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ÚVODNÍK

Milí přátelé,
S podzimem a přicházející zimou nastává období, kdy si moc neužijeme den-

ního světla a ani ven nás to příliš netáhne. Je to ale zase doba, ve které se můžeme 
vrátit k běžné činnosti, jako je škola pro děti, různé kroužky, zájmové činnosti 
nebo v rámci farnosti výuka náboženství, zpívání, schůzky ministrantů, mše 
svaté se zaměřením na děti a další činnosti. Tato práce má přispívat k poznávání 
Boha a zakoušení jeho velikosti a lásky, která je pro život velmi důležitá. Snaha 
o předání takových hodnot je ale spíše jen vrcholem stavby, ke které přispíváte 
největším dílem svým dětem především sami, u vás v rodině. Ti, kteří se podílí 
na tom společném tvoření, výuce nebo vedení, načerpali jistě během horkých 
letních dnů inspiraci pro další práci. Také já bych se chtěl podělit o pár zážitků, 
které mě pro mou práci obohatily.

Prvním z nich byla pěší pouť do Zlatých Hor v Jeseníkách, kterou jsme podnikli 
s mládeží v červenci. Čekalo nás přes sto kilometrů cesty, kterou jsme si rozložili 
do pěti dnů. Přenocování jsem domluvil předem na vytipovaných farách po 
cestě. Trasu tvořily krásné rozhledy Drahanské vrchoviny, potom pohodlná rov-
ina Hané přes Litovelské Pomoraví a nakonec překonání Jeseníků. Bylo potřeba 
vždy dojít do cíle stanoveného na ten den. Obtížné pak bylo každé ráno znovu 
sbalit všechny věci, opustit místo odpočinku a znovu se vydat na cestu. Tak to 
odpovídá i naší cestě za Bohem, abychom nezůstali u věcí, které dostáváme, ale 
spíše usilovali o cíl, ke kterému směřujeme. Pouť jsme pak zakončili mší svatou 
v poutním kostele Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.

Druhým zážitkem byla opět pouť. Tentokrát autobusem do Makedonie, Al-
bánie a Řecka. Slavili jsme letos výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje a my 
jsme jeli do místa jejich rodiště, do Soluně. Mimo to, do těchto míst Balkánu, 
tehdejší Bulharské říše, se rozutekli i jejich žáci, kteří byli vyhnáni jako zas-
tánci slovanské bohoslužby z Velké Moravy. Jsou spolu se svatým Cyrilem  
a Metodějem známí jako Sedmipočetníci. Tedy k těm dvěma patří dalších pět 
žáků: sv. Kliment, sv. Gorazd, sv. Naum, sv. Sáva a sv. Angelár. Těch pět se po 
Metodějově smrti a vyhnání dostalo na území dnešní Makedonie a Albánie, 
kde založili kláštery, pokračovali ve slovanské bohoslužbě a rozšířili vzdělanost. 
Tato cesta mi přinesla rozšíření obzoru, jak zapadají jednotlivé události z dějin 
křesťanství do sebe, a který je také předmětem touhy poznávat okolnosti víry  
v růstu směrem k Bohu.

A toto nám přeji v těchto měsících všem. Abychom je smysluplně využili, 
když nás to neláká zrovna ven, zase jinak, ale vždy jako příležitost směřovat svůj 
život ke Kristu.

váš kaplan, Martin Kohoutek
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P. STANISLAV  RICHTER
V tomto Farníčku se pokusíme trošku připomenout našeho oslavence  

P. Stanislava Richtera, který dvaadvacet let působil v knínické farnosti a který 
před pár dny oslavil 90-té narozeniny.

Náš bývalý pan farář P. Stanislav Richter se narodil 10. 11. před devadesáti 
roky v Chrlicích u Brna. Na kněze byl vysvěcen na svátek sv. Cyrila a Metoděje 
5. 7. 1947 v Brně. Dva roky působil v Běhařovicích a Oslavanech, v roce 1949 
byl vyvázán ze služby v diecézi a vstoupil k jezuitům na Velehradě. Zde byl 
při likvidaci mužských řeholních řádů zatčen a vězněn v Praze na Pankráci, 
dlouhou dobu na samotce. Další roky věznění prožil v Trenčíně a Bratislavě. Po 
propuštění mohl vykonávat jen civilní zaměstnání. Až v roce 1969 dostal znovu 
státní souhlas a působil jako výpomocný duchovní v Rousínově a Rousínovci.

15. září 1970 byl ustanoven administrátorem a potom farářem v naší knínické 
farnosti. Od začátku roku 1982 se stal navíc také administrátorem na Vískách. 
V létě r. 1992 onemocněl a na těžkou službu vesnického faráře si už netroufal. 
Odešel do Charitního domova důchodců pro kněze na Moravci. Zde i v okol-
ních farnostech ještě dlouhá léta vypomáhal, pokud mu zdraví přálo, často také 
jezdíval na návštěvu do Knínic. Mohli jsme ho vidět, jak kráčí od vlaku nebo 
autobusu a se všemi se uctivě zdraví...

Také jeho bratr Vladimír byl knězem, působil jako univerzitní profesor v ra-
kouském Innsbrucku.

Svého bratra v Knínicích navštěvoval, po jeho onemocnění dával do pořádku 
jeho věci na faře a také sloužíval mše svaté. Rád si popovídal s lidmi, i na pivo 
zašel. Před necelým rokem v Innsbrucku zemřel.

P. Stanislava jsme v neděli zrovna na jeho narozeniny na Moravci navštívili. 
Původně se plánovala větší návštěva i s kulturním vystoupením naší Scholy. 
Ale po domluvě se sestřičkami a na přání pana faráře, s ohledem na jeho zdra-
votní stav, se uskutečnila jen malá návštěva pár lidí. Předali jsme panu faráři 
drobné dárky, největší radost mu udělalo blahopřání podepsané spoustou 
farníků a také prohlížení fotografií. Na nich uviděl známé tváře a také akce  
a události, které se v jeho bývalé farnosti odehrály. Moc už toho nenapovídá, 
ale bylo vidět, že má zájem. Poslechli jsme si společně s ním blahopřání  
a pěknou písničku, kterou mu zahráli na rádiu Proglas. Měl radost, že si na 
něho jeho ovečky vzpomněly, všem děkuje a všechny moc pozdravuje.
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• Požádali jste mě, abych napsal několik osobních vzpomínek na setkání  
s P. Richterem. Snad se na mě ten dobrý muž nebude zlobit, že se chci podělit  
o to, co z toho našeho setkávání bylo pro mě i naši víseckou farnost povzbudivé 
i inspirativní pro náš život. Tak snad na úvod bych si dovolil uvést několik dat  
z jeho života.

Narodil se v Chrlicích u Brna a desátého listopadu letošního roku se dožil 
požehnaného věku, devadesáti roků. Brzy po svém vysvěcení na kněze vstoupil do 
jezuitského řádu. V padesátých letech minulého století, při komunistických pro-
cesech vedených proti církvi, byl jedním z těch, kteří zažili mučení a ponižování 
v komunistických lágrech. Po svém propuštění byl nakonec ustanoven jako 
farář v Knínicích. Měl o dva roky mladšího bratra Ladislava, kněze byzantského 
obřadu, který působil na universitě v Innsbrucku. Byl známý a uznávaný profe-
sor filosofie a taktéž byl členem Ježíšova Tovaryšstva. Napsal několik pojednání 
vztahujících se ke středověku církevních dějin. Zemřel v únoru letošního roku.

S P. Stanislavem Richterem jsem se poprve setkal po smrti P. Zátopka, našeho 
faráře. Dostal tehdy do správy také naši, víseckou farnost. Bylo to někdy kolem 
roku 1982. Vzpomínám si, s jakou úctou přistupoval k nám farníkům, ale nejvíce 
jsme jej všichni obdivovali pro jeho nesmírnou obětavost. On v té době také učil 
děti náboženství ve škole ve Vískách. A nezřídka se stávalo, že když nejel autobus, 
šel z Knínic až na Vísky pěšky a to i v zimě a ve sněhu. Vnímali jsme také jeho 
uzavřenost, ale to jsme připisovali následkům všech útrap, které musel vytrpět. 

