky, a také patronky 
hudebníků. K hudbě jsem měla blízko, hrávala jsem o svátcích při slavnostní mši 
sv. na housle.

K biřmování nás tehdy přistoupilo 28 biřmovanců. Svátost biřmování uděloval 
olomoucký biskup  Josef Vrána. Byla to veliká slavnost po mnoha letech totality.

Ve svém věku 28 let jsem si plně uvědomovala význam a působení této svá-
tosti skrze dary Ducha sv. Bylo to proniknutí mého srdce Duchem svatým a jeho 
působení v celém mém  dalším životě. Přijetí svátosti biřmování prohloubilo 
moji víru v Boží milosrdenství a  můj vztah k Bohu.

Anna

V první chvíli jsem si z biřmování nevybavila téměř nic – až mě to zamr-
zelo. Tak důležitá událost a v hlavě žádná úžasná vzpomínka? Po chvíli však 
přicházely útržkovité a pak i celistvější vzpomínky jak na přípravu, tak na 
samotné udílení svátosti. Ke svátosti biřmování jsem přistoupila v roce 2006 ve 
svých 19 letech. Bylo nás celkem 18 biřmovanců, všichni v poměrně mladém 
věku. Živě si vzpomínám na dva stavy, které se ve mně praly – strach a přitom 
odhodlání, když jsem měla vystoupit a představit sebe a svého biřmovacího pa-
trona celému farnímu společenství a hlavně udělovateli svátosti – generálnímu 
vikáři Mons. Jiřímu Mikuláškovi (byl úžasný, tvářil se moc mile, a připadalo mi, 
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že mu na každém z nás biřmovanců záleží). A pak jsem netrpělivě očekávala 
onu nejdůležitější chvíli. Chtěla jsem ji prožít naplno! Možná se mi to povedlo, 
ale že by se stal v mém životě překotný obrat a já se stala svatou…to ne. Také se 
mi moc líbil obětní průvod, při kterém jsme přinášeným darům vytvořili špalír  
s bílou nebo červenou jiřinou v ruce. Kdybych mohla tuto svátost přijmout zno-
vu, chtěla bych prožít kvalitnější, delší a hlubší přípravu a nejspíš bych počkala 
pár let, abych si dokázala lépe uvědomit váhu svátosti biřmování. Nyní to beru 
tak, že přijetím svátosti Ducha svatého jsem obdržela jakýsi základní kámen, 
na kterém můžu každý den stavět vyšší a vyšší stavbu – ať už službou, láskou  
k bližním, rozvíjením duchovního života atd. Jde jen o to vnímat dary, které mi 
byly dány, rozvíjet je a využívat v pravý čas na pravém místě k tomu správnému… 
A vše s modlitbou v srdci nebo na rtech a tichou vděčností k Duchu svatému.

Petra

co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících

Duchovní obnova
V březnu naši farnost navštívil o. Tomáš Koumal z farnosti Kunštát, který vedl 

v Knínicích postní duchovní obnovu. Byla nás sice hrstka, kteří jsme na obnovu 
přišli, ale přesto, kdo přišel, určitě nelitoval. Ráda bych Vám předala alespoň 
několik myšlenek, které na obnově zazněly. Celá přednáška byla na téma Víra, 
naděje a láska.

Víra
Víra je vztah. Já věřím Tobě, Bože….
Bůh dává člověku všechno, co potřebuje.
Když Bůh Mojžíše oslovil v hořícím keři, ten měl několik výmluv, proč nemůže 
být součástí Božího plánu.

Jedna z výmluv Mojžíšových:
„Co řeknu Izraelcům? Kdo jsi?“
Bůh odpovídá : „Jsem, který jsem“.

Další výmluva Mojžíšova:
„Oni mi neuvěří.“
Bůh dává Mojžíšovi do ruky znamení. Nemusí spoléhat jen na sebe.

Třetí výmluva:
Mojžíš: „ Nejsem výmluvný.“
Bůh se ptá: “Kdo dal člověku ústa? Já budu mluvit tvými ústy.“
Není to i se mnou v následování Boha podobné?
Když se učím plavat, bojuji s vodou a topím se. Ve chvíli, kdy se položím na 
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hladinu, voda mě nese.
Stejně je to tak i s vírou. Když se položím na hladinu Boží důvěry, pak mě Bůh 
ponese.

Příběh – Husí rodina si povídá mezi sebou. Starý houser vzpomíná, jak byly 
husy statečné, jak létaly daleko, kde byla krásná příroda a měly se tam krásně.

Husy byly duchem v těch krajinách a bylo jim v jejich snu krásně. Ale přišel 
Pán domu a husám nasypal krmení. Najednou byly vzletné myšlenky pryč. Husy 
lehce zahodily svoje sny a spokojili se s tím, co jim hospodář nabídl. Bylo to ry-
chlé a bezbolestné uspokojení jejich životních potřeb.

Nejsem jako ta husa? Netoužím po tom, co můžu mít hned?
Každý hřích vypadá, jako to nejlepší možné řešení. Ve chvíli, kdy ale hřích 

udělám, zjistím, jak je shnilý a hořký…..
Bůh uzavřel s člověkem smlouvu: Já budu Tvým Bohem, ty budeš mým li-

dem.  Smlouva s Ježíšem je psaná Ježíšovou krví, ne krví naší.
Satan ale bere člověku všechno. Bere člověka celého.
Víra je poklad, není ztráta!

Naděje
Znakem naděje je kotva.
Kotva na lodi je pevně napojená na loď a odhazuje se někam, kde je něco pe-
vného.
Jestliže máme mít naději, nesmíme kotvu vázat sami na sebe. Musíme se svázat s 
něčím stabilním. Nic není stabilnější než sám Bůh. Můžeme se o něj s naprostou 
jistotou opřít.
O. Tomáš nám ukázal 1000Kč. A ptá se:
„Chcete tu tisícovku?“ „Ano!“
„Když ty peníze umažu, chcete jí?“ „Ano!“
„Když ji zmačkám a pošlapu, budete jí chtít?“ „Ano, budeme!!!“
Ty peníze neztratí hodnotu, ani když jsou zmačkané, špinavé!
Já svoji hodnotu nikdy neztrácím, ani když jsem zmuchlaný nebo ušpiněný.
Nemám hodnotu podle toho, co si o mně myslí druzí! Ani podle toho, co si o sobě 
myslím já sám!
Čím víc pro nás Ježíš trpěl, tím víc nám ukazoval svoji lásku.

Láska
Eros – toužím po tom druhém. Chci ho mít, chci ho vlastnit. Do manželství 
patří, ale nesmí mu vládnout. Záleží mi spíš na mně. Neptám se, co ty chceš….
Filia – filosofia – láska k moudrosti, láska mezi přáteli, máme podobný pohled 
na svět. Vztah rovnocených partnerů.



Beseda o smyslu bolesti a hospicové péči v našem kraji 
V březnu jsme navštívili přednášku v Kninicích u Boskovic na téma “Hospi-

cová péče”. Vystoupila zde MUDr. Viola Svobodová a paní Radka Kuncová.
Velmi nás toto téma nadchlo, je pro dnešní dobu velmi potřebné, ale svět na 

něj moc neslyší.
Nemocní, staří, umírající potřebují opravdu velmi lásky a pozorností od nás 

všech. Paní doktorka jí uměla krásně a poutavě přiblížit. S láskou , vírou a hlavně 
nadějí povídala o těchto obdobích života člověka.

