
Farníček
časopis farnosti knínice u boskovic

ZIMNÍ

Č. 06
2012/2013



obsah

pozdrav z olomouce

ÚVODNÍK

hudební zamyšlení a vzpomínání

rozhovor z varhaníkem

Víme proč?

okénko pro děti

Vyznačte si v kalendáři

Pozvánky

co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících

Inspirovalo nás

SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT

CÍRKEV BEZ HRANIC aneb CO SE DĚJE KOLEM NÁS

Svátostný i nesvátosný život v naší farnosti

MISIJNÍ a charitativní ČINNOST NAŠÍ FARNOSTI

Poznáváme sakrální stavby naší farnosti

knihovna

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Myšlenka na závěr

3

4

5

10

14

17

18

19

21

27

28

29

30

30

33

34

35

36



3

Milí farníci z Knínic, čtenáři Farníčku!

Zdraví Vás z Olomouce světící biskup a Váš krajan (rodák z Velkých Opa-
tovic), kterému se dostal do rukou Váš farní časopis od studentek Lady 
a Ivany, které jsou z Knínic a studují v Olomouci. Pravidelně se u nás  
v kapli modlívám růženec s nimi a se skupinou vysokoškoláků. Využívám je-
jich výzvy, abych Vás touto cestou nejen srdečně pozdravil, ale poslal Vám i své 
požehnání. I když patříte do brněnské diecéze (zatímco my jsme arcidiecéze olo-
moucká), vzpomínám si, že při svých nespočetných cestách do adamovských 
strojíren vláček vždy stavěl i u Vás a že zastávka Knínice, i když nebyla cílová, mi 
byla vždy sympatická.

S odstupem času si uvědomuji, že patříte k Božímu lidu, z něhož 
vzešli nejen věrní křesťané, ale i stateční a velcí lidé, jako např. kardinál  
T. Špidlík (z Boskovic), P. Rudolf Vašíček (z Cetkovic) a řada jiných, 
ovšem včetně Vás, kteří jistě odhodlaně nesete duchovní odkaz víry patřící  
k dědictví otců (a matek!) našeho kraje.

Bůh Vám žehnej a budete-li někdy v Olomouci, jste vítáni na našem arci-
biskupství i v katedrále (nejen jako turisté, ani jako hosté, ale domácí). Bůh 
Vám všem žehnej i Vašim rodinám, dětem, vztahům, práci, křížům i nadějím, 
prostě všemu, co tvoří život. Neboť „vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují 
Boha…“



4

Milí farníci,
možná, že už na vás dýchla atmosféra blížících se svátků vonících skořicí, jak 

je svým propracovaným způsobem už několik týdnů navozuje televizní reklama. 
Snad tyto chvíle nebudou jedinými okamžiky, kdy myšlenky na svátky Vánoc 
prožíváme ještě v přiměřeném klidu. Příprava toho, aby na ten „závěrečný 
okamžik Vánoc“ – Štědrý den nic nechybělo, stojí mnoho rozčilování, vypětí 
a vyčerpání. Poselství adventu ale zní trochu jinak. Bůh, který dává zaslíbení 
příchodu Mesiáše, nežádá, aby bylo všechno navařeno, nakoupeno a uklize-
no. To, co je jedna z věcí, která nás na Vánocích těší, je překvapení z toho, čím 
jsme obdarováni. Aby tohle vyznělo, chceme se často dostatečně předzásobit, 
abychom si mohli říci: teď už je všechno podle plánu připraveno, můžeme si 
klidně sednout a slavit, nic nečekaného už nás nemůže překvapit! Ale v tom 
je právě kámen úrazu. Nic nás nemůže už překvapit! Vše je nachystáno podle 
našich představ a nezůstává žádné místo v srdci, aby do něho mohlo vstoupit 
něco výjimečného, pro nás neznámého, ale tím více obohacujícího. Nejsme ob-
darováni a doba slavení neproběhne v nějaké větší zvláštnosti, než předchozí 
dny. Pro přijetí Božího daru je potřeba se vzdát některých svých představ, které 
možná považujeme i za důležité. Protože přistoupení k Vánocům s o trochu 
prostší zajištěností, překvapivě přináší větší obohacení z toho, k čemu při slavení 
narození Božího Syna dochází.

Váš kaplan Martin Kohoutek
 

Po krásném pozdravu olomouckého pana biskupa a po adventním napomenutí 
našeho pana kaplana se dostáváme k hlavnímu tématu dnešního Farníčku. Před 
pár dny jsme oslavili svátek svaté Cecílie, panny a mučednice, patronky hudebníků 
a varhaníků. Také proto je tento Farníček věnován z velké části hudbě, hudbě 
duchovní. Ale také proto, abychom si připomněli, jak je krásné zpěvem chválit 
Boha. 