JAK VZPOMÍNÁME NA P. STANISLAVA RICHTERA:
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Měli jsme jej rádi, protože jsme cítili, že on má rád všechny nás. Věděli jsme také, 
že je velmi vzdělaný a že i přes své vědomosti nikdy neměl potřebu dávat najevo 
jakoukoliv povýšenost. Naopak, vždy byl příkladem pokory, vděčnosti a hlavně 
takové té neokázalé zbožnosti. Dodnes nevím, jak se dozvěděl o mé tehdejší 
skryté činnosti, ale nakonec mně byl oporou v otázkách teologie i filosofie. Vz-
pomínám si, jak jsem jednou, během dne, nenadále přišel ve Vískách do kostela 
a našel jej schouleného na zemi před oltářem. Oba jsme byli velmi překvapeni 
a oba nevěděli co v tu chvíli říci. A tak jsme jen poklekli a spolu se modlili. Pro 
mě je to dodnes, díky P. Stanislavovi, velmi silný zážitek Boží přítomnosti bez 
zbytečných řečí.

Osobně si jej vážím také za velikou odvahu a vstřícnost, kterou projevil, 
když ke Školským sestrám do Šebetova, byl přidělen P. Mlýnský. Byl to on, kdo  
P. Damiánovi tehdy vymohl, aby se stal výpomocným administrátorem ve far-
nostech spadajících pod správu knínického faráře. Bylo to tím spíš obdivuhod-
né, protože oni oba byli tehdy pod stálým dohledem donašečů STB. Rád a s 
vděčností také vzpomínám na poutní slavnosti u kapličky ve Světlé, kde jsme se 
mimo jiné osobnosti mohli setkat s ním i s jeho bratrem.

A tak drazí přátelé, nezapomínejme při všech svých prosbách, vzpomenout 
i na všechny ty, co nám s láskou sloužili a slouží. A na místo mnohdy ne-
spravedlivých soudů, raději postavme upřímnou prosbu o Dary Ducha Svatého 
pro ně i pro nás.

Petr Šmeral
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• Když se řekne o. Richter, tak se mi vybaví  důstojný pán v černém klobouku, 
jak jde po městečku☺...a  také hodiny náboženství. Mám vzpomínku právě na 
jednu hodinu, kdy nás učil Boží vlastnosti - že je Bůh vševědoucí, všemohoucí,... 
a také všudypřítomný. Zkoušel nás, kam se před Bohem můžeme schovat. Někdo 
řekl do skříně, do sklepa - prostě do tmy - ale pan farář hned řekl, že i kdyby-
chom se zahrabali několik metrů do země, tak tam bude s námi i Bůh, protože 
je všude.

Také se mi vybaví budova fary. Proč fara? Protože moje babička na faře uklí-
zela, takže jsem měla to štěstí a občas jsem tam s ní zašla. Tenkrát se ještě na 
faru tak často nechodilo jako nyní - pro většinu dětí to byla cizí budova. Pa-
matuji si velké schody s velkým křížem a takové tajemné zvláštní ticho a vůně. 
Také některé místnosti měly svoje kouzlo - třeba nahoře sál s krásnými mal-
bami na stropě. Také jsem někdy šla s babičkou na farní dvůr. To bylo teprve 
dobrodružství! Velké budovy, ve kterých bylo tolik zajímavých věcí. A co farní 
zahrada? Vždycky  si vzpomenu na krásné růžové pivoňky, které tolik voněly 
a taky starou rozbitou studnu, kde mě babička vždycky varovala, abych k ní 
nechodila, protože by tam na mě vylezl “Studňák” (něco jako Hastrman☺ ).

-jm-
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• Při vzpomínce na pana faráře P. S. Richtera se mi vybavuje křest našich 
dětí. Když se ptal na adresu kmotra, řekl si pro snadnější zapamatování: č. 298 
to je 300 bez dvou.

Když už byl na zaslouženém odpočinku na Moravci, často jezdil do Knínic na 
návštěvu. Jednou jsme šli spolu od vlaku, vyptával se, jak se daří babičce. Míjeli 
jsme školu, u které stojí kaplička sv. Floriána. Zastavil se, udělal kříž a šli jsme 
dál a pokračovali jsme v rozhovoru. Tak jsem se zastyděla, kolikrát letím okolo 
té nenápadné kapličky bez povšimnutí.

Lidé si na něho vzpomínají s úsměvem na tváři, byl to dobrý a laskavý kněz. 
Když šel naší ulicí, dětem rozdával pomeranče a oplatky.

-vk-

• Bylo to asi první rok působení o. Stanislava v naší farnosti. Na Vánoce 
jej přijel navštívit bratr Vladimír. Oba se přišli podívat, jak zdobíme vánočně 
kostel. Když viděl o. Vladimír, jak všichni jsme zmrzlí (tenkrát se ještě v ko-
stele netopilo), poslal bratra pro něco na zahřátí. Za chvilku nám přinesli čaj s 
rumem a dospělým i štamprličku něčeho ostřejšího. To se nám to potom pěkně 
zdobilo…

Každou neděli odpoledne ve tři hodiny bývalo svátostné požehnání. Po něm 
jsme se obvykle my kluci ministranti vypravili na nějakou výpravu do lesa.  
Stávalo se, že pan farář se přidal k nám a my ho vodili po okolí Knínic a uka-
zovali mu krásy našeho kraje. Ač jsme byli o spoustu let mladší, vždycky nám 
stačil.

Mše svaté bývaly v neděli za pět minut půl osmé a ve čtvrt na deset. To aby 
přespolní farníci stihli autobus. Pan farář dával vždy dobrý pozor na čas, pečlivě 
sledoval hodinky. Ke konci mše svaté po svatém přijímání mnohokrát zazněla 
ona památná věta: “Právě nám uplývá hodina, která je pro některé znamením, 
aby odcházeli…” To se potom zvedla skoro celá přední čtvrtina u sv. Josefa (tam 
sedávali a sedávají doposud hlavně Šebeťáci) a bočními dveřmi všichni odchá-
zeli po Hradisku na horní zastávku na autobus.

O. Richter přizpůsoboval náš kostel pokoncilním změnám i pohodlí nás 
farníků. Zbudoval obětní stůl tváří k lidu, nechal nainstalovat akumulační 
vytápění, zateplil a zabezpečil okna a dveře, s panem Dufkem zařídili nové 
pohodlné lavice. I když v presbytáři byl pevný stabilní ambon, často používal 
při čtení a kázáních menší ambon přenosný. Ten měl mezi předními lavicemi 
a častokrát jej poponášel dopředu nebo dozadu, podle toho, jak daleko seděli 
věřící. Přitom toho neměl vůbec zapotřebí, hlas měl jako zvon, takže ho bylo 
krásně slyšet bez mikrofonu i vzadu pod kůrem.

Měl rád teplo, vadil mu i sebemenší průvan. Kolikrát se zarazil uprostřed mše 
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Mohlo by se ještě dlouho vzpomínat… Snad vás tyto řádky trošku naladily a 
i vy si vzpomenete na něco pěkného, co jste zažili s P. Richterem. Vždyť u nás v 
naší farnosti prožil skoro čtvrtinu svého dlouhého života a podstatnou část své 
aktivní kněžské služby. Děkujeme, pane faráři...

A na dalších řádcích nabízíme další zavzpomínání na vzácné kněze našeho okolí:

Nedávno sloužil v našem kostele mši sv. u příležitosti 50 let kněžství  
P. Vladimír Sommer. Je to významné výročí v životě kněze, neboť se ho mnoho 
kněží ani nedožilo.

Na jedno z nich bych chtěla vzpomenout.
V roce 1937 opustilo gymnazium v Jevíčku mimo jiné 5 absolventů, kteří se 

dali na kněžskou dráhu. Jejich slavné primice se konaly v roce 1937. Jako kněží 
působili na četných místech a někteří mnoho let v téže farnosti. Poskytovali 
svým farníkům nespočet svátostí, povzbuzení, útěchu a vše potřebné k dobrému 
křesťanskému životu.