Připomněli jsme si tím, že se to týká nejen těch dříve narozených, ale už od 
dětství počínaje všech generací.

Opět platí “cokoliv bez lásky je zbytečné”!
Je dobře, že jste se nebáli otevřít toto téma.
Děkujeme nejen za sebe. Ať vám Pán Ježíš Kristus žehná a provází vás 

přímluvou Panna Marie a sv. Marek.
Lucie Alžběta a Pavel Staňkovi 

Agapé – Bůh je láska – láska nehledá své štěstí. Láska, která hledá štěstí toho 
druhého.
Čím víc se máme rádi, tím víc si musíme odpouštět. Pokud si neodpouštíme, 
drobnosti se nakupí a pak kvůli maličkosti vybuchneme.
Test odpuštění:
Představím si situaci, kdy mi někdo ublížil. Co to se mnou udělá? Zůstanu klid-
ný, nebo mě to rozčílí? Pokud toho druhého mám rád a zůstanu klidná, odpus-
tila jsem.

Duchovní obnova v postní době se v naší farnosti opakuje již několik let. Kdo 
budete chtít, tak dá-li Pán, budete mít příležitost se i v roce 2013 zúčastnit této 
obnovy v našem kostele sv. Marka.

-bš-
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Žalm před cestou
Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? 

Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. 
Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce. 
Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce. 
Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. 
Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci. 
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši. 
Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i navěky. Žl 121 (120)



Ohlédnutí za DSM v Brně
Sobota před Květnou nedělí patří tradičně mladým. Letošní světový den 

mládeže provázel citát z Pavlova listu do Filip: "Radujte se stále v Pánu, opakuji: 
Radujte se!" (Flp 4,4).

Tak jak je v naší diecézi zvykem, pozval biskup Vojtěch Cikrle mladé lidi, aby 
se společně setkali, zamysleli se nad poselstvím Svatého Otce, něco nového se 
dozvěděli, načerpali nadšení ke službě a společně slavili liturgii.

Také desítka mladých z naší Knínické farnosti vyrazila společně do Brna na 
Petrov. Po zaregistrování do skupinek, přivítání, nezbytných informacích a zají-
mavých pozvánkách jsme se rozprchli na místa blízká i vzdálená k dopolednímu 
programu. Témata skupinek byla zajímavá. Někteří z nás se zúčastnili povídání 
z turisticko-misijní cesty kněží do Tanzánie, jiní chtěli diskutovat o vztazích, 
nejmladší z nás zavítali na výtvarnou skupinku pro nejmenší.

Po obědě ve formě sýrové nebo salámové bagety byl čas k popovídání s kama-
rády, ke slavení svátosti smíření nebo k výstupu na věž.

Odpolední program byl zakončen společným slavením mše svaté.
Odjíždíme s výzvou se setkat na celostátním setkání mládeže. Tak třeba  

o prázdninách ve Žďáře naviděnou!
-ma-

Ohlasy některých účastníků:
Letošní setkání s otcem biskupem jsem si opravdu užila. Líbilo se mi ranní 

přivítání i rozmanité skupinky. Letos jsem si vybrala skupinku č. 4 s názvem 
Chodili spolu z čisté lásky. Tuto skupinku měli na starosti manželé Vykydalovi. 
Bylo vidět, že v manželství už mají opravdu praxi a vřele Vám doporučuji si je 
také někdy poslechnout. Během jejich povídání jsme se utvrdili v tom, že všichni 
muži a všechny ženy jsou opravdu stejní. Nakonec nechyběla ani tradiční mše sv., 
sloužená otcem biskupem za doprovodu výborné scholy. Teď už jen můžu dodat: 
Příště zas! (Monika)

Jsem moc ráda, že jsem na DSM mohla jet. Skupinka, které jsem se zúčastnila, 
nesla název Modlitba chval. A bylo to skvělé - společně jsme se modlili, zpívali, 
poslechli si svědectví, probudili v sobě vděčnost a dík Bohu a chválili jsme nejen 
slovy, ale i máváním praporů, pohybem, napsáním slov chvály,... Jak kdo chtěl  
a uměl, tak chválil Boha. Byl to pro mě nový zážitek, který mi dodal hodně radosti.
(Ivana)

Po ranním zahájení programu v katedrále jsme se vydali na skupinku Chodili 
spolu z čisté lásky, kterou měli manželé Vykydalovi. Dozvěděli jsme se spoustu za-
jímavých informací o vztazích mezi mužem a ženou. Myslíme si, že nám tyto in-
formace hodně dají do našeho vztahu i do vztahů s ostatními lidmi. Moc se nám 
tato skupinka líbila. (Dušan a Maruška)
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Jeden den na Petrově
Ve čtvrtek 17. 5. jsme přijali pozvání otce biskupa Vojtěcha a vyrazili jsme 

do Brna na "Jeden den na Petrově". Co to vlastně je? Otec biskup pozval děti  
z celé diecéze, které navštěvují hodiny náboženství,  k sobě na Petrov,  aby v jeho 
blízkosti strávily jeden den.  Z naší farnosti přijalo pozvání  18 dětí. Otec biskup 
nás přivítal v katedrále a slavili jsme s ním mši svatou. Ti nejstarší se s ním 
setkali i na jednom stanovišti, kde se společně modlili. Celým dnem nás prová-
zely biblické postavy, např. Abrahám, Izák, Lazar, Josef s Marií i Ježíškem, Jákob  
a Ráchel, Rút a Boaz, evangelista Lukáš, Petr a apoštolové,... Seznamovaly nás se 
svým životem a plnili jsme s nimi různé úkoly. 

A co se nám dnes na Petrově nejvíc líbilo?
Pavel: "U biblické postavy Jozue - stavění domina - hradeb, a následné bourání 

křikem☺."
Marek: "Hledání tajenky u Izáka."
Kačka: "Jak mi otec biskup podepsal pohled."
Staník: "Házení na Goliáše."
Alča: "Jak jsme jedli u Jana Křtitele červy ☺."
Anežka: "Jak jsme u Jozue zbořili hradby křikem."
Zuzka: "U Marie Magdalské a Marie Kleofášovy jsme čichali k lahvičkám  

s octem, vanilkou, cibulí, parfémem,... a měli jsme poznat, co to je."
Nikča: "Líbili se mi všechny stanoviště, ale nejvíc, jak jsme čichali k lahvičkám ☺."
Sára: "Mě se nejvíc líbilo, jak jsme u Davida hladili kozu."
Kristýna: "Byli jsme na stanovišti u anděla Rafaela a byli jsme rozděleni po 

třech - jeden byl slepý, druhý hodný anděl a třetí špatný anděl. Kdo byl slepý, tak 
měl podle hlasu někam dojít a andělé mu radili - buď dobře nebo špatně a slepý si 
měl vybrat.”

Verča: "Skládání dřeva u Izáka."
Tomáš: "Střílení na Goliáše."
Pavel.: "Stanoviště v Kapucínské hrobce a Lazar."
Ondra: "Soutěž v přelévání vody od studny do džbánu, když jsme měli pomoct 

Jákobovi a Ráchel napojit ovce."
Radek: "Rytíř archanděl Michael, kůzle a mše svatá byla taky dobrá."
Petřík: "Kůzle, rytíř a koza."
Vojta: "Katedrála."
Radovan: "Rytíř, kůzle a koza."