Přečteme si, jak dřívější i nynější zpěvačky vzpomínají na začátky i další 
činnost chrámových sborů naší farnosti i jak se na zpívání dívají lidé z venku 
- posluchači. Zaujme nás určitě rozhovor s panem varhaníkem i spousta za-
jímavého čtení o varhanách, a také o vývoji liturgického zpěvu. Připomeneme 
si různé akce, které se během podzimu uskutečnily. A také se dozvíme, co se 
připravuje, na co se můžeme během adventu, vánoční doby i první části mezi-
dobí těšit. Jsou to většinou zase akce více či méně související s hudbou a zpěvem. 
A také se šikovností našich rukou a dobrotou a štědrostí našich srdcí. Tak pěkné 
počtení a zpívejme si. Vždyť období, které začíná, k tomu přímo vybízí. Ať nás  
v následujících měsících stále provázejí krásné adventní a vánoční písně. 

ÚVODNÍK
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Milí čtenáři našeho  Farníčku,
tentokrát jsem chtěla napsat něco o duchovní hudbě, ale nevím jak začít, aby 

tento článek byl dostatečně důstojný k danému tématu. Koukla jsem proto na in-
ternet a tam jsem se dozvěděla, že duchovní hudba je hudbou tvořenou převážně 
pro liturgické účely, odvozujeme-li od názvu - je to hudba pro duši člověka. Li-
turgická hudba je hlavně skupinovou záležitostí, je odrazem vnitřního stavu 
věřících. V křesťanství známe pod tímto pojmem sborové zpěvy, jako gregorián-
ský chorál nebo varhanní skladby. Hudba reprodukovaná slouží především ke 
zklidnění nebo rozjímání.

Já sama mám ráda všechny žánry. Ráda si zazpívám z kancionálu, ale také 
s našimi mladými, když zní v kostele kytara, flétna a piáno. Pamětníci ví, že 
dříve jsme takovou živou hudbu poslouchat nemohli, proto mě těší, že se mladí 
v naší farnosti, ale i jinde, snaží co nejlépe oslovovat lidi všech generací. Krásné 
písničky o lásce k Bohu, které vždy potěší u srdíčka, si jistě rád každý zazpívá,  
a tak můžeme ukazovat rozličné způsoby chvály.

Co pro mě znamená duchovní hudba?
Na počátku bylo čtení při mši svaté a žalmy “...zpívejte Bohu, zpívejte...”  

a v neděli opět   “zpívejte a hrajte” a do toho přišla nabídka zúčastnit se zkoušek 
a zpívání na farním dni.

Tak tomu říkám výzva! Pár jednoduchých písniček, co zpívají při dětských 
mších, si s nimi zazpívám s radostí.

Opak byl pravdou: písničky byly dlouhé a neznámé, spousta not, které mi 
nic neříkají, a k tomu termíny zkoušek, do kterých se nevejdu s časem. Bylo to 
náročné.

Velkým povzbuzením pro mě byli všichni členové sboru. Maminky, které mají 
doma početnou rodinu, mladé maminky kojících batolátek, také celá zpívající 
rodina, pracující i mládež, která si při škole našla čas.

Texty duchovních písní, ať jsou prověřené staletími napsané v kancionálu 
nebo ty od současných textařů s moderní hudbou, mají v sobě hlubokou moud-
rost a dodají mi sílu, útěchu i povzbuzení v každodenním životě. Snad je to  
i způsob evangelizace.

Před mnoha roky jsem se ptala: proč ten text písně opakujete pořád dokola? 
Dnes již znám odpověď:  abyste mohli zpívat s námi!
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“Chválit Boha písní”, by mohlo být mottem ke vzniku hudební a pěvecké 
skupiny při našem chrámu sv. Marka. Vznikl již před několika lety a od té 
doby se různě měnil a vyvíjel až do dnešní podoby. Jeho členové, ať již zpěváci 
nebo hudebníci, doplňují a zkrášlují bohoslužby nejen o svátcích (Vánoce, Ve-
likonoce), ale i při ostatních příležitostech (křty, svatby, apod.). Rovněž při všech 
středečních dětských mších svatých zpívají naši menší zpěváci doprovázeni 
kytaristy sourozenci Lujkovými, Martinem Liznou a Radkou Jedličkovou, která 
hraje na el. klavír. Jejich programem jsou pěkné písničky ze Zpěvníku. S nimi si 
mohou zazpívat všichni účastníci bohoslužby.