Psal se rok 1987 a těchto 5 kněží se rozhodlo oslavit společně 50 let svého 
kněžství mší svatou na poutním místě Kalvarie u Jevíčka. Byla sobota ráno  
a prostranství před bazilikou  bylo zaplněno stovkami věřících z celého okolí. 
Slavnou mši svatou slavili:

P. František Krchňák, dlouholetý farář v Letovicích, rodák ze Světlé
P. Rudolf Vašíček, farář v Luhačovicích, rodák z Cetkovic
P. Jan Mrva, rodák z Uhřic
P. Alois Ambroz, rodák z Cetkovic
a P. Ignác (Hynek) Lakomý (můj drahý strýček), který byl hlavním cele-

brantem. Homilii pronesl P. Červeňák, farář z Křenova u Jevíčka, vynikající ka-
zatel. Mše sv. se zúčastnilo mnoho kněží a ministrantů. Ze současně žijících to 
byl např. P. Jindra, bývalý děkan v Boskovicích a P. Sedlák (tehdy jako minis-

VZPOMÍNKA na výročí 50 let kněžství 

svaté a žádal věřící nebo ministranty, aby zavřeli pořádně dveře, že táhne. Proto 
také si domluvil, že mohl mše svaté ve všední dny sloužit na faře ve farním sále. 
Tam se topívalo v kachláčích a bylo tam krásně teplo. Nám ministrantům se to 
líbilo a myslím, že i babičkám, které chodívaly na mši svatou každý den. Mše 
bývaly o půl sedmé ráno, jen ve čtvrtek už o šesti. To jezdíval pan farář do svých 
rodných Chrlic za maminkou, tak aby stihl vlak. My jsme se po návratu z kostela 
ještě na chvilku mohli zavrtat pod peřinu, než se šlo do školy. Potom si pan farář 
vzal maminku k sobě na faru do Knínic a už nikam nejezdil.

(ze vzpomínek bývalých ministrantů)
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trant), dnes farář v Horním Štěpánově.
Mše sv. byla sloužena venku na připraveném oltáři, aby ji všichni přítomní 

mohli dobře sledovat. Z celé slavnosti jsou zachovány četné fotografie. Byl to 
hluboký duchovní zážitek, který se jistě vryl do paměti všech účastníků. Snad se 
najdou ještě někteří, kdo si na tuto událost vzpomenou.

Od té doby se ročník tak bohatý na kněžská povolání z tak malé oblasti asi 
neopakoval.

Byla to velkolepá oslava kněžství. Slavíme dnes všechno možné, ale oslava  
50 let je v dnešní době vzácnost.

Nikdo z oslavenců po dosažení požehnaného věku již není mezi námi, ale 
zanechali po sobě vzácné vzpomínky na svůj bohatý a naplněný kněžský život.

A tak budiž tato vzpomínka na vynikající osobnosti církevního života také 
poděkováním za jejich obětavou službu Bohu a svým farníkům. Nezapomíne-
jme ve svých modlitbách na všechny kněze a nová kněžská povolání, neboť je 
jich stále nedostatek. Odpočinutí věčné dej jim Pane...
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víme proč?

Víme proč a jak prožívat adventní dobu?

Žádné období roku není tak příhodné, aby se rodina navzájem sblížila, srost-
la, jako doba adventní a vánoční. Kolik je tu příležitostí ke sblížení členů rodiny, 
k projevu lásky, dělání radosti. V těch dnech Bůh přichází na svět, a víc, chce 
přijít do našich rodin. My se máme na tuto návštěvu připravovat a těšit, máme 
mu ji umožnit. 

Ale ne všechny rodiny prožívají advent tak krásně. Není to zaviněno jen 
náboženskou lhostejností. Překážky bývají i v těch rodinách, kde  se na vánoční 
chystání vynaloží mnoho úsilí a námahy. 

Vánoční radost, co to je? “No přece, aby děti dostaly všechny dárky, co si přejí,” 
řekne tatínek. A maminka? “No přece, aby bylo napečeno hodně cukroví, aby se 
mi povedla vánočka, aby kapr na Štědrý večer byl akorát. A také musí být každý 
hadřík v domě vypraný, každý kout vysmejčený.”

Je to úkol na umoření, když si to rodiče takhle naplánují. A přece je to málo, 
přece je to špatný program. Vaše děti se jistě těší na dárky, jistě mají rády slad-
kosti. Ale stačí obojího polovic, když dostanou to, co potřebují nejvíc, abyste vy, 
rodiče, na ně měli čas, abyste s nimi hovořili, vyprávěli si, hráli. 

Aby vánoční radost byla úplná, musí příprava trvat po celý advent. Kdyby 
si tak každý tatínek umínil, že bude každý den aspoň hodinu tatínkem! Aspoň 
hodinu denně že se věnuje dětem, to by byla revoluce ve světě dítěte!

Kdyby si každá maminka umínila, že i ona bude v adventě víc maminkou než 
uklízečkou, pradlenou, kuchařkou, nákupčí, služkou všech - to by byl krásný 
dárek dětem!

Hovořte doma o tom, jak si chcete navzájem připravit ty nejkrásnější Vánoce. 
Rozdávat se v lásce, to je podoba Boží v člověku. 

L. Simajchl z knížky Společně k Bohu

Advent v rodině
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POZNÁVÁME sakrální stavby NAŠÍ FARNOSTI

V neděli 15. září, den po svátku 
Povýšení sv. Kříže, byl P. Miroslavem 
Šudomou znovu posvěcen kříž “pod 
Jankem”. Tento kříž zde stojí již 85 let. 
Antonie Hrudová, jejímž nákladem 
byl kříž zbudován v roce 1928 firmou 
J. Hemzal v Konici, byla prostřední 
dcerou Františka a Antonie Hrudových. 
Narodila se 27. 12. 1893. Její starší ses-
tra se jmenovala Mariana (* 16. 11. 
1891) a mladší Františka (* 10. 1. 1896). 
Mariana se provdala za Aloise Janíčka, 
kováře z Pamětic. Františka si 16. 5. 
1922 bere za muže Aloise Ambrože, 
zedníka ze Světlé. Zůstávají bydlet spolu 
s rodiči Františky a svobodnou Antonií 
v rodném domě v Knínicích číslo 25. 
Antonie zůstává svobodná a povolání 
se v matrice uvádí švadlena. Její sestře 
Františce se postupně narodí čtyři děti 
- Marie, Alois, Bohuslav a Emil. Zmiňovanému Bohuslavovi se Antonie stane 
kmotrou při křtu, který se uskutečnil 23. 10. 1927 ve farním chrámu Páně  
v Knínicích. Malého Bohuslava křtil P. Václav Suchý. O dva měsíce později, 15 
dní před svými 34. narozeninami, zcela nečekaně Antonie umírá na selhání 
srdce. Pochována je 14. 12. 1927 na místním hřbitově v Knínicích P. Josefem 
Blahou. Patrně z její pozůstalosti nechává rodina zbudovat kříž.

Za celých 85 let nebyly provedeny zásadnější opravy tohoto kříže. Nachází se 
na obecním pozemku p. č. 3829, bylo tedy nutné podat žádost na obecní úřad o 
souhlas s provedením opravy. Na základě kladné odpovědi se začátkem května 
2013 započala obnova kříže. Jeho podstavec je z pískovce a samotný kříž je  
z mramoru. Byla oslovena firma Jiřího Šnobla z Jevíčka. Nejprve bylo nutno od-
kopat zeminu zhruba do hloubky 1 m, aby mohly být zpevněny základy. Podloží, 
které je zde jílovité, a kořeny blízko rostoucích stromů způsobily naklonění kříže. 
Po zpevnění základů došlo k narovnání kříže. Dále práce pokračovaly samotným 
čištěním. Za pomoci chemie byl opakovaně proveden očistný nátěr. Horní díl 
kříže, který byl upadený a dochoval se, je znovu přidělán. Bylo též potřeba obno-
vit písmo. Vlivem kyselých dešťů a povětrnostních podmínek nebylo již čitelné. 
Firmě oprava s přestávkami trvala 4 měsíce a výsledek předčil očekávání.

Nechť je tu kříž zachován po další roky pro příští generace.
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SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT

SVATÁ LUCIE
Svátek svaté Lucie si připomínáme 13. prosince.
Život této světice je opředen celou řadou zajímavých legend a s jejím jmé-

nem je také spojena zajímavá pranostika a spousta lidových tradic.

Narodila se v Syrakusách na Sicílii pravděpodobně před rokem 290. Z lásky 
ke Kristu učinila slib zachování panenské čistoty, a tomuto slibu zůstala věrná. 
Matka Eutychie ji však chtěla provdat za nápadníka ze stejně vznešené rodiny. 
Lucie sňatek odmítala a vše vkládala do modlitby, ale obrácení matky v tom 
směru nepřicházelo. Lucie si nejspíše dělala naději na pomoc uctívané mučednice 
Agáty. Přiměla matku k vykonání pouti ke hrobu této světice, protože věřila, že 
matka bude uzdravena z krvetoku, kterým trpěla. Jejich společná pouť i pomoc 
ze strany sv. Agáty se podle tradice uskutečnily. Legendy informují o vidění či 
snu Lucie, v němž jí Agáta dala vědět, že dojde jak k matčině uzdravení, tak i k 
jejímu vlastnímu mučednictví.