-jm-
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ROZHOVOR
Milí farníci, asi si ještě dobře vzpomínáte na naši farní pouť. Není to tak 

dávno… A v paměti jistě máte i milou návštěvu v podobě mladého novokněze  
o. Jiřího Jeniše. Stal se v tento den slavnosti sv. Marka součástí naší farnosti,  
a tak jsem si řekla, že by nebylo špatné, něco málo o něm vyzvědět. To se podařilo, 
a tak Vám na následujících řádcích nabízím zajímavé čtení.
Domov plný lásky

Pocházím z velké rodiny, tedy v dnešní době. Když byla maminka v porod-
nici s Monikou, která byla čtvrtým dítětem, tak na ni byla jedna sestra zlá, že 
se díky ní přemnoží planeta a podobné nesmysly. Ale já jsem rád, že je nás víc 
sourozenců. Jsem nejstarší a mám čtyři sestry. Rodiče pak chtěli vytvořit domov 
plný lásky ještě nějakému dítěti z dětského domova, a tak přibrali k těm vlast-
ním ještě dva kluky. Celkem je nás sedm dětí a já jsem nejstarší. Možná bychom  
k dětem, tedy z pohledu péče, mohli přidat ještě naše dvě babičky odkázané na 
celodenní péči, o které se rodiče starají.

Máme velký rodinný dům a maminka byla po celý život ženou v domácnosti, 
takže jsme nikdy nepoznali nějaké citové strádání nebo chaos domova. Byli jsme 
zvyklí žít skromně a nikdy nám nepřišlo, že by byla naše rodina nějaká divná, 
že by nám něco chybělo. Snad jen to, že jak nás bylo hodně, tak rodiče návštěvy 
zvali k nám domů, protože když někam přišla naše početná rodina, bylo to jako 
egyptská rána – kobylky. Zpětně jsem vděčný za velkou rodinu, naučila nás dělit 
se, starat se jeden o druhého, myslet na ostatní. V semináři jsem to viděl na 
spolužácích, kteří vyrostli jako jedináčci nebo v nezdravých rodinách, že je to 
silně poznamenalo.
Od modelů přes architekturu k bohosloví

Odmalička jsem lepil modely a kreslil různé kraviny. A pak nějak intuitivně, 
aniž by to bylo v naší rodině, jsem šel studovat pětiletou stavební průmyslovku 
– rekonstrukce budov. Pak jsem byl rok na Stavební fakultě a pak šest let na 
Fakultě architektury. Velmi mě to bavilo, ale nenaplňovalo to můj život. Během 
studia architektury se můj život dokonale zamotal a já jsem si uvědomil, že se 
snažím stále utíkat před hřivnami, které jsem od Boha dostal. Tak jsem tuto 
Boží výzvu přijal, dostudoval architekturu, abych jednu věc dokončil, a s čistým 
štítem mohl začít druhou, téměř opačnou. Po celých šest let studia bohosloví 
(rok konviktu, dva roky filosofie v Olomouci a tři roky teologie v Římě) mě 
Bůh provázel a chránil mé povolání. Považoval jsem to jako důkaz, že jsem na 
správné cestě.
Řím – studium a cyklistika

Pro spoustu lidí je atraktivní otázka: Jaké bylo studium v Římě? Bylo to jiné 
než v Olomouci.☺ Otec biskup mě tam poslal, abych ten pobyt přijal jako 
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zkušenost, a to se myslím podařilo. Zajímavostí je mnoho, a tak se dotknu jen 
několika z nich. V semináři nás bylo jen deset bohoslovců, a proto byla kladena 
větší osobní zodpovědnost na každého z nás. Díky významu papežské koleje 
přijížděli vysoce postavení hosté (pan prezident, premiér, biskupové) nebo 
jsme se zúčastňovali zajímavých akcí, jsem mohl například třikrát ministrovat 
při papežské liturgii. Jedna ze zajímavých akcí byl Clericus bike cup, který byl  
u příležitosti závěrečné etapy Giro d’Italia 2009. Bylo nás devět kleriků a jeli jsme 
v zaváděcím peletonu, pohromadě se všemi slavnými cyklisty, jako byl Meňšov 
či Di Luca. Už si asi nikdy nevychutnám atmosféru desítek policejních motorek 
jako předvoj, okolo sebe skoro 170 slavných cyklistů a desetitisíce lidí fandících 
a lemujících necelých 15 kilometrů dlouhou trasu okolo všech významných 
římských monumentů. Tak i takové, na první pohled světské události, formují 
život mladého kněze.
Hodonín – kaplanování a hokej

Moje první kaplanské místo je v Hodoníně. Mám tu výborného děkana, od 
kterého se snažím pochytit, jak má kněz žít a pastorovat. Snažím si plnit své 
povinnosti ve farnosti, ale taky i jako novokněz jezdit udělovat novokněžské 
požehnání, abych povzbudil nejen věřící, ale i sebe. Kromě působení v Církvi, 
mám i jiné aktivity. Občas chodím třeba na hokej a stal jsem se neoficiálním ka-
planem hodonínských Drtičů. Zpočátku jsem byl takový zakřiknutý, to když jsem 
přišel na stadión v černé kolárkové košili a nikoho jsem tam neznal. Fanoušků 
chodí na zápas zhruba dvojnásobek všech věřících z nedělních bohoslužeb. 
Ale časem jsem se otrkal, dvakrát na ledě losoval výherce vstupenek, navštívil 
jsem hokejisty v kabině a dostal VIP kartu, takže jsem tam už skoro jako doma.  
A lidé se tam ptají, podvědomě hledají Boha, takže si myslím, že je to dobře, 
že tam občas zajdu. A pak jsou kuriózní situace, když třeba jdu okolo stadiónu  
a fanoušci na mě volají, ať si s nimi připiju a už loví plácačku z kapsy.
Vzpomínka na Knínickou pouť

Ve vaší farnosti jsem se cítil dobře, jako doma. Líbí se mi, že je to takové vy-
rovnané společenství starých a mladších, a hodně dětí. Máme společnou víru 
i jazyk, proto nemůžeme být sobě cizinci. Pro mě to bylo povzbuzením, nejen 
samotná pouť, ale i košt vína v předvečer nebo setkání s některými farníky  
a dětmi po bohoslužbě. Přál bych vám, abyste spolupracovali a měli na mys-
li své děti a vnoučata, kteří jsou naší budoucností. Abychom se o ně starali  
a nepřenechali jejich výchovu ulici, televizi a cizím lidem.
Oblíbené pasáže z Písma

Díky svému bývalému faráři Miloši Kabrdovi mám rád knihu Kazatel, 
konkrétně pojednání o čase (Kaz 3,1-8). Jinak oblíbené pasáže střídám. Při ro-
zhodování jít či nejít do semináře to bylo o hřivnách. Při adoracích v Nepo-
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mucenu v Římě jsem si čítával o Proměnění na hoře. V době těžkostí žalm 130 
(Z hlubin bezedných). A podobně.
Vzory z řad světců