Chtěla bych vyzvat z řad mládeže všechny, kdo mají vztah k hudbě, aby po-
sílili náš “Sboreček”, aby se nadále rozrůstal a zdokonaloval. Vždyť  “kdo zpívá, 
dvakrát se modlí”.

Letos se zrodil záměr založit větší skupinu zpěváků. Toto pěvecké těleso čítá 
přes 20 členů a zahrnuje zpěváky různých věkových kategorií. Pod taktovkou  
p. Petry Hartlové nacvičili náročný repertoár, který předvedli posluchačům v ko-
stele u příležitosti farního dne a který jistě všichni přítomní ocenili. Vynikajícím 
klavírním doprovodem je doplňuje učitelka hudby ZUŠ V. Opatovice Liduška 
Borková.

Tento soubor se nedávno zúčastnil setkání pěveckých sborů v Polné u Jihlavy, 
kde získal značný obdiv a velké uznání. Jejich vystoupení mělo velký ohlas.

Jako posluchači vnímáme již jen tu konečnou podobu jejich vystoupení. Ko-
lik se však skrývá úsilí, času, houževnatosti a trpělivosti při nácviku skladeb! To 
vše konají ve svém volném čase, po zaměstnání a při péči o rodiny. Budiž jim za 
to velký dík.

A tak na ně pamatujme také ve svých modlitbách, vyprošujme jim Boží 
požehnání pro jejich nezištnou práci, aby svým zpěvem a láskou k hudbě 
vyjadřovali i svou lásku k Bohu.
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Vzpomínání na zpívání v chrámovém sboru
Zpívat se sborem jsem začala asi v roce 1965, rok už přesně nevím. Vedoucím 

sboru a organizátorem zkoušek na zpěvy byl p. František Procházka. Chodi-
ly jsme zpívat k Procházkům domů, vzadu ve dvoře byla zvláštní místnost na 
zkoušky.

Do sboru chodily: p. Božena Prchalová, p. Adéla Vitouchová, p. Bohumila 
Jelínková, p. Anna Jílková, p. Štěpánka Blahová, p. Božena Čížková, p. Marie 
Pulcová, p. Marie Látalová, p. Ludmila Látalová, p. Ludmila Fialová, p. Ludmila 
Hauptová. Později ty starší z nás přestaly chodit zpívat, to jak se přidávala léta 
a s tím spojené zdravotní obtíže. Tak nás posílily mladší zpěvačky: p. Stanislava 
Krenarová, p. Anežka Procházková, p. Anna Blažková.

Chodily jsme zpívat na pohřby. Dřív se chodilo zpívat každému zemřelému 
k jeho domu, pohřby byly vypravovány z domu, takže jsme chodily po domech 
nejen v Knínicích, ale i do Vážan, a do Šebetova. Pak se šlo průvodem pěšky do 
kostela v Knínicích. Zvyk vypravovat pohřeb přímo z kostela se ujal až později.

Také jsme chodily zpívat na pohřby chovankám ze zámku ze Šebetova. Dřív 
se o chovanky ústavu staraly řádové sestry a tak měla většina chovanek vypraven 
církevní pohřeb. Jednou měla pohřeb řádová sestra ze zámku a na pohřbu jsme 
měly všechny možnost vidět p. biskupa Hloucha. Ten byl tou dobou za totality 
“uklizen” jako obyčejný kněz v ústavu v Šebetově.

Ale nezpívalo se jen na pohřbech. Zpívaly jsme i na Vánoce, Velikonoce, 
slavnost Božího Těla.

Při těchto slavnostnějších příležitostech nás posílili i muži. Chodili s námi 
zpívat p. Leopold Šimek, p. František Ševčík, p. Josef Vykoukal, p. Vladis-
lav Látal, p. Josef Sekanina, později i p. Lubomír Páral. Z žen p. Jitka Petrová,  
p. Marie Žilková, p. Anička Jedličková, p. Zdena Hladká.

Na Vánoce se nacvičovalo i s doprovodem houslí. Na ně hrával p. Bílek ze 
Světlé a na druhé housle hrávala p. Anna Jílková. Ještě s námi někdo hrával na 
trubku, ale už mi jeho jméno vypadlo z paměti.

O Vánocích se zpívalo a hrálo na Štědrý den a na svátek Božího narození. Pak 
jsme zpěvem vítali i Nový rok.