Matka již na Lucii se sňatkem nenaléhala, ale její snoubenec se pochopitelně 
zajímal, proč je odmítnut a legendy zde hovoří zkresleně. Pravdivý důvod odmít-
nutí nakonec měl za následek postavení Lucie před soudce. Ten měl za úkol její 
věrnost Bohu zlomit a podle okolností ji potrestat.

Lucie byla odsouzena k násilnému zbavení panenské nevinnosti od 
návštěvníků veřejného domu. K jejímu znásilnění však nedošlo, protože selh-
aly všechny pokusy Lucii tam dopravit. Nepomohly ani voli, kteří se pak dos-
tali mezi atributy. Následně jsou legendami uváděna různá muka, která musela 
proto podstoupit. Hodnověrnost těch údajů je sporná, jisté je, že podstoupila 
mučednickou smrt a má se za věrohodnou bodná rána mečem nebo dýkou, po-
dle tradice vedena do krku.

• Ostatky sv. Lucie se nacházejí v chrámu sv. Jeremiáše a Lucie v Benátkách. 
Části z nich byly předány do Syrakus. Relikviář s jejíma očima je uchováván v 
Neapoli.
• Svatá Lucie je patronkou švadlen, kočích, sklenářů a brousířů. Je vzývána 

proti krčním chorobám.
• Atributy: nejčastěji bývá vyobrazena s mečem, se svítilnou a výrazným 

atributem bývá miska, na které jsou vidět dvě oči. Vliv na zařazení tohoto os-
obního atributu mají pravděpodobně pozdější legendy. Jsou však nejednotné. 
Píše se v nich, že si je vyloupla sama Lucie a poslala snoubenci. Už zde se liší 
důvody nevěrohodného činu: aby se jí zřekl, načež jí potom byly oči Matkou 
Boží navráceny; jinde je vlastní vyloupnutí očí řazeno těsně před Luciinu smrt 
a jejich darování snoubenci proto, že je na ní obdivoval, s poděkováním za 
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dopomožení do nebe. Další variantou je to, že Lucie byla na konci svého mučení 
oslepena a probodena.
• Její jméno je odvozováno od latinského slova lux – lucis, znamenajícího 

světlo a je překládáno jako Světlana. Od něho pochází i pojmenování nejmladších 
členek skautingu – světlušek, které v ní vidí patronku a chtějí se snažit být světlem 
a vzorem pro druhé jako ona.

Pranostika: „Lucie noci upije a dne nepřidá“
Dalo by se říci, že to již dlouhou dobu neplatí. Toto rčení totiž pochází z 

doby před přechodem z juliánského kalendáře na gregoriánský (v 16. století), 
kdy zimní slunovrat skutečně připadal na dobu kolem 13. prosince. Změnou 
kalendáře a vyrovnáním časových chyb došlo k posunu o několik dní.

Jiným vysvětlením lze ale dokázat, že toto pořekadlo přece jen platí. Důkazem 
můžou být východy a západy slunce v době kolem svátku svaté Lucie. Platí, že do 
svátku sv. Lucie vychází slunce čím dál později a večer zapadá dříve než předchozí 
den. Ale okolo svátku sv. Lucie se čas západu zastaví a poté začíná slunce zapadat 
později, takže platí že …sv. Lucie, noci upije… Východ slunce je ale i nadále den 
ode dne později, takže platí i druhá polovina rčení: ale dne nepřidá…
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knihovna

Ať chceme nebo nechceme, nejjistější jistota v životě je smrt. Nic nepomůže 
zahalovat ji diskrétním mlčením. Ale od té doby, co ji vzal na sebe Boží Syn, dos-
tala novou tvář a křesťan se jí nemusí bát, protože ví, že je to jen práh do nového 
domova. Tuto perspektivu nám staví před oči ve své knížce františkánský ka-
pucín P. Raniero Cantalamessa.

Smrt je univerzální přechod. Musíš přejít odvážně. Pak je to přechod od 
porušenosti k neporušenosti. Proto se nelekej slova smrt, ale raduj se z dobrodiní 
tohoto krásného přechodu. Jak vidíme, definuje Ambrož smrt stejně, jako jinde 
velikonoce. Jako by říkal: “Jmenuje se smrt, ale jsou to velikonoce”! Umírající 
křesťan může říct se vší pravdivostí: “Na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět 
do plné míry Kristovy smrti”. Už neumírám já, ale umírá ve mně Kristus.

Zde vidíme, co je opravdu hrozné na eutanázii. Zbavuje smrt člověka její 
spojitosti se smrtí Kristovou, olupuje ji o její velikonoční charakter, vrací ji 
nazpět, dozadu, k tomu, co bylo před Kristem a mimo Krista. Uvolňuje ji od 
nadpřirozené gravitace kolem jejího slunce a takto ji znovu uvězňuje ve tmě a v 
mrazu. Smrt je zbavována své přísné velebnosti a je banalizována, stává se dílem 
člověka, rozhodnutím jeho konečné svobody. Diskuse o eutanázii se nejčastěji 
soustřeďuje skoro výhradně na problém její mravní dovolenosti nebo nedovo-
lenosti. Věřící musí být zděšen, když ví, co znamená eutanázie v rovině zjevení 
a milosti.

Raniero Cantalamessa  -  SESTRA  SMRT
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vyznačte si v kalendáři

  1.  neděle Začíná adventní doba, ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
  4.  středa MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
  6.  pátek Památka sv. Mikuláše, VEČER CHVAL
  9.  pondělí Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
12.  čtvrtek ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI
15.  neděle MISIJNÍ JARMARK
24.  úterý Štědrý den, mše sv. v 16:30
25.  středa Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční
26.  čtvrtek Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27.  pátek Svátek sv. Jana Evangelisty
28.  sobota Svátek betlémských dětí, mučedníků
29.  neděle Svátek sv. Rodiny
31.  úterý Sv. Silvestr, konec občanského roku, mše sv. v 16:00
  NEFORMÁLNÍ POSEZENÍ NA SÝPCE

  1.  středa Slavnost Panny Marie, Matky Boží
  3.  pátek VEČER CHVAL
  5.  neděle TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA v Knínicích a ve Vážanech
  6.  pondělí Slavnost Zjevení Páně
11.  sobota TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Šebetově
12.  neděle Svátek Křtu Páně  (končí doba vánoční)
18.  sobota Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
25.  sobota Svátek Obrácení sv. Pavla

                     

  2.  neděle Svátek Uvedení Páně do chrámu  (Hromnice)
  7.  pátek FARNÍ PLES
11.  úterý Památka Panny Marie Lurdské  (Světový den nemocných)

prosinec

leden

únor
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pozvánky

Přijměte 15. 12. od 9:30 pozvání na sýpku v Knínicích, kde budete mít 
možnost shlédnout a zakoupit si výrobky, které lidé vyrábí doma, nebo které se 
vyrábějí na tvořivých dílnách (věnečky z popcornu, andělíčky z korálků, dárkové 
kabelky, svícny z větviček apod…). Zakoupením přispíváte na Papežská misijní 
díla. 

Pokud budete chtít přinést výrobky na tento jarmark, prosím, abyste tak 
udělali v pátek 13. 12. od 15:00 do 17:00 na faru v Knínicích, nebo v neděli  
15. 12. přede mší svatou na sýpku. (Mše sv. je v 8:30).

Prosím také hospodyňky, jestli by si našly chvilku času na upečení něčeho 
dobrého na zakoupení na jarmarku, nebo na občerstvení. 

Předem děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na spolupráci při 
přípravě misijního jarmarku.

Misijní jarmark

Neformální silvestrovské posezení 
Již tradičně po mši sv. na sýpce. Malé občerstvení, dobrou náladu s sebou!☺                                                                                          

 
Zveme Vás na osmý Farní ples, který se uskuteční 7. února 2013 v kulturním 

domě v Knínicích. K tanci a poslechu hraje Pohoda. Přijďte se pobavit, popoví-
dat, zatančit...

V sobotu 8. března bude v našem kostele postní duchovní obnova, kterou 
povede o. David Ambrož z farnosti Rájec-Jestřebí. Podrobnosti budou později 
na plakátech a v Jarním Farníčku.

 

Postní duchovní obnova 

Farní ples 

Křty:
17. 11.     Josefína Hauptová

Svatby:
7. 9.        Antonín Portl a Lada Hauptová
5. 10.      Tomáš Měkota a Soňa Hlubinková

Pohřby:
31.  8.     Antonín Elisek
26. 10.    Ludmila Sedláková
16. 11.    Josef Bílek

Svátostný i nesvátostný život v naší farnosti
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Konference hnutí Modliteb matek
V říjnu byla v Brně celostátní konference hnutí Modliteb matek. Na tuto kon-

ferenci přijela i zakladatelka Hnutí sestra Veronika Williams z Anglie.
Vydávala svědectví o tom, jak jí Bůh oslovil. Jak měla vnitřní touhu se modlit 

za své děti. Pořád tuto touhu nosila ve svém srdci, a aniž by o tom s někým mlu-
vila, přišla za ní její švagrová a svěřila se jí se stejnou touhou, kterou v sobě nosí. 
Začaly se spolu modlit. Na počátku byly dvě toužící maminky! 