Vzorů mám hodně, už jen moje jméno: křestní je: Jiří, Jan Bosko, Marek.  
A biřmovací: Pier Giorgio Frassati. A pak záleží na situacích, každý ze světců 
nám může být v nějakém jednání příkladem. Ať už je to mírnost, rozvaha, disci-
plína, pokora či nadšení pro Boha.
Rozmanité zájmy

Koníčků byla úplná stáj, ale není na ně čas. Hodně jsem modeloval z papíru, 
cokoliv. Rád jsem jezdil na kole, čtyřikrát jsem byl ve Švýcarsku a projel Dunajsk-
ou stezku. Rád fotím a pracuji s počítačem. Jak poznamenal jeden biřmovanec, 
největším jeho překvapením při přípravě na svátost bylo, že se kaplan zajímá 
nejen o knihy, ale také o techniku.
A na závěr vzkaz pro mladé…

Byl jsem několikrát na celostátním setkání mládeže a chystám se i letos. Mys-
lím si, že je to výborná příležitost, aby se mohl mladý člověk seznámit s novými 
lidmi a třeba si i našel partnera. Toto setkání nemá být nějaký cíl, ale prostředek, 
abych prožil něco krásného, co ve své farnosti nikdy neprožiju, například plný 
kostel mladých při adoraci, různé koncerty či workshopy, rozličné druhy mod-
liteb, osobní setkání s biskupy a slavnými osobnostmi, a mnoho dalšího. Celé to 
setkání mě má povzbudit, že to stojí za to, být křesťan, žít s Bohem a snažit se 
něco pro svou farnost a rodinu udělat. Toto setkání má být impulzem, nakop-
nutím, ale ne cílem.

-ph-

Co je to novéna?
Novéna je devítidenní cyklus modlitby připravující na nějakou významnou 

událost nebo za vyprošení určité prosby. 
Skládá se minimálně z těchto částí: četba (buď úryvek z Bible nebo jiný 

text, který např. přiblíží život určitého světce), úvaha a prosby (kde je možnost 
přimlouvat se konkrétně za nějaký úmysl).

Při modlitbě novény vytvořím společenství s některým světcem, který spolu 
se mnou prosí o vyslyšení. Např. novéna ke sv. Anežce České,  ke sv. Zdislavě, 
k andělům strážným, ke sv. Dominiku Saviovi, k Duchu Svatému,  k Božímu 
milosrdenství,...

inspirovalo nás
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křty:
    20.5. Rozálie Hauptová 

 
svatby:

14.4. Vítězslav Chalupa a Zuzana Lujková
25.4. Michal Štolfa a Jarmila Dosedlová Štolfová
 

pohřby:
4.5. Bohuslav Ambrož
 

svátostný i  nesvátostný život v naší farnosti

19

Ranní žalm
Hospodine, náš Pane, 

jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi, 
svou velebností převýšils nebesa!

Když se zahledím na tvá nebesa, 
dílo tvých prstů, 
na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:

Co je člověk, že na něho myslíš? 
co je smrtelník, že se o něho staráš?

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, 
ověnčils ho ctí a slávou,

dals mu vládnout nad dílem svých rukou, 
položils mu k nohám všechno:

ovce, i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata, 
ptáky na nebi a ryby na moři, 
vše, co se hemží na stezkách moří.

Hospodine, náš Pane, 
jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! 
Žl 8,2.4-10
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světci jako inspirace pro náš život

SVATÝ PROKOP
Narodil se v Chotouni v české zem-

anské rodině Vítovi a Boženě kolem 
r. 985. Byl to velice vzdělaný muž – 
u některých kněží a na Vyšehradě se 
vzdělával ve staroslověnštině a dál 
se pak zdokonaloval ve slovanské 
liturgii v klášteře v Uhrách. Svou 
životní cestu viděl v duchovním 
povolání a přijal kněžské svěcení. 
Protože tehdy nebyly všeobecně 
platné předpisy o kněžském celibá-
tu, byl ženatý a měl syna Jimrama.

Benediktinským mnichem se 
pravděpodobně stal v břevnovském 
klášteře. Po vyvraždění Slavníkovců 
odešel Prokop do ústraní, kam ho 
táhla touha po samotě. Nejdříve 
se zdržoval v jeskyni v Dalejích 
u Jinonic a pak asi kolem r. 1009 
přešel do lesů v Posázaví. Tam žil  
v modlitbě a práci podle benedik-
tinského hesla: “Ora et labora” – 
„Modli se a pracuj“. Žil jako poustevník a živil se kácením stromů a obděláváním 
půdy. Časem se k němu připojil syn Jimram, synovec Vít a několik dalších mužů,  
a tak vznikla poustevnická osada. Uprostřed prostých chatrčí měli postavenou 
kapli zasvěcenou Panně Marii a sv. Janu Křtiteli. Osmkrát za den se v ní scházeli  
k modlitbám, zpěvům a slavení liturgie. Za Prokopem přicházeli lidé z dalekého 
okolí, aby u něj našli radu a také tělesnou a duševní pomoc. Velkým Prokop-
ovým obdivovatelem se stal kníže Oldřich, díky kterému byl vystavěn sázavský 
klášter. I Břetislavův syn Oldřich vzhlížel k Prokopovi s velkou úctou a za jeho 
vlády se stal Prokop prvním opatem sázavského kláštera. Pod jeho vedením se 
klášter stal významným střediskem náboženského života a křesťanské kultury.

Prokopovou zásadou bylo: „Vše pro Boha! Pro sebe nic.“ Den před svou sm-
rtí se Prokop obrátil k hostu, který u nich v klášteře přebýval a byl vážně nem-
ocný se slovy, aby počkal do druhého dne a po jeho smrti si odnesl plášť, kterým 
bude přikryt. Druhý den, po rozloučení se svými bratry, svatě zesnul. Nemocný 
host si podle Prokopových slov oblékl světcův plášť a ihned byl zdravý.

Sv. Prokop zemřel 25. 3. 1053, ale protože má tento den přednost slavnost 



Zvěstování Páně a pro Českou zemi jde o slavení národního světce, bylo v naší 
zemi dovoleno jeho slavení přesunout na 4. července.

Pohřeb Prokopa se uskutečnil v sázavském klášteře, ale jeho ostatky byly  
v roce 1588 slavnostně přeneseny do pražského kostela Všech svatých. Svatořečen 
však byl již v roce 1204, papežem Inocencem III. v Římě.

Svatý Prokop je na obrazech často zobrazován, jak oře s pluhem, do kterého 
je zapřažen čert a světec má v ruce kříž. Vysvětlení tohoto výjevu je několik, 
podstatným ale je, že pokud chce člověk konat vše pro Boha a klade Ho na první 
místo, může ve službách Boha a v jeho síle, dokonale přemoci i ďábla.

Svatý Prokop je patronem horníků, rolníků a celé České země.
Bývá zobrazován s důtkami, se spoutaným ďáblem  nebo jako poustevník.