Zkoušky na zpěv byly pro nás takovým “kulturním vyžitím”, těšili jsme se, že 
si mezi zpěvem chvilku popovídáme. Když někdo měl kulatiny nebo později se 
nám vdávaly a ženily děti, tak se doneslo i něco dobrého na zub a popovídalo 
se i o chvilku déle. Vy zpěváci, kteří jste ještě tady mezi námi, se určitě při čtení 
těchto řádků pousmějete a zavzpomínáte.

Ještě bych se chtěla závěrem omluvit všem zpěvákům, na které jsem snad 
nevzpomněla, přece jen let přibývá a za těch 50 let se ledacos už z hlavy 
vykouří. -FD-
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Vzpomínka na začátky knínické scholy
 Jak to všechno začalo? Bylo to někdy v 90. letech. S rodiči jsem často jez-

dila na poutě do blízkého okolí. Bylo to zrovna v Suchdole, kde zpívali kytarové 
písničky - nikdy dřív jsem je neslyšela a moc se mně to zalíbilo. Pak jsem je 
slyšela i na jiných místech, jenže pro mě  bylo nereálné něco takového začít  
i u nás. Byla jsem tak v 8. třídě, na žádný hudební nástroj jsem tehdy nehrála  
a zpěvníky s kytarovými písničkami byly v té době ještě nedostupné.

 Protože jsem o to ale hodně stála, maminka se zmínila u své bývalé 
spolužačky a ona mně tenkrát poslala první zpěvník CANTATE a k tomu dvě 
kazety s nahranými písničkami! Bylo to neuvěřitelné ☺.

 Tatínek sehnal kytaristy - pana Ožvoldíka se syny, oslovila jsem děcka, 
která chodila tenkrát do náboženství k p. Axmanové, potom ještě ta, která cho-
dila do kostela a mohli jsme začít! K prvním písničkám, které jsme zpívali, 
patří např. Madona, Bárka, Apoštolská, Abba Otče,... Zpívali jsme při různých 
příležitostech při mši sv.: na Vánoce, Velikonoce, v postní době, o pouti,...

 Složení zpěváků se postupem času měnilo - někteří odcházeli, přicházeli 
další. Zkoušky bývaly napřed u nás, vždy ve čtvrtek před náboženstvím. Do-
provázel nás tatínek na klávesy, p. Ožvoldík na kytaru a později i na basu, Ro-
man Ožvoldík na kytaru a později přibyly i flétny.

 Po pár letech předal tatínek "šéfování" Jirkovi Fialovi. Zpěváci se hodně 
vytříbili, začali jsme zpívat i trojhlasy. Už jsme nezpívali jen v naší farnosti, ale 
jezdili jsme třeba i do Jaroměřic - tam jsme zpívali o poutích a na půlnoční mši, 
také při biřmování, které uděloval o. biskup Hrdlička, do Cetkovic, později jsme 
jezdili i do Velkých Opatovic, Jevíčka, Sebranic, Kunštátu,... To bylo většinou na 
Vánoce a Velikonoce a už pod vedením Katky Konečné. Někdy jsme připravili 
i adventní koncert a takovým vrcholem zpívání naší Knínické scholy bylo 
nacvičení pásma velikonočních pašijí, které jsme zanedlouho mohli nahrát i na 
CD. Nyní se už pravidelně nescházíme, ale sem tam si ještě zazpíváme při nějaké 
svatbě. Na svatbách jsme taky často zpívali, a to hlavně v okolních farnostech.

 Protože jsme postupně "odrůstali" a přibývala spousta mladých  
a šikovných zpěváčků, založila Katka Konečná další sboreček. Protože ale měla 
hodně práce s námi ☺ po nějaké době předala vedení Petře Hauptové, nyní 
Hartlové, která vede "Knínický sboreček" dodnes.

 Ale i oni postupně "odrůstají "☺. Naštěstí  tady máme další generaci 
malých a nadaných zpěváčků a muzikantů, kteří si také rádi zazpívají a zahrají. 
Proto pomalu vzniká další sboreček - Hvězdičky.
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Protože Knínickou scholou - sborečkem  prošla spousta zpěváků, zeptala jsem 
se některých:

CO TI DALO ZPÍVÁNÍ VE SBORU?