Bez nějaké reklamy se tyto modlitby rozšiřují jako lavina do celého světa. 
Modlitby matek se modlí ve 107 zemích světa. 

Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život 
Ježíšovy Matky.                        

Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou 
ve velké důvěře, že  On může všechno.

"Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit Ježíši,
aby nás přenesl v náručí na druhý břeh;
jako dítě, které spí v matčině náručí. "  

Sestra Veronika cítila potřebu promluvit na konferenci také o čistotě srdce. Mlu-
vila o tom, co nás od Boha vzdaluje. Je to materialismus, různé metody New Age, 
joga, homeopatie, reiky a mnoho dalších…

Také mluvila o tom, že když jednou přednášela, promluvil jeden muž, který 
říkal, že má přítele. Ten přítel vlastní lékárnu. V lékárně prodával i homeopatika. 
Požádal kněze, aby mu přišel lékárnu požehnat. Kněz všemu požehnal. Za týden k 
tomu lékárníkovi chodili lidi, kteří si stěžovali, že jim homeopatika nezabírají….

Pokud používáme nějakou metodu, o které máme pochybnosti, ptejme se Pána. 
Prosme, abychom žili v pravdě. 

Veronika mluvila také o nespočtu zázraků, které se udály ve skupinkách 
modlících se maminek. 

Uzdravení dětí ze závislostí na drogách, na alkoholu, apod. Uzdravení z fyzick-
ých a psychických nemocí, atd…

Bůh je tak velký, že není nic, co by nedokázal změnit. 

co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících
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DESÁTÁ DIECÉZNÍ POUŤ RODIN DO ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Již podesáté jsme přijali pozvání našeho biskupa Vojtěcha a vydali jsme 

se do Žďáru nad Sázavou na pouť rodin. Počasí nám přálo, a proto veškerý 
program mohl probíhat venku, včetně slavnostní mše svaté. Otec biskup se  
v homilii zaměřil na rodinu. Vycházel z evangelia, které bylo o Utišení bouře na 
moři. Zamýšleli jsme se nad otázkami: “Na čem stojí můj život? Co nás může 
odloučit od lásky Kristovy? Základem je láska, která stojí na Kristu. Láska se 
má stát životním prostředím, ve kterém můžeme vychovávat děti. Manželství je 
skutečně veliká hodnota. Manželství je dar nejen pro děti, ale i pro společnost,  
i pro nás samotné. Je důležité doplout do přístavu, i když moře víc bouří. Prop-
lout nebezpečným úsekem života - "přivázat se ke stěžni" = ke Kristu. On řeší 
vše, co se mezi dvěma lidmi nahromadí, léčí vše, když máme v životě strach, úz-
kost,... Ale když budeme mít pevný základ, o který se můžeme  opřít, vše půjde 
snadněji. Každý den odevzdávat v modlitbě..." To bylo krátce z homilie.

A co nás čekalo dále? Po obědě jsme si mohli vybrat z nabitého progra-
mu: pro děti to byly různé soutěže, výtvarné dílny, deskové hry, skákací hrad  
a nebo hojně navštívené divadélko Pinnocchio. Dospělí mohli adorovat v bazi-
lice, prohlédnout si areál kláštera - muzeum knihy, Expozici barokního umění, 
Santiniho expozici a Expozici Kinských nebo vyslechnout přednášku Kateřiny 
Lachmanové - Milosrdenství v rodinných vztazích. Také byla možnost vydat se 
na nedaleké poutní místo - Zelenou Horu.

Program byl opět nabitý a každý si našel "to své". Na závěr jsme přijali 
požehnání o. biskupa, před kterým nám oznámil, že se příští rok bude konat na 
tomhle místě ne jen diecézní, ale celostátní setkání rodin. Takže se máme na co 
těšit a prosil nás o modlitbu, aby vše dobře vyšlo.

-jm-

DUCHOVNÍ OBNOVA VE SLAVKOVĚ U BRNA
Druhou listopadovou sobotu mi bylo dopřáno, abych se jela ztišit a načerpat 

duchovních sil do Slavkova u Brna. Školské sestry Naší Paní tento den zajist-
ily jednodenní duchovní obnovu. Hlavním knězem, který nás provázel svým 
slovem, byl o. Adam Rucki. Tématem pro tento den bylo „Hořící keř – setkání  
s Bohem, které proměňuje.“ Neodolala jsem takovému pozvání, zvlášť když vím, 
že v tolika ohledech jsem slabá a bez Boha a Jeho pomoci nezvládnu nic!

A opravdu jsem nelitovala! Sestry byly velice pozorné, laskavé a usměvavé. 
Měly jsme přichystané zázemí jak po organizační, tak po duchovní stránce. 
Mohly jsme navštívit během celého dne adorační kapli, také byla možnost 
přijmout svátost smíření. Pro 160 účastnic bylo „v pohotovosti“ 9 kněží.

Moc ráda bych Vám předala všechny úžasné myšlenky, které o. Adam ze sebe 
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“chrlil” v průběhu tří přednášek, ale to by mi asi nestačil farníček. Proto alespoň 
ty myšlenky, které mě oslovily nejvíc…

Téma bylo „Hořící keř – setkání s Bohem, které proměňuje“.
Bůh povolal Mojžíše, aby vyvedl Izraelity z egyptského otroctví. Co má 

společného člověk, jménem Mojžíš s naším životem? Se mnou?
Bůh Mojžíšovi říká: „Mojžíši, já Tě potřebuji.“
Bůh stejně tak oslovuje i nás: „ ……., já Tě potřebuji.“ Potřebuje osobně 

každého z nás takové, jací jsme. S mojí tváří, s mým tělem, s mojí povahou, s 
mými hříchy ….

S každým člověkem má Bůh plán. S každým z nás Bůh počítá…. Nezáleží na 
tom, co dělám – jestli jsem vysokoškolský učitel, nebo popelář – důležité je, ko-
lik do své práce dávám srdce…

Mojžíše svazovalo s Bohem hluboké přátelství.
Když máme pozemského přítele, řešíme s ním svoji práci, svoje radosti, boles-

ti a přítel o nás všechno ví. Zná naše chyby, naše přednosti. Má nás rád.
Je dobré se Pána ptát jako přítele: „ Pane, chceš, abych udělala tuto věc?“ „ Jak 

mám vyřešit tento problém?“
Důležité ba klíčové místo pro Mojžíše a jeho vztah s Bohem:
Mojžíš chodil pořád na jedno stejné místo, kde pásl ovce. Jednou ale překročil 

hranici. Udělal něco jinak, než byl zvyklý. A tam, na tom místě se Mojžíš setká 
s Pánem. Stejně tak bychom měli mít odvahu jít za hranici všednodennosti. 

Když se setkáváme s Bohem v modlitbě, je dobré říct Pánu všechno. Nehrát 
si na to, že nemám problém, že jsem šťastný, i když mě něco trápí. Být jako 
Mojžíš – upřímný. Říct Bohu všechny pochybnosti, rozhořčení, trápení s dětmi, 
se sebou samou, apod….

Bůh se nedívá na naši dokonalost, ale na naši touhu.

Myšlenka na závěr: 
Prosme Boha o hodně. Nebuďme 

„troškaři“ ve svých prosbách. Když 
Mojžíš prosil o jídlo pro izraelity – chtěl 
vola a ryby – Bůh byl tak dobrý, že jim 
dal „luxusní zboží“ křepelky. 

Bůh může dát víc, než si dokážeme 
představit!

-bš-
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SLAVNOST SV. VÁCLAVA V NAŠÍ FARNOSTI
Ráno 28. září začala slavnostní mše svatá za hojné účasti věřících a ministran 

tů, v čele s naším panem kaplanem. Sešli jsme se u oltáře poděkovat za úrodu  
a uctít památku sv. Václava. Zahynul ve 27 letech, přesto je znám po celém světě. 
Neusiloval o moc velkého panovníka, dával přednost Bohu, sloužil u oltáře jako 
ministrant a pomáhal chudým lidem.