“By přešlo zlo a vládl Bůh, svázal jsi ďábla a zapřáhl jej  
v pluh,... (tento nápis najdete na fortně u kostela sv. Prokopa v Letovicích)

Spolu se všemi, kteří se k Bohu obrací v modlitbě breviáře, se můžeme přidat  
a prosit:

Bože, Tys povolal svatého Prokopa, aby kolem sebe shromáždil ty, kdo se  
k Tobě chtěli přiblížit modlitbou chvály a prací pro své bližní; na jeho přímluvu 
veď i nás, ať se modlíme a pracujeme tak, abychom stále žili ve spojení  
s Tebou. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on  
s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
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Modlitba řidiče
Ježíši, Pravdo, osvěcuj mě a daruj mi bdělost a odpovědnost, ať nepřehlédnu 

žádnou ze značek, ať neztratím správnou cestu a beru ohled na druhé.
Ježíši, Cesto, veď mě a dej mi pevnou ruku, chladnou hlavu a pohotové reakce. 

Ať mě neovládne záliba v nezřízené rychlosti a já i druzí dojedeme bezpečně  
k cíli.

Ježíši, Živote, dej, ať žádným svým skutkem život nezničím nebo nepoškodím. 
Nechť mi každá cesta připomíná, že jsem na cestě za tebou. Amen.
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Bačov – kaple zasvěcená Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, poutní mše svatá 
bude 10. června ve 14:00

Svitávka - 24. června pouť, mše svatá v 11:00
 

     Velehrad
•Dny lidí dobré vůle, 4. - 5. července
•Hlavní pouť, 5. července
6:00 Mše svatá za farníky
7:00 Mše svatá - provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:00 Mše svatá - novokněží
9:40 Růženec na nádvoří
10:30 Mše sv. na nádvoří - biskupové Čech a Moravy
13:30 přednáška prof. Jana Royta na téma Cyrilometodějská ikonografie ve 

VDCM
15:00 Mše svatá byzantsko-slovanského ritu

 
     Suchdol-Jednov - mše svaté 7:30, 9:00, 10:30

1. červenec - hlavní pouť
8. červenec - malá pouť
5. srpen - Porciunkule (Panny Marie Andělské)
9. září - pouť ke svátku Narození Panny Marie

 
     Brno - Katolická charismatická konference

Katolická charismatická konference 2012 se uskuteční ve dnech 11. - 15. 7. 
2012 opět na výstavišti BVV v Brně. Motto konference bude:"Máme proč se veselit 
a radovat" (Lk 15,32). Hlavním hostem bude P. Daniel Ange, známý francouzský 
kněz, misionář, autor mnoha knih pro mládež a zakladatel evangelizační školy 
"Jeunesse-Lumiére".

 
     Letovice

• pátek 1. června noc kostelů
• 3. - 7. června - Obnova Lidových misií
• středa 13. června - Fatimský den, povede jej P. Pavel Kopecký
• neděle 24. června - farní den
• neděle 1. července - koncert v klášterním kostele v 16:00 pod vedením 

MUDr. Kratochvílové 
• čtvrtek 5. července (slavnost Cyrila a Metoděje) mše svatá v 8:30 ve farním 

kostele, celebrovat bude P. Radek Jurnečka (arciděkan v Liberci, u příležitosti 10. 

CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS



výročí kněžského svěcení)
• 8. července - poutní mše svatá ve farním kostele (7:00 a 8:30)

 
Žďár nad Sázavou - v sobotu 18. srpna 2012 jste zváni na setkání pro 

rodiče, prarodiče a rodiny s dětmi - začátek mše sv. v 10:00
V rámci celostátního setkání mládeže bude probíhat tradiční, letos již  

IX. diecézní pouť rodin. Svou přítomností povzbudíte mladé, aby neměli strach z 
rozhodnutí přijmout svátost manželství a aby byli ochotni věnovat svou životní en-
ergii přijetí a výchově svých dětí a vytvářet jim láskyplné rodinné prostředí. Proto 
Vás všechny  prosím o modlitbu, aby byla žďárská setkání požehnaná.

A jestli můžete, podpořte je nejen modlitbou, ale i finančně například 
prostřednictvím sbírky Magnetka na Žďár. Kéž se letošní setkání stane svědectvím, 
že křesťanství je živé a nabízí šance pro život.

Těším se na srpnové setkání s vámi a ze srdce vám žehnám. o.biskup Vojtěch
 

  Boskovice - 29. července pouť ke cti sv. Jakuba, mše svatá v 9:00 
 
     Světlá - 19. srpna pouť

Pouť mladých do Osvětimi
Ve dnech 20. – 23. září 2012 se uskuteční III. mezinárodní konference „Mladí 

Evropané za svět bez násilí”, pořádaná Komunitou Sant´Egidio. Stovky mladých 
lidí z různých zemí, které spojuje přání říci své jasné „NE” násilí, se sejdou  
v Polsku, v Krakově a Osvětimi, na místech, kde si připomínáme utrpení mil-
ionu Židů, Romů a vězňů z celé Evropy a bývalého Sovětského svazu během 
druhé světové války.

Sedmdesát let poté, co v koncentračním táboře Osvětim-Březinka začalo 
vyhlazování vězňů, naléhavě cítíme, že je třeba znovu potvrdit hodnoty míru  
a soužití mezi různými národy ve všech zemích, odkud pocházíme. Věříme, že 
tato připomínka je velmi důležitá i pro nejmladší generace, které naštěstí nep-
oznaly hrůzy války a holocaustu.

Sejdeme se v Osvětimi, abychom si připomněli historické tragédie našich 
zemí, zapříčiněné xenofobií, rasismem a antisemitismem, a také abychom začali 
mít sen o vytváření lidštější budoucnosti.

Pokud je ti mezi 16 a 30 pojeď s námi a přispěj tak k uskutečnění světa bez 
násilí, rasismu a antisemitismu!

Informace najdeš na: http://santegidio.weebly.com, osvetim@santegidio.cz
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Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark je minulostí, ale přesto dovolte ještě pár slov na toto 

téma. Jarmark byl zakončením postního projektu, který měl lidi informovat  
o hospicích a hospicovém hnutí. Vyvrcholením byl  právě jarmark, jehož výtěžek 
20 437 Kč byl věnován na elektrické polohovací lůžko mobilnímu hospici v Blan-
sku.

Vedoucí mobilní hospicové péče v Blansku, paní Radka Kuncová, napsala 
všem, kteří jste přispěli, pár řádků….

 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co přispěli finanční částkou na Domácí 

hospicovou péči.
Za vybrané peníze jsme pořídili elektrickou polohovací postel a antidekubitní 

matraci - celkem za 22 036,-. Jsme za to velice vděčni, protože o polohovací postele 
je velký zájem. V současné době máme 6 klientů v hospicové péči.

Všem ještě jednou děkuji a přeji, abyste měli kolem sebe samé hodné a všímavé 
lidi. Bůh stvořil člověka k obrazu svému a já jsem vděčná, že jsem mezi Vámi 
mohla kousek toho Božího obrazu spatřit...

Zdraví Vás Radka Kuncová

misijní a charitativní činnost naší farnosti

Adopce na dálku
Před začátkem postní doby se na sýpce uskutečnil karneval pro děti. Vybrané 

peníze za vstupné na tomto karnevale jsou součástí financí, které na podzim 
pošleme na charitu pro Joyce Zalwango. Joyce jsme napsali dopis a odpověděli 
jsme na její otázky. Ptala se na naše hl. město a jaké je u nás oblíbené jídlo.

K dopisu jsme přidali fotky ze zmíněného karnevalu. Dále pohledy našeho  
hl. města Prahy a omalovánky pro ni a její sourozence.