•Naučil jsem se nové písničky
•Radost, naučila jsem se spoustu nových písniček i něco z hudební nauky, ale 

hlavně - v písničkách je obsaženo tolik krásných modliteb, žalmů, takže když 
zpívám, tak  se vlastně modlím a taky mi zpěv pomáhá vyjadřovat moje pocity, 
myšlenky a vztah k Bohu

•Setkávání se s kamarády, odpočinek od všedních starostí a příležitost  
k jiné modlitbě - kdo zpívá, dvakrát se modlí ☺

•Zpívání ve sborečku mi dalo určitě spoustu zkušeností. Jak už těch pěvec-
kých, tak i organizačních, kdy se musí ukočírovat větší skupina lidí. I když se mi 
někdy na zkoušky nechce, protože zrovna nemám náladu, nebo toho mám moc, 
tak je to pro mě určitě velké obohacení a radost a hlavně také škola trpělivosti. 

•hodně kamarádů, zkušeností, zbavování se trémy z vystoupení, hodně 
pěkných zážitků, možná i životního partnera...☺

•Vždycky jsem se těšila na zkoušky scholy, protože tam chodívali lidé, které 
bavilo to, co mě - hudba a zpívání. To nás spojovalo a vytvořila se dobrá parta lidí, 
se kterou mi bylo prostě dobře. Při zpívání jsem zapomněla na všední starosti  
a byl to prostě “relax”. I když už zpívám se scholou jen výjimečně, umím spoustu 
písniček, které si zpívám doma a kdekoliv jinde. Při zpívání Pána chválím, Pána 
prosím o pomoc, vyjadřuji svou touhu po něm... Většinou mi naskočí v hlavě 
právě písnička, která je o tom, co zrovna prožívám. Pane, díky za hudbu, skrze 
níž jsme Ti blíž....

Ať už ale zpíváme v doprovodu varhan, kytary nebo jiného hudebního ná-
stroje, nikdy bychom neměli zapomínat, že liturgická hudba slouží k OSLAVĚ 
BOŽÍ A TÍM K POSVĚCENÍ VĚŘÍCÍCH.

Jitka Muchová

Murphyho zákon o dětech v kostele:
V kostele děti vykřikují a všelijak zlobí zásadně do ztichlé atmosféry, nikoli do 
hřmění varhan. 
Dodatek psychoanalytika Mgr. Pitválka:
Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou 
naučeni svůj destruktivní pud potlačovat.
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ROZHOVOR S VARHANÍKEM
Protože zimní Farníček je zaměřený na hudbu, nesmí chybět rozhovor  

s člověkem, který je nesmazatelně spjatý s životem naší farnosti díky službě var-
haníka. Tuto službu vykonává bezmála 60 let. Je jím pan František Procházka. 

1/ Můžete nám říci něco o počátcích Vaší služby v kostele?
Když jsem byl chlapec, v kostele hrál na varhany pan Prchal. Vzduch do píšťal 
se v té době musel vhánět pomocí lidské síly, a tak se nás šest chlapců střídalo 
ve šlapání měchů. Střídali jsme se po týdnu, a když jsme nebyli při ruce var-
haníkovi, tak jsme sloužili u oltáře jako ministranti. V té době bývala mše sva-
tá každý den ráno ve tři čtvrtě na sedm. To byly začátky mé služby v kostele. 

2/ Kdy jste se začal učit hře na varhany? Vzpomenete si, kdo v té době hrál na 
varhany v našem kostele?  
Když mi bylo asi 15 let, pamatuji si, že v kostele na varhany hrával p. Ambroz z 
Cetkovic, a pak ho vystřídal p. Jáně z Boskovic.
A jak jsem se začal učit? Právě kolem mých patnácti let si P. Suchý všiml, že mám 
hudební nadání a zeptal se mě, jestli bych neměl zájem hrát na varhany. Řekl 
jsem mu, že to zkusím, a zůstal jsem u toho celý život. V roce 1956 jsem začal 
chodit do Boskovic k panu Štětinovi, který učil na hudební škole. Chodil jsem k 
němu do bytu hrát na klavír. Tam jsem se učil asi tři roky

3/ Vzpomínáte na svůj první hudební nástroj?
Moje první harmonium jsem měl ze Sasiny (u Letovic) v roce 1957. Na toto har-
monium jsem hrával asi šest roků, a potom jsem si sehnal harmonium novější, 
které mám dodnes.

4/ Co pro Vás služba varhaníka znamená?
Tato služba pro mě znamená sloužit Bohu a farníkům. A samozřejmě mě to baví 
a naplňuje.

5/ Máte nějaké umělce, kterých si vážíte, a které obdivujete?
Za totality jsem jezdíval do Brna do kostela Neposkvrněného početí P. Marie 
v Brně na Křenové ulici. Tam nám přednášel Bříza, Pololáník, Sehnal a jiní 
profesoři. A ty jsem také obdivoval. Byli špičkovými muzikanty a skladateli.