Krásné podzimní odpoledne nás přivítalo na farní zahradě obrazem sv. Václa-
va a sv. Rodiny vyzdobené květinami, rozdováděné děti a sportovně založení 
farníci a gurmáni zároveň. Byly pro nás připraveny míčové hry, závody na 
koloběžce nebo kole. Na ochutnání kozí sýr-výborný, párky v rohlíku - ocenily 
děti, topinky s česnekovou pomazánkou ozdobené paprikou chutnaly znamenitě. 
Naléval se mošt, z posbíraných a vylisovaných farních jablíček, burčák i něco 
ostřejšího.

Nesnadný úkol nás čekal při hodnocení nejlepšího štrúdlu z těch, které 
připravilo 5 kuchařek. "Ale jak vybrat ten nej..., když všechny byly výborné  
a pečené s láskou." Po vyhodnocení přispěchala ještě jedna dobrá duše, přinesla 
dva druhy-jablečný a tečkou na závěr byl ještě vlažný, slaný štrúdl. Myslím, že 
o výhru ani nešlo. Cílem bylo zúčastnit se, prožít krásné odpoledne a hlavně 
přispět finančně na zaplacení školy pro naše adoptivní farní dítě z daleké Afriky. 
A to se splnilo na jedničku s hvězdičkou.

Díky sv. Václave, že nám dáváš 
dobrý příklad, že můžeme pomáhat 
potřebným, (neboť nevíme, kdy budeme 
sami potřebovat pomoc).

Díky sv. Václave, že ses přimluvil za 
krásné počasí a mohli jsme v následu-
jících dnech sklidit z polí i zahrad 
všechnu letošní úrodu.

Díky sv. Václave, za všechny lidi, kteří 
jdou v tvých stopách a zorganizovali 
tento krásný den.

-vk-
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Výše bylo zmíněno, že svatováclavské odpoledne provázela “soutěž” o nejlepší 
štrúdl. Zúčastnilo se pět kuchařek a do hodnocení se rádo zapojilo velké 
množství lidí. Každý štrúdl byl úplně jiný. Některý zajímavý svým tvarem, jiný 
vůní, některý byl vláčný, jiný zase křupavý, zaujmout nás mohl také dia štrúdl. 
Předmětem hodnocení byl ale vzhled a chuť. A tady je RECEPT na štrúdl od 
Barči Pecnové, který byl pro většinu porotců prostě ten nejlepší:

Tvarohový štrúdl
500g hladké mouky
250g tvarohu
250g Hery
prášek do pečiva na špičku nože

Vypracujeme těsto, které rozdělíme na 4 díly, a z každého uděláme jednu no-
havici: těsto rozválíme, pokapeme rozpuštěným máslem, lehce posypeme strou-
hankou nebo mletými ořechy, poklademe strouhanými nebo krájenými jablky, 
posypeme krystalovým cukrem, skořicí, můžeme přidat rozinky a nohavici smo-
táme. Před i po pečení potřeme rozpuštěným máslem. Pečeme dozlatova☺. 

A ještě krátký štrúdlový bonus. Touto labužnickou pochutinou se nechala in-
spirovat Štěpánka Ráchel Popková OSCCap. a napsala KNÍŽKU Štrúdl svaté 
Anežky. Jde o cyklus duchovních úvah inspirovaných životem sv. Anežky České. 
Dovolím si na tomto místě citovat text z obálky této knihy - věřím, že mnohé  
z vás inspiruje nejen k pečení, ale i k přečtení:

“Umění dobře žít, stejně jako umění udělat opravdu dobrý štrúdl není v dnešní 
době, tolik holdující polotovarům různého druhu, vůbec samozřejmé. Je k tomu 
zapotřebí také čas, odhodlání, úsilí, zkušenost i nápaditost… Anežka Přemyslovna 
se nikdy nepyšnila vlastnictvím šéfkuchařských hvězdiček, zato kolem její hlavy 
bychom dnes jistě nějaké napočítali. Inspirovat se jejím životním příkladem  
k ochucení nebo dochucení našich vlastních životů, to je výzva pro všechny, kterým 
polotovary prostě nestačí.” 

Knížka je plná zajímavých informací z Anežčina života, její příběh je pak 
převeden v duchovní rady, jak žít v Boží přítomnosti a spolehlivě jít po Božích 
cestách. A co vás na knížce asi nejvíc upoutá a proč se vlastně jmenuje Štrúdl sva-
té Anežky? No, protože každá z jedenácti kapitol má poetický, přímo štrúdlový 
název. Tak například: Nohavice druhá HOUBOVÁ, Nohavice třetí PŘÁTELSKÁ 
Z LISTOVÉHO TĚSTA, Nohavice šestá KLASICKY JABLEČNÁ,  Nohavice sed-
má NA OTEVŘENÉM OHNI PEČENÁ atd. Jen se zakousnout.

-ph-
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ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
Sešli jsme se v tichu krásně vyzdobeného kostela, kde za každou modlitbu  

v růženci byla zapálená jedna svíčka a okolo nich krvavě rudé okvětní plátky  
z růží - symbol bolesti, kterou musel za nás Pán Ježíš  vytrpět.

Ve stínovém divadle při znázorňování desátku “který byl za nás bičován“, jsem 
slyšela rány provazu, které dopadaly na skutečného člověka. V tu chvíli mnou 
prolétl pocit  smutku a tísně, co všechno za moje  hříchy  dokázal snášet. Vzápětí 
radost, že mě má rád a je tu se mnou, tak blízko, kousek ode mne ve svatos-
tánku. 

Každý kdo po něm zatouží, přijde k němu ještě blíž, do jeho srdce, do jeho života.
Děkuji za nevšední zážitek při modlitbě bolestného růžence.

vděčná farnice

I já vděčně vzpomínám na večer strávený v Knínickém kostele při Rozjíma-
vém růženci. Chtěla bych se podělit o jedinou myšlenku. Pří výše zmíněném 
stínovém divadle se mě hluboce dotkl moment, kdy si Pilát myl ruce “nad 
Ježíšem”, nad rozsudkem, nad osudem, který měl Ježíše v příštích hodinách pot-
kat… Zaznělo skutečné šplouchání vody. A tento sluchový vjem se rázem změnil 
na proud mrazu a bolesti v celém mém těle. Prožila jsem pár sekund tísně, ve 
kterých jsem si uvědomila, jak mohl být pro Krista těžký tento okamžik, kdy 
jeho pozemský osud byl zpečetěn. Ano, trpěl a umíral za nás Kristus - Bůh, ale 
byl to taky člověk! A tak mi vyvstávaly otázky - jak asi lidé vnímají okamžiky, 
kdy se dozví, že jim zemřel blízký člověk? že nemohou mít vlastní děti? že jim 
shořel dům? že jsou zrazeni od nejbližších? že za krátkou dobu zemřou? že bu-
dou trpět?... Jak já budu prožívat chvíli zkázy vlastních představ, ideálů, vlast-
ního pozemského života?...

Růženec se můžeme modlit sami doma, v tichu noci, nebo při cestě autem, 
nebo ve společenství přede mší svatou v kostele, anebo na úplně jiných místech 
v rozmanitých dobách a situacích. Ale Rozjímavý růženec už tradičně konaný 
v měsíci říjnu v našem kostele má jednu výhodu. Lze při něm vnímat tajemství 
růžence všemi smysly. Ústa pronáší samotnou modlitbu, zpívají,... oči vidí kříž, 
obraz Marie, svíčky, promítané nebo hrané výjevy ze života Ježíše..., uši slyší 
modlitbu jiných, hudbu, ticho,... nos vnímá vůni chrámu Páně, hořících svící,... 
ruce přebírají kuličky růžence, vnímají teplo vlastních dlaní, nebo se pevně drží 
chladné lavice, ve které se už tolik lidí úpěnlivě modlilo k Pánu.