Věříme, že dopis dojde a obrázky jí udělají radost. Vždyť jsme do Afriky po-
slali spoustu jejích kamarádů z naší farnosti.

Až přijde nový dopis od Joyce, budu Vás informovat, co nám nového píše.

U nástěnky v kostele na pravé straně je stále kasička. Do ní můžete přispívat 
na vzdělání a potřeby Joyce i jejich 5 sourozenců.

 
Informace o projektu ADOPCE NA DÁLKU získáte na adrese  
www.charita-adopce.cz

-jh-



Ovoce DS 
O darech Ducha svatého se hovoří a píše na mnoha místech a hodně. Avšak 

o tom, co přináší život s Kristem v síle Ducha svatého už se ví málo. Žijeme-li 
pravdivě svou víru, zákonitě se v našem životě objeví “ovoce Ducha svatého”  
a ani jediné nebude chybět. Ovocem společenství s Bohem, ovocem Ducha 
svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost  
a sebeovládání. Nic nesvědčí o pravdě a víře v Boha víc než to, když vidí v životě 
člověka lásku, radost, pokoj, smysl a řád. Život, který je ztvárněním těchto vlast-
ností, je mocným svědectvím pro Boha a pro smysluplnost křesťanské víry. 
Ovoce Ducha v životě křesťana je nezbytné. Přitom to však není jeho zásluha, že 
tyto plody nese. Ovoce Ducha není výsledkem výkonu křesťana nebo příčinou 
jeho spásy, ale je důsledkem pěstování živého vztahu a přátelství s Bohem. Proto 
není naším prvořadým úkolem soustředit se na nesení ovoce, nýbrž především 
na pěstování, prohlubování a utužování vztahu s Bohem. Tak jako strom nemůže 
nést plody sám od sebe a jeho ovoce závisí na tom, čím je, tak podobně je tomu  
i v životě křesťana. Ovoce Ducha není výsledkem jeho snahy, ale důsledkem 
toho, kdo je, kým se stal v Kristu - novým stvořením, Božím dítětem, jeho synem 
nebo dcerou.

Opakem ovoce Ducha je ovoce těla. Pavel tento výsledek nesprávného 
životního nasměrování popisuje v Gal 5,19-21. Výsledkem sobeckého života je 
necudnost, nečistota, bezuzdnost, hádky, žárlivost, vášeň, rozkoly, závist, opil-
ství, nestřídmost atd.

Charakterizujme si nyní stručně jednotlivé plody Ducha svatého, které se nutně 
objeví v životě člověka, který uvěřil v Krista a dovolil mu, aby ho proměňoval  
a vedl:

LÁSKA. Jedná se o lásku, která nám od přirozenosti není vlastní. Je to láska 
nesobecká, nezištná, láska, která miluje bez podmínek. Je založena na dávání 
druhému a dávání se druhým.

RADOST. Jde o radost z poznávání Boha a Ježíše, z odpuštění hříchů, z plánu 
spásy, z poznání pravdy, z nalezení smyslu života, ze společenství, ze služby 
druhým.

POKOJ. Je to pokoj v nitru, vnitřní vyrovnanost, klid. Je to Boží pokoj, který 
naplňuje člověka, aby byl spokojen a důvěřoval Pánu za všech okolností. 

SHOVÍVAVOST (TRPĚLIVOST). Trpělivý člověk zůstává i uprostřed 
shonu a nervozity vyrovnaný, klidný a vytrvalý. Má cíl a jde za ním navzdory 
všem překážkám. Trpělivý člověk je vždy ochoten odpustit a čekat na změnu  
u druhého. Nechce však vše ihned.

VLÍDNOST (LASKAVOST). Laskavostí nazýváme projevy opravdové lásky 

víme proč?
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Poznáváme sakrální stavby naší farnosti

Kostel sv. Marka - OPRAVY
Náš nynější knínický kostel stojí už více než dvě stě let. Jak se opravoval před 

sto a více lety si už nikdo nepamatuje a záznamy o tom jsou neznámo kde. Ale 
opravy a úpravy kostela a jeho okolí za posledních zhruba padesát let se poku-
síme trošku připomenout.

Ve druhé polovině 20.století prošel kostel, hřbitov a jejich okolí řadou oprav.  
V r. 1967 byla provedena kanalizace a rozšířena cesta kolem fary. V té době spadla 
část opěrné zdi u hlavních schodů. Proto byla porušená zeď až do základů sun-
dána a vykopány nové hlubší a širší základy. Na nich byla postavena mohutná ka-
menná opěrná zeď. Při opravách byly odkryty pozůstatky vchodu do původního 
kostela a silná vrstva lidských kostí ze starého zrušeného hřbitova a také kostry 

v srdci. Laskavý člověk jedná s druhými lidmi tak, jak Bůh jedná s ním - se sli-
továním a velkorysostí. Jedná jemně a s úctou.

DOBROTA. Jde o životní orientaci na dobro z níž vyvěrá postoj k druhým. Je 
to vlastnost, která odráží Boží dobrotu k nám. Je to kladný vztah k druhým, kdy 
jim přejeme dobro, přestože nám třeba ublížili.

VĚRNOST. Zde se myslí na věrnost vůči Bohu, sobě a druhým, věrnost vůči 
poznání, vůči Božímu zákonu. Člověk se staví čestně k životu, respektuje a ctí 
určité hodnoty. Je spolehlivý a důvěryhodný.

TICHOST. Tichý neznamená zakřiknutý. Tichý člověk nemusí být zá všech 
okolností zticha. Naopak, umí se postavit čelem k problémům a řešit mezilidské 
konflikty. Dělá to však s úctou k druhým lidem a pokorou. Bere na své bližní 
ohled, aby jim neublížil. Být tichý znamená být ohleduplný, pokorný (pravdivý) 
a mírný.

ZDRŽENLIVOST (SEBEOVLÁDÁNÍ). Člověk vyznačující se tímto ovocem 
se nejen nedá vyprovokovat, ale umí žít vyrovnaně - bez nenávisti, zloby a závis-
ti. Dokáže ovládat své vášně a touhy a projevuje sebeovládání i v jídle a pití. 
Ví, co je prospěšné (to užívá střídmě) a co je škodlivé (toho se vystříhá). Nevz-
teká se. Je vnitřně vychovaný, ukázněný. Má nad sebou moc, ovládá se. Je čestný  
v myšlenkách i činech.

Vyjmenované plody Ducha svatého jsou však jen jakousi “reprezentativní 
částí”. Plodů života s Kristem je jistě mnohem více. Nelze shrnout veškeré 
působení Ducha svatého v životě křesťana do tak stručného popisu jako je tento. 
Avšak je dobře, když víme, že neseme plody Ducha a tak se nám potvrzuje, že 
náš život s Bohem je přinejmenším správně nasměrován.

-oP-



německých vojáků, kteří zemřeli na válečná zranění v budově knínické školy, 
která na konci II.svět. války sloužila jako polní lazaret. 

V dalších letech došlo k rozšíření hřbitova mezi zvonicí a dosavadním 
hřbitovem. Kolem kostela byla provedena kanalizace a parková úprava. Proved-
lo se také otlučení a omítnutí kostela, zdvojení kostelních oken a oprava střechy. 
V 90. letech byla kolem kostela vybudována nebo opravena zeď a železná brána 
a ke hřbitovu nová cesta se schody a zábradlím.