6/ Existuje nějaké setkání varhaníků?
Setkání existuje. Bývá každým rokem v Brně na Petrově na svátek patronky 
muzikantů sv. Cecilie.
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Obvykle je tam sloužena slavnostní mše sv. o. biskupem Vojtěchem. Po mši svaté 
jsou přijati mezi nás noví vystudovaní varhaníci, kteří přijmou osvědčení o var-
hanické službě.
Po mši svaté máme na Petrově pohoštění, kde se setkáváme nejen s ostatní-
mi varhaníky, ale také s kněžími, a máme možnost si promluvit s o.biskupem 
Vojtěchem, s generálním vikářem o. Mikuláškem, s o. Karlem Cikrlem apod. 
Jezdívám tam rád.

7/ Jakou písničku rád hrajete, a která se Vám vryla do srdce?
Rád hraji písničku „Ejhle oltář“. Je krásná a slavnostní. Která se mi vryla do 
srdce? Těžko se na to odpovídá. Každá písnička je svým způsobem hezká. Z těch 
starších písniček se mi vybavuje např. „Začíná se konat pravá oběť“, „Připravme se  
k slyšení,“ „Maria, Tys moje radost“, „Pozdraven buď od nás andělský chlebe”…

8/ V té souvislosti mě napadá otázka, kolik vydání Kancionálu Vám prošlo 
rukama?
Hrál jsem ze tří vydání Kancionálu. Je škoda a mrzí mě, že se některé písničky ze 
starých Kancionálů už nehrají a lidé tak krásné písničky postupně zapomínají… 

9/ Co byste chtěl vzkázat nám,  farníkům?
Zpívejte z celého srdce, protože každá písnička je k oslavě Boha. Každá má 
člověku co říct, ať je nápěv více nebo méně melodický.
Děkuji Vám za rozhovor.

-bš-
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VARHANY (upraveno podle Wikipedie) 
- jsou největší a mechanicky nejsložitější hudební nástroj, respektive jsou 

strojem užívaným v hudbě (varhanní stroj). Tóny se v něm tvoří v dřevěných 
nebo kovových píšťalách buď chvěním vzduchových sloupců, nebo chvěním 
kovových jazýčků (podle druhu píšťal). Stlačený vzduch se do píšťal vhání ob-
vykle měchem. Moderní varhany mohou mít až sedm manuálů (klaviatur), de-
sítky rejstříků a až 10 000 píšťal velikosti od 11 mm do 10 m. Předchůdci to-
hoto nástroje byly Panova píšťala a dudy. Dlouhá staletí usilovného zvětšování  
a zdokonalování dala vznik „královskému“ nástroji, který zdobí největší katedrály 
světa stejně jako malý venkovský kostelík. Jsou nadále budovány i v moderních 
koncertních sálech. Největší službu umění vykonaly varhany v době hudebního 
baroka, kdy se na ně provozovaly velkolepé koncerty. Ale hlas varhan neztratil 
své kouzlo ani dnes. Pro varhany psali hudbu skladatelé všech dob (Johann Se-
bastian Bach v období baroka, Antonín Dvořák v době romantismu či Petr Eben 
v moderní hudbě) a každá doba měla také své slavné varhaníky a stavitele těchto 
nástrojů. České varhanářství bylo velmi ovlivněno varhanářstvím německým.

Části varhan 
Varhany sestávají z více strojů. Každý ze strojů bývá tradičně umístěn ve 

vlastní varhanní skříni. Obvykle je každý ze strojů ovládán jedním manuálem 
(klaviaturou) nebo pedálnicí (pedálem) hracího stolu, proto počet strojů ob-
vykle odpovídá počtu manuálů a pedálů u varhan. V českých kostelích nejčastěji 
nacházíme dvoumanuálové varhany. Varhany ve větších kostelích bývají troj-
manuálové, výjimečně čtyřmanuálové. Naproti tomu malé varhany mohou být  
i jen jednomanuálové s pedálem. 

Zdrojem zvuku u varhan jsou různé píšťaly. Každý stroj sestává z několika 
řad píšťal čili rejstříků (registrů), které je zpravidla možno nezávisle zapínat  
a vypínat. (To je vymoženost od doby renesance; v gotických varhanách zprav-
idla hrály všechny rejstříky najednou.)

Každý rejstřík sestává z píšťal různé konstrukce, z různého materiálu, různých 
rozměrů a tím i různé barvy zvuku a různé tónové výšky. Výška rejstříku vy-
povídá o tom, v jaké výšce píšťaly znějí.