A tak velké díky těm, co Rozjímavý růženec chystají. Za tuto rozmanitost, ve 
které si každý člověk může najít to, co je mu blízké, co zrovna v tento okamžik 
potřebuje pro svou útěchu, pro spojení s Bohem. A může ho niterně oslovit třeba 
obyčejné šplouchnutí vody.                                                                                   -ph-
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IX. CELOSTÁTNÍ KONGRES KATECHETŮ NA VELEHRADĚ
Sobotní ráno 26. října bylo poněkud mlhavé, ale to mi vůbec nevadilo, neboť 

po značně hektických dnech přicházel dvou a půl denní pobyt v místech spjatých 
s cyrilometodějskou tradicí. Pobyt, od kterého jsem si neslibovala nic jiného, než 
odpočinek od všednodenních starostí. Přinesl mi však mnohem víc! Setkání s 
přáteli, povzbuzení ve víře a  v činnosti katechetky, nové myšlenky a inspirující 
nápady do další práce i do života. Kongres byl pořádán pod záštitou Mons. Karla 
Herbsta, světícího biskupa pražského, Katechetickou sekcí České biskupské kon-
ference ve spolupráci s centrem pro katechezi Olomouc, s Katedrou pastorálních 
oborů a právních věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a se všemi 
diecézními katechetickými centry. Každý den nás čekala řada přednášek a večer 
pak různé semináře a doprovodné programy, např. vynikající varhanní koncert 
či prohlídka baziliky nebo archeoskanzenu v Modré. Mezi přednášejícími byly 
takové osobnosti, jako Dominik kardinál Duka, Mons. Tomáš Halík, Mons. Jan 
Graubner a Mons. Aleš Opatrný, dále pak vyučující z pražské a olomoucké uni-
verzity. Všichni mluvili na téma “Živá víra a cyrilometodějská tradice”. Po celou 
dobu kongresu probíhala Misijní výstava práce Papežských misijních děl a byly 
přístupné kaple ve Stojanově gymnáziu (kde jsme mimochodem byly ubyto-
vané) a v poutním a exercičním domě Stojanov. Ze seminářů mě nejvíce zaujala 
Katecheze s dospělými (ta v naší farnosti chybí) a Učíme se rozumět obrazné 
řeči, abychom rozuměli Bohu (což byla praktická inspirace časopisu Duha pro 
práci s dětmi). Doufám, že získané poznatky využiji v další činnosti katechetky, 
každopádně byly obohacením i pro můj život.

Několik myšlenek, které mě oslovily: 
“Křesťan nemá nalézat klíč ke štěstí, ale klíč k tomu, že se bude dívat na své úspěchy 
a neúspěchy s důstojností. Člověk nalezne svůj život, nalezne-li jeho důstojnost.”
“Příliš neočekávejme a budeme pořád nadšeni.” 
“Přátelství je veliký lék na konkurenci.”
“Dobrou partu lze vyměnit za jinou, naučené lze zapomenout, ale hluboký 
náboženský zážitek z paměti “srdce” nikdo nevymaže!”
“Výzva k duchovní péči o víru:

- modlitba o dar víry
- komunikace s lidmi, kteří mohou víru posílit
- čtení Písma a modlitba nad ním
- účast na bohoslužbách
- volba odpovídajícího stylu života, ve kterém je prostor pro modlitbu.”

“Hra na hudební nástroj vychovává k jemnější komunikaci, k praktičnosti  
a k zachycení vnitřní krásy. Když chci hrát s druhými, musím jim dobře 
naslouchat.”
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PŘEHLÍDKA SCHOL A SCHOLIČEK V ROZSEČI
V sobotu 2. listopadu se naše Schola z Knínic vydala do Rozseče nad 

Kunštátem. Co tam? Klub SHM Sulíkov tam pořádal nultý ročník Setkání schol. 
Dostali jsme pozvání, měli jsme chuť jet, tak jsme nacvičili pár písniček a vydali 
jsme se reprezentovat naši farnost do světa.

Mladí organizátoři ze Sulíkova a okolí – členové salesiánského hnutí mládeže 
– vytvořili perfektní zázemí v rozsečském kulturním domě a přivítali nás u tab-
ule prostřené jako na svatbě. Dopolední program patřil prezentaci Klubu SHM 
Sulíkov, který vznikl a tak vlastně zastřešil dosavadní činnost sulíkovské farní 
mládeže na popud salesiána o. Františka Blahy na podzim roku 2010. Potom 
jsme vyslechli téměř dvouhodinovou úžasnou přednášku paní doktorky Svo-
bodové o eutanazii. Mluvila o jedinečnosti každého života, o úctě k životu,  
o bolesti, o hospicové péči, o eutanazii. Její svědectví a příběhy z vlastního života 
a praxe lékařky nás držely stále v napjatém poslouchání. Potom už nás čekal 
výborný oběd a odpoledne patřilo prezentaci jednotlivých schol. Přehlídky se 
nakonec účastnily jen čtyři scholy, takže jsme byli „rychle hotovi“…ale pohotoví 
organizátoři vymysleli supr akci, aby vyplnili díru v programu – členové všech 
schol a k tomu naše malé farní děti :-) se pěkně seřadili na podiu a zazpívali 
jsme společně pár známých písniček z Hosany. Byl to opravdu příjemný zážitek. 
A obecenstvo se upřímně bavilo. A zazářily také naše Hvězdičky. Děti zazpívaly 
písničky, které se učí ve Zpíváníčku nejen pro nejmenší – takže to vlastně byla 
prezentace páté scholičky.

Potom jsme dojedli všechno, co zůstalo (řízky, těstovinový salát, ovoce, bu-
chty, cukroví), opustili jsme kulturák a v mlhavě šedém podvečeru jsme šli do 
místního kostela slavit mši svatou, kterou naše schola hudebně doprovázela. 
Sloužil ji o. František Blaha a musím říct, že tak slavností mši svatou jsem už 
dlouho neprožila! Byla to sice „obyčejná“ sobotní mše v den Památky zesnulých 
v malém vesnickém kostelíku, ale ta atmosféra, kterou jsem prožívala ve 
společenství s ostatními věřícimi, byla tak sváteční, silná a jedinečná, že jsem za 
ni byla velmi vděčná. A kdybych ten den nic jiného pěkného neprožila, pak toto 
by bohatě stačilo.

Pěkného toho ale v tento den bylo mnoho. Chtěla bych na závěr ocenit  
a vyzvednout to, jak skupinka mladých lidí dokázala perfektně celou akci zor-

“To, co děláš, odpovídá tomu, kým jsi nebo kým se stáváš.”
“Svědčit můžeme jen o tom, co jsme zažili!”
“Velkým pátkem Velikonoce nekončí, ale bez něj by nebyly!”

-do-
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ganizovat a vše potřebné zabezpečit. Je to důkaz toho, že pokud je chuť a dobrý 
úmysl, pak jde všechno. Zvlášť když do svého středu pustíme Pána. Můžeme se  
i my v naší farnosti tímto inspirovat a povzbudit do další činnosti.

-ph-

A tady je pohled na Přehlídku schol od druhého účastníka:
Milí přátelé, nejen hudby. Mám pro vás stručnou zprávu o SETKÁNÍ SCHOL 

V ROZSEČI NAD KUNŠTÁTEM, kam byla KNÍNICKÁ SCHOLA pozvaná  
k účasti.

O organizaci tohoto premiérového ročníku se postarali členové salesiánského 
hnutí mládeže Sulíkov. Dle atmosféry, která v Rozseči během setkání panovala, 
se jim to podařilo úžasně. Dopolední program byl věnován prezentaci schol  
a přednášce MUDr. Svobodové na téma hospicová péče (někteří z vás vědí, 
protože na toto téma přednášela paní doktorka i u nás v kulturním domě).

Po obědě následovala samotná přehlídka sborů. Vystoupení se nám  podařilo. 
Po skončení přehlídky si ještě vedoucí sborů měli vyzkoušet něco nečekaného. 
Tedy, vybrat takovou skladbu, kterou bychom zvládli všichni společně zazpí-
vat. Tento počin měl obrovský ohlas nejen u účinkujících, ale hlavně u diváků. 
Písní jsme nakonec zazpívali hned několik. Krása. Tolik lidí na jednom pódiu 
zpívalo písně, kterými chválilo Boha. Nahlas z plných plic! S hlavou vztyčenou, 
se zářícíma očima! My a Bůh!

Během dne jsme se mohli setkat s o. Františkem Blahou a o. Petrem Košuličem, 
jejichž přítomnost mě velmi těšila. O. František, rovněž salesián, celou přehlídku 
zakončil jak jinak, než nádhernými slovy a požehnáním.

Naše schola zůstala ze všech schol nejdéle, až do úplného konce. Měli jsme 
totiž tu čest zpívat v místním kostele při mši sv., kterou celebroval o. František. 
Možná, že jsme tam vlastně nezůstali až do úplného konce, ale spíš do nového 
začátku, protože když nás posílal do světa láskyplným a přesto pevným hlasem, 
slova „JDĚTE VE JMÉNU PÁNĚ!“ zněla víc než jindy jako obrovská výzva.