Roku 1995 došlo k další rozsáhlé opravě kostela. Bylo opraveno bednění věže, 
provedena výměna její krytiny měděným plechem, vyměněn kříž, opravena  
a pozlacena báň, vyměněn bleskosvod, otlučena a znovu nahozena omítka věže 
a natřena fasáda. K provedení opravy věže bylo nutno postavit nákladné lešení, 
to bylo současně využito k opravě věžních hodin. Byly vyměněny ciferníky  
a ručičky a opraven hodinový strojek. V báni věže je uložena schránka se zápisem 
historie výstavby kostela a popisem života lidí té doby. Při opravě byl do schránky 
vložen pro budoucí pokolení rovněž popis současného života farnosti.

V dalším roce pokračovaly opravy střechy chrámové lodi a sakristie a oprava 
a nalíčení zdí celého kostela.

To byly venkovní práce. Také uvnitř kostela docházelo v průběhu let  
k opravám a úpravám. Po příchodu P. Richtera do naší farnosti bylo začátkem  
70. let realizováno vytápění kostela akumulačními kamny, k čemuž bylo zapotřebí 
zrekonstruovat elektroinstalaci. Byly upraveny  vstupy do kostela, přibyly další 
vnitřní dveře u hlavního i bočního vchodu; tím se také zlepšila tepelná pohoda 
v kostele. O zdvojení oken už byla řeč. V r. 1984 byly vyměněny staré kostelní 
lavice za nové, pohodlnější. Změnilo se i uspořádání presbytáře. Podle pokon-
cilních nařízení byl postaven nový dřevěný oltář tváří k lidu, ambon a sedes.  
V pozdější době byly nainstalovány mikrofony a ozvučení kostela. V průběhu 
let byly několikrát opravovány a laděny varhany, v nejbližší době by si zasloužily, 
či spíše nutně potřebovaly, pořádnou generální opravu, aby mohly dále dobře 
sloužit.

Největší a nejnáročnější oprava našeho kostela se uskutečnila v letech 2005-
2006, tu máme  jistě všichni ještě v živé paměti.

Toto bylo jenom malé připomenutí některých prací, které byly provedeny. 
Jistě každý z vás si vzpomene na spoustu dalších, na to, jak pomáhal on sám, 
čeho konkrétně se zúčastnil. A jestli se o svoje zážitky a vzpomínky z brigád 
chcete podělit s ostatními a naše dnešní povídání doplnit, neváhejte, napište  
a pošlete, v dalším Farníčku můžeme pokračovat.

A určitě budeme pokračovat i ve farních brigádách, vždyť na kostele je 
pořád  “práce jak na kostele”. 

-hd-
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Doporučujeme!
Ve farní knihovně je možné zapůjčit i některé katolické časopisy, a tak vám je 

ve stručnosti představím:

Časopis Nezbeda je pro děvčata a chlapce školního věku. Najdeme tu rozho-
vory se známými i méně známými lidmi, komiksy (životopisy svatých, Otík, 
Kamarádi), příběhy a povídky nejen ze života, humor, úkoly pro bystré hlavy, 
kapitoly z Bible, povídání o přírodních a technických zajímavostech, povídání 
o událostech v církevním roce (Velikonoce, Vánoce, liturgie...), články z kultury 
a dějin. Součástí časopisu je i dvoustránka pro předškoláky Cvrček a občasné 
přílohy se soutěžemi, vystřihovánkami, prázdninovým čtením, pohlednicemi, 
plakáty, samolepkami.

Časopis Tarsicius  vychází již 10 let. Je to měsíčník pro kluky a jelikož 
nejčastější možností, jak se kluci mohou zapojit do služby v církvi, je minis-
trování, tak je určen především ministrantům. Obsahuje duchovní slova biskupů, 
reportáže, rozhovory se zajímavými osobnostmi, křížovky, luštěnky, komiksy, 
zajímavosti ze světa počítačů, aut a sportu, články na duchovní témata apod. 
Proč právě název Tarsicius? Tarsicius byl chlapec, který žil ve 3. století n. l. Bylo 
nutné donést eucharistii skupině římských křesťanů, kteří byli uvězněni za dob 
pronásledování křesťanů a Tarsicius se nabídl, že se tohoto úkolu ujme. Cestou 
však byl ubit partou cizích výrostků. Sv. Tarsicius je patronem ministrantů.

Časopis Milujte se! Časopis pro novou evangelizaci. Je katolický časopis 
soustředící se na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti křesťanství, 
věrouky a poznání Bible. Původně vznikl v roce 1975 v Polsku pod názvem 
Miłujcie się! Část obsahu české verze tvoří přeložené články z polské verze, 
zbytek jsou původní české texty. Časopis didakticky probírá věroučná dogmata, 
mravouku katolické církve (s mimořádným důrazem na sexuální oblast a proti-
potratový postoj), životopisy světců a významných osobností katolické církve.

Zveřejňuje mimo jiné i příspěvky v žánru tzv. osobních svědectví týkající se 
terapií homosexuality, dopady antikoncepce, rozvodů, umělého oplození, pos-
edlostí, okultismu a dalších aktuálních témat. Svědectví a navazující články 
obsahují hodnocení z pohledu Římsko-katolické církve a vysvětlují racionální 
důvody pro její učení. Texty zdůrazňují důstojnost, vznešenost, krásu a smysl 
lidského života, jehož cíl je v nebi, ale zároveň nezastírají velkou náročnost 
života věřících katolíků.

-do-

knihovna



Doporučují čtenáři!
Kniha, kterou byste neměli v naší farní knihovně přehlédnout!
Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista

Anna Kateřina Emmerichová, omilostněná řeholnice 19. století, je světoznámá 
svými viděními, s nimiž možno srovnat jen zjevení sv. Hildegardy. Už sto let 
patří k nejvzácnější četbě duchovní, která vzdělává a rozechvívá věřící srde. 
Nesčetní biskupové doporučují její vidění, jež zapisoval z výslovného svolení 
církevní vrchnosti Klement Brentáno, jak je slyšel vypravovat z úst samotné stig-
matizované panny.

V knize prožijete velikonoční utrpení Ježíše Krista od přípravy k poslední 
večeři až po vzkříšení Ježíše z hrobu.