Řady píšťal jsou postaveny na vzdušnici, ze které proudí do píšťal vzduch. 
Každý stroj má ve varhanní skříni zpravidla jednu vzdušnici, nesoucí příslušné 
řady píšťal, ovšem u větších varhan mohou být píšťaly rozděleny i mezi více 

A co by to bylo za varhaníka bez varhan? Vždyť duchovní hudbu s nimi máme 
neodmyslitelně spojenou. Ale víme, co je to za nástroj a jak funguje? Pojďme si 
tento “královský nástroj”, jak je někdy nazýván, více přiblížit.
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vzdušnic. Vzdušnice obsahuje ventily, ovládané hráčem prostřednictvím hra-
cího stolu, ze kterého se pohyb kláves přenáší do vzdušnic pomocí traktury. Dále 
je zde zařízení, které umožňuje hráči zvolit, které řady píšťal budou v činnosti,  
tj. rejstříkovat. Existují různé způsoby řešení. Nejznámější systémy jsou:

* Zásuvková vzdušnice
* Kuželková vzdušnice

Varhanní skříň je to, co je zpravidla na každých varhanách nejvíce vidět. Var-
hany mohou mít více skříní, případně skříň dělenou. Každá skříň skrývá var-
hanní stroj, jehož hlavní částí je, jak jsme uvedli, vzdušnice, nesoucí řady píšťal. 
(Někdy ovšem může být jeden stroj např. symetricky rozdělen do dvou skříní 
anebo naopak jedna skříň může ukrývat více strojů.) Z varhanního stroje jsou 
zpravidla vidět pouze přední píšťaly, kterým bývá věnována zvláštní umělecká 
pozornost; řada těchto předních, viditelných píšťal, se nazývá prospekt.

Traktura rozvádí pohyby kláves a rejstříkových manubrií či klapek do jednot-
livých strojů. Může být:

* mechanická – pracuje zpravidla pomocí táhel
* pneumatická – pomocí vzduchových trubiček, které ovládají vzduchová relé
* elektrická – pomocí kontaktů a elektrických kabelů se přivádí el. proud do 

elektromagnetů, ovládajících ventily
* mechanicko-elektrická – kombinace obojího 
Hrací stůl umožňuje varhaníkovi ovládat všechny varhanní stroje z jednoho 

místa.

Největší varhany v České republice: 
Olomouc, kostel sv. Mořice (5 manuálů, 1 pedál, 135 rejstříků a 10 400 píšťal 

a zvukových center)

Knínické varhany
- byly vyrobeny v r. 1819 varhanářem Franzem Harbichem. Vykazují tedy 

barokní rysy. Mají jeden manuál a dvanáct rejstříků, mechanickou trakturu  
a zásuvkovou vzdušnici.

Vzhledem k jejich stáří by potřebovaly generální opravu.

-do-
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Zpěv duchovních písní z kancionálu
Zpěv duchovních písní během bohoslužeb, do kterých se zapojují všichni, kdo 

jsou přítomní ve shromáždění v kostele, je pro nás dnes samozřejmou záležitostí. 
Je to dokonce žádoucí, aby se každý mohl podle svých možností zapojit do zpěvu 
během bohoslužby, protože zpěv je součástí liturgie. Podle konstituce Druhého 
vat. koncilu Sacrosanctum Concilium má každý věřící přistupovat k posvátné 
liturgii se správnou přípravou ducha. Své myšlení má uvést v soulad i s ústním 
projevem. Liturgie se má zúčastňovat vědomě, aktivně a s duchovním užitkem. 
K přípravě mysli na to, co se bohoslužbou přijímá, patří také zpěv, který ro-
zhýbává lidské srdce v jeho emocích a zapojuje více lidských vjemů do toho, co 
svou vírou chce přijímat.