V úvodu jsem psala, že zpráva bude stručná. Rozsahem jsem to možná nez-
vládla, ale doufám, že obsahem ano. Být v Bohu jakýmkoliv způsobem, to je 
základ všeho štěstí. (A já to tady tak sáhodlouze rozepisuji…)

To všechno jsme prožili v sobotu 2. listopadu. Dostali jsme pamětní listy  
a propisky a zažili řadu zákulisních legrací a vtipných dialogů.

Velmi děkuji Petře Hartlové za vedení scholy, která nestojí na místě, ale pořád 
jde kupředu a rovněž našim úžasným muzikantům, všem zpěvákům a především 
kolegyním z altu, bez nichž bych byla v té záplavě not úplně ztracená.

-MK-
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okénko pro děti

Milé děti, rok uběhl jak voda v potoce a opět tu máme adventní dobu a s nimi 
tolik očekávané Vánoce. Aby nám to čekání trošku rychleji uteklo, máme zde 
pro vás připraveny malé úkoly. Tak hurá na ně! ☺

Letos začíná adventní doba 1. prosince.  V adventu se připravujeme na příchod 
Pána Ježíše. Jak se můžeme připravit? Tak určitě s maminkou pečete cukroví, 
uklízíte celý dům,... ale to není všechno. Hlavně si máme udělat pořádek sami 
u sebe - ve svém srdíčku. A jak? Třeba tím, že víc pomáháte rodičům, že se 
nehádáte se sourozenci, posloucháte rodiče, navštívíte babičku a dědečka, ane-
bo pomůžete někomu, kdo potřebuje pomoci. V tom nám může být vzorem  
sv. Mikuláš, jehož svátek slavíme 6. prosince. A o tom, jak třeba pomáhal, si 
můžete nyní přečíst:

O BISKUPU MIKULÁŠOVI
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Jak už jsme si řekli, v adventu se připravujeme na narození Pána Ježíše. Všichni 
určitě dobře víme, že se Ježíš narodil v Betlémě ve chlévě. 

Katecheti /2007-08

K JEŽÍŠOVI?
K o se mu

blízko Betléma. Písmo svaté však 
píše také o dalších hostech. Vybarvi  a objevíš, 
k i Ježíšovi poklonit a jak k cestu.

o  žlutá – oranžová I zelená
+  modrá ená
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A ještě si Zimní Farníček připravil malý dáreček pro vaše šikovné ruce. Celá 
vnitřní dvoustrana je pro vás. Poproste rodiče, aby vám obrázky zvětšili a vy-
tiskli a vy se už můžete pustit do díla - Betlém vykreslit, vystřihnout a složit.  
A další obrázky také vystřihnout na označených místech a nalepit na okno  
a máte krásně vyzdobený třeba pokojíček. Anebo ho můžete někomu darovat  
a udělat mu tak radost ☺. 

Radostné a požehnané vánoční svátky!

O Vánocích říká maminka 
Pepíčkovi: "Pepíčku, zapal 
vánoční stromeček."
Za chvíli přijde Pepíček a říká: 
"A svíčky taky?”

„Vstávej, Františku, už je bílý 
den,” budí chlapce o Vánocích 
babička.
Franta mrzutě povídá: „No a? 
Sníh už je přes dva týdny.

Fanouš se udiveně vyptává Jendy: 
„Proč chceš od Ježíška dvě soupravy 
elektrických vláčků?”
„Chci si taky hrát, když je táta doma!”

„U nás doma je pod 
stromečkem jedna a tatáž 
věc, ale každý, fakt každý 
Vánoce,” říká spolužákům 
Vašek.
„Co, prosím tě?”
„Stojan.”
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misijní a charitativní činnost naší farnosti

Milí farníci, moc děkujeme všem, kdo přispíváte do pokladničky u nástěnky, 
která je určena na veškeré potřeby a vzdělávání naší adoptivní Joyce. Díky Vaším 
příspěvkům a příspěvku z moštování se vybralo tolik peněz, že jsem už zaplatila 
celou částku, 7000 Kč.

Ještě jednou Pán Bůh zaplať všem.
-jh-

Motto: „Se třemi králi jděme, potřebným pomáhejme.“

Záměry Tříkrálové sbírky 2014 konané od 1. do 14. ledna:
* Lidé bez domova a v hmotné nouzi potřebují konkrétní pomoc
* Linka důvěry je nablízku lidem v tísni
* Pomáháme seniorům a nemocným v našich službách – Charitní 

ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Domácí hospicová péče, 
Odlehčovací služba

* Žijeme spolu – děti, mládež, senioři
* Podpora ohrožených rodin

Výtěžek loňské sbírky 1 502 806 Kč umožnil podpořit tyto projekty:
* Podpora krizové pomoci osobám v tísni –
Oblastní charita Blansko pomáhala s odstraňováním následků při letošních 

červnových povodních. Vyškolení pracovníci Týmu mimořádných událostí vyjeli 
do Putimi v Jižních Čechách, dále do Litoměřic a také do Hořína na Mělnicku. 
Spolu s ostatními dobrovolníky z Oblastních charit pomáhali nejen při fyzicky 
náročné práci, ale byli také nablízku těm, kteří těžké zážitky potřebovali sdílet.

Jako součást pomoci zasaženým oblastem fungovala při OCH Blansko ce-
lorepubliková krizová Linka pomoci. Pracovníci poskytovali lidem zasaženým 
povodněmi nejen psychologickou pomoc, ale fungovali jako koordinátor po-
moci těm, kdo pomoc potřebovali, nebo ji naopak chtěli poskytnout.

* Plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených – zakoupení 
kompenzačních pomůcek a nákup automobilu pomáhá zabezpečit odpovídající 
péči těm lidem, kteří se ocitnou dočasně nebo trvale ve špatné zdravotní situaci 
a umožní jim setrvat v přirozeném, domácím prostředí.

* Pomoc lidem v hmotné nouzi – podpora střediska humanitární pomoci
* I děti nemocné nebo sociálně znevýhodněné si mohou hrát – tábor pro děti, 

který přinesl pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které vyrůstají 
v nepříznivých sociálních podmínkách. Tábor jim umožnil poznat nové kama-
rády, jezdit na výlety, hrát hry, chodit se koupat a zažít tak pěkné prázdniny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Oblastní charita Blansko děkuje Všem, kteří se na sbírce podílejí. Především 
dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak 
charitě naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit na projekty, které přispějí ke 
zkvalitnění poskytovaných služeb.

Tříkrálová sbírka V NAŠÍ FARNOSTI proběhne:
v Knínicích 5. 1. 2014
ve Vážanech 5. 1. 2014
v Šebetově 11. 1. 2014

Prosíme děti, které by chtěly chodit za krále, aby se přes rodiče nahlásily ve 
Vážanech u Jitky Muchové, v Knínicích u Blanky Ševčíkové nejpozději do 31. 
12. 2013. 

CÍRKEV BEZ HRANIC aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS

Půlnoční mše sv. (24. 12.) v okolních farnostech:
Boskovice   22:00
Svitávka   22:00
Letovice   16:00 - pro rodiče s dětmi - Farní kostel sv. Prokopa
                  22:00 - klášterní kostel
                  24:00 - farní kostel
Cetkovice   21:00
Vísky   16:00

Boskovice  25. prosince v 17:00

Plesy
Protivanov   11. ledna
Boskovice   17. ledna

Putování do Betléma



32

myšlenka na závěr

Vydáno 1. 12. 2013 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic.
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč - tento minimální příspěvek vkládejte do 
označené krabičky na stolku v kostele.
Kontakt na kněze: Boskovice, Masarykovo nám. 20; P. Miroslav Šudoma - 608755273, 
P. Martin Kohoutek - 605352976; email: rkfarabce@mtw.cz
Kontakt do redakce: své příspěvky pište na email: 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.
CHYBA TISKU VYHRAZENA

Pane, dej mi více lásky, ať dokážu děkovat Bohu i svým blízkým.
Když moje babička chtěla navštívit svoje rodiče,

musela jít půl dne pěšky,
pobyla u nich 2-3 dny.                               

Když moje maminka jela k rodičům,
cesta autobusem trvala 2 hodiny,
pobyla u nich půl dne.

Já jezdím na návštěvu k rodičům  
autem, cesta trvá 15 minut

a zdržím se 2 hodiny. 

Žijeme v moderní době plné technických vymožeností, které nám usnadňují  
a urychlují život.
Dokážeme si najít čas na návštěvu svých blízkých nebo osamělých lidí v našem 
okolí?

Dobrý Bože, dej nám otevřené oči i srdce 
- abychom mohli pomáhat chudým i nemocným,
- aby se nikdo necítil osamocený a bez naší bratrské pomoci,
- abychom si dokázali najít čas na společné setkávání.