Ukázka (str. 216): Ježíš bere na sebe svůj kříž. 
“Když Spasitel viděl kříž ležeti na zemi, padl k němu na kolena, objal ho  

a třikrát jej políbil, modle se přitom dojemnou modlitbu díků za počínající vykou-
pení lidstva. Katané však trhli Pánem vzhůru, takže klečel zpříma. Musel pak těžké 
břemeno namáhavě vyzvednout na pravé rameno a pravou rukou je obejmouti. 
Viděla jsem, jak mu andělé pomáhají, jinak by těžké břímě nepozvedl. Klečel pod 
tíží kříže sehnut. Zatímco se Pán modlil, vložili jiní katané oběma lotrům na záda 
příčná ramena kříže, od pně oddělena, a přivázali jim na ně pevně ruce.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Město Boskovice, Muzeum Boskovicka, Orel jednota Boskovice pod záštitou 
místostarostky Ing. Jaromíry Vítkové pořádali 8. 5. 2012, u příležitosti druhého 
výročí úmrtí Otce kardinála,  besedu s Doc. Michalem Altrichterem SJ, z Centra 
Aletti:

,,KARDINÁL ŠPIDLÍK MEZI NÁMI"
Beseda se konala od 15:00 v sále Muzea Boskovicka. V doprovodném progra-

mu vystoupil hudební soubor pod vedením Mgr. Tomáše Pléhy. Bylo také  možno 
shlédnout výstavu knih T. Špidlíka, popřípadě si některé zakoupit. Otec  Špidlík, 
rodák z Boskovic a čestný občan tohoto města, byl nejen významný teolog, zna-
lec umění a české kultury, ale přívětivý, vstřícný člověk, který stavěl mosty mezi 
lidmi. Doc. Altrichtr vyprávěl o vztahu otce Špidlíka k Boskovicím, o tom, jaký 
to byl člověk a o jeho mimořádném odkazu. V naší knihovně o něm najdete 
publikaci s názvem Duše poutníka. Z jeho díla pak krátká rozhlasová zamyšlení 
Slyšet Boha v ranním vánku či příručku křesťanské dokonalosti Prameny světla. 
Myslím, že by stálo za to vědět něco o člověku, který se narodil kousek odtud  
a patří ve světě mezi nejznámější a nejvýznamnější české osobnosti.

-do-
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Celým farníčkem nás provází téma biřmování, a tak Vás, milí čtenáři, tentokrát 
zveme do Fotogalerie na biřmovací exkurzi. Sjeďte shora dolů až na rok 2006, kde 
je jediná položka - Biřmování. Najdete zde spoustu fotek ze mše svaté, udílení 
svátosti i jednotlivé biřmovance s rodinami. A pak se vraťte do doby nedávné - 
rok 2011 - položka Biřmování a farní den. Zde kromě fotek můžete zhlédnout  
i krátké video. Pěkné vzpomínání a prohlížení přeje Petra a Mirek Hartlovi.

•Pro každého z vás je tu CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA. Probíhá již od zimy, 
ale připojit se můžete kdykoliv - každé pondělí v 17:30-18:30 na faře. Podložku 
s sebou. Těší se Petra Hartlová.

•Rádi vyřizujeme pozdrav od P. Stanislava Richtera. Navštívili jsme ho na 
Moravci, daří se mu celkem dobře a velmi se zajímal o dění ve své bývalé far-
nosti. Ptal se na spoustu konkrétních lidí, je vidět, že si nás pořád ještě dobře pa-
matuje. Jestli budete mít při svých prázdninových toulkách cestu na Vysočinu, 
zastavte se za ním. Určitě mu uděláte velkou radost.

Hauptovi

•Poděkování:
V zimním období jsem se zúčastnila pátečních dílen na knínické faře. Chtěla 

bych poděkovat p. Ševčíkové, všem instruktorkám a všem, kteří se na zajištění 
zázemí dílen podíleli. Páteční odpoledne pro mne znamenala příjemně strávené 
hodiny mezi příjemnými a pozitivně laděnými lidmi. Ještě jednou díky.

M.S. 
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Díky za Farníček. Ti, co nemůžou přijít do kostela, 
si rádi počtou (komu se nechce číst, tak má aktuální 
sdělení vždy na nástěnce nebo po mši sv. nebo PC). Pro 
mě je Farníček příležitost navštívit staré lidi, kteří mají 
zájem o dění ve farnosti a taky jsou rádi, že má  ještě 
někdo zájem o ně. Čtyři osoby jsou Farníčkem nadšeny.

nepřehlédněte na farních stránkách

krátké zprávy



Moji milí čtenáři!
Minulý (jarní) Farníček Vám nabídl malou anketu, v níž jste mohli dát najevo 

svůj postoj, své sympatie či výhrady k našemu-vašemu časopisu. Jediný ohlas, za 
který velmi děkujeme, si můžete přečíst na předchozí stránce dole.

Letní farníček doznal některých změn, i když nijak zásadních. Určitě jste si 
všimli, že kalendář svátků, slavností a farních akcí se přesunul na prostřední 
dvojlist. To abyste si jej mohli opatrně vyjmout a dát si ho někam na oči. A tak 
během následujících třech měsíců jistě nezapomenete na nic důležitého, co se  
u nás bude konat.

Okénko pro děti je rozsahem chudší než obvykle, děti ale nemusí smutnět! 
Chystá se pro ně samostatný prázdninový časopisek.

I farní knihovna tentokrát doporučuje časopisy - jak pro děti, tak i pro 
dospělé.

Blíží se léto, doba prázdnin, dovolených a výletů. Na různých místech ve 
Farníčku najdete modlitby a článečky, které vám mohou pomoci lépe prožít 
tento čas cestování, lépe si všímat krás světa stvořeného i s Boží pomocí zbudo-
vaného člověkem.

Asi jste poznali, že hlavním tématem tohoto Letního farníčku je Duch svatý  
a biřmování. To proto, abychom si připomněli, že letošní rok je Rokem biřmování, 
že za několik dní to bude rok, co někteří z vás přijali tuto svátost, a také že dnes 
slaví celá církev slavnost Ducha svatého.

Ať Vám tedy Duch svatý nadělí hojnost svých darů a ať je dokážete vždy 
správně používat, pro dobro své i bližních.

Studentům a žákům úspěšné zvládnutí zkoušek a všem pěkné prožití prázd-
nin a dovolených

  přeje Váš Letní Farníček.

Podzimní Farníček se těší na vaše prázdninové příběhy a zážitky, které prožijete 
a budete se o ně chtít podělit s ostatními.
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Dary Ducha svatého na dovolenou
Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce darem moudrosti, abych při obdivování 

krásy stvoření vždy viděl stopy Stvořitele a hledal své štěstí jen v něm.

Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce darem rozumu, aby mi údiv nad díly lid-
ského umění pomáhal pronikat do Božích tajemství.

Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce darem rady, abych uměl volit správné ces-
ty nejen na křižovatkách silnic a turistických cest, ale i na křižovatkách života.

Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce darem síly, aby zvládání namáhavých 
výstupů a vytrvalost v extrémních podmínkách sloužily jako dobrá příprava  
k zvládání těžkých situací během celého roku.

Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce darem poznání, abych při poznávání 
nových lidí,zemí a kultur hledal vždy tvou Pravdu a otvíral se tvé Lásce.

Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce darem zbožnosti, abych tak, jako mys-
lím na to mít stále u sebe cestovní doklady, nezapomínal obracet se k tobě  
s vděčností a chválou.

Přijď, Duchu svatý, a naplň mé srdce darem bázně Boží, abych vždy chránil 
své srdce před zlem tak, jak se chráním před bodavým hmyzem, nakažlivými 
nemocemi a kapesními zloději.

myšlenka na závěr

Vydáno 27. 5. 2012 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 10,- Kč - tento minimální příspěvek 
vkládejte do označené krabičky na stolku v kostele.
Kontakt na kněze: Boskovice, Masarykovo nám. 20; P. Miroslav Šudoma - 
608755273, P. Petr Košulič - 739589209; email: rkfarabce@mtw.cz
Kontakt do redakce: své příspěvky pište na mejl: p.hauptova@seznam.cz nebo 
napsané na papíře vhoďte do krabičky v kostele.
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách 
farnosti: www.kninice.farnost.cz.

 