Za vlastní zpěv římské liturgie je považován gregoriánský chorál, který užívá 
texty v latině. S připuštěním a podporou užívání národních jazyků při mši 
svaté, je také možné uplatnit duchovní písně v národním jazyce. Odtud vede 
cesta k užívání písní nacházejících se v kancionálu. Když se podíváme na autory  
a dobu vzniku, dostaneme se i několik století dopředu, přesto však možnost zpí-
vat písně v národním jazyce nebylo vždy samozřejmostí. Když se podíváme do 
některých evropských zemí, jako je Itálie nebo Francie, zde nemá lidový zpěv 
takovou tradici jako u nás, v Německu nebo v Polsku. Při vytváření zpěvníků 
pro lidový zpěv, se v zemích Itálie a Francie neměli o co opřít z dřívější tvorby,  
a proto převážná většina písní musela vzniknout nově, na objednávku. Snad  
také proto zde není vytvořen takový vztah k lidovému zpěvu a velká část 
bohoslužeb je tichá, slavnostní liturgii pak spíše spoluvytváří figurální hud-
ba zpívaná chrámovými sbory. Ve větší míře se zde přiklání při nedělních 
bohoslužbách ke zpěvu rytmických písní, ne vždy valné úrovně. Jiná situace byla 
v naší středoevropské oblasti. Zde se lidový zpěv snažil pronikat do bohoslužeb 
již dlouhá století. Důvodem byl jiný historický vývoj, který se zde odehrál.

Za nejstarší českou duchovní píseň je podle dochovaných záznamů považována 
píseň Hospodine, pomiluj ny. Nejstarší literární zpráva o ní pochází  z roku 
1055. Druhou písní je chorál Svatý Václave s nejstarší dochovanou zmínk-
ou z roku 1368. Na sklonku 14. století existovalo již více českých písní, jako 
například Jezu Kriste, ščedrý kněže. Stále však šlo o písně zpívané mimo liturgii, 
při pobožnostech, protože jediným jazykem, který bylo dovolené při bohoslužbě 
užívat, byla latina.

To, co vedlo k pronikání lidového zpěvu do liturgie, bylo hnutí reformace. 
Již předreformační husité zavedli do své liturgie národní jazyk, a tím i zpěv  
v mateřském jazyce. Památkou na toto období je Jistebnický kancionál obsahu-
jící liturgické i neliturgické zpěvy. Od sklonku 15. století vzniká s odkazem na 
husitské radikály Jednota bratrská, která společně s luteránstvím, které se šířilo 

víme proč?



15

od 16. století zejména ve městech se silným zastoupením německého obyvatel-
stva, podporovala zpěv lidu. Jednota bratrská se založila o vydávání zpěvníků. 
Mezi léty 1501 a 1618 vyšla celá řada kancionálů, které jsou skvosty českého 
renesančního tiskařství. Co se týká hudebního přínosu, 40% melodií převzala 
Jednota z gregoriánského chorálu, které podložila českým textem a 40% převzala 
z latinské a české písně předhusitské a husitské. Díky nim se podařilo uchovat 
velkou část hudebního dědictví předešlých staletí, ze kterého později čerpaly  
i kancionály katolické. Co se týká luteránů a utrakvistů, také zde vznikaly krásně 
zdobené zpěvníky. Mezi utrakvisty vznikala literátská bratrstva hudbymilov-
ných měšťanů. Ta provozovala jednohlasý chorální nebo i figurální zpěv v koste-
le. Utrakvistům vděčíme za nádherné, dosud zpívané rorátní zpěvy, nacházející 
se v našem současném kancionálu pod čísly 102 -110.

Pod vlivem vývoje v protestantských církvích, měli i čeští katolíci touhu zpívat 
při liturgii česky. Ovšem panovala zde opatrnost, protože liturgickým jazykem 
byla pouze latina. Biskupové trvali na tom, aby se české písně zpívaly jen mimo 
liturgii. První změny nastávaly v Čechách, kde pražská synoda roku 1605 dovo-
lila zpívat schválené české písně i při slavné mši. Toto se dělo pod vlivem těsného 
kontaktu katolického obyvatelstva s jinými církvemi, ke kterým na tomto území 
docházelo. První české zpěvníky se objevují již od roku 1529 pro neliturgický 
zpěv. Zde se mnoho melodií i textů přejímalo z nekatolických kancionálů. 
Velkým přínosem pro katolický duchovní zpěv byl zpěvník Česká mariánská 
muzika Adama Michny z Otradovic z roku 1647 a Svatoroční muzika z roku 
1661 přinášející změnu vkusu barokního člověka. Největším a nejrozšířenějším 
kancionálem byl Český kancionál jezuity Václava Matěje Šteyera, který byl od 
roku 1683 do roku 1764 vydán šestkrát. V 17. století musel být již na celém 
území tolerován zpěv při mši, protože Šteyerův kancionál obsahoval 25 písní na 
různé části ordinaria. Horlivými podporovateli kancionálu byli jezuité, protože 
to byl jeden z prostředků, jak navrátit české nekatolíky do církve. V 18. sto-
letí (1756) nařídila Marie Terezie  všem biskupům své říše, aby všude, kde není 
možné provádět figurální hudbu, nařídili zpívat předepsané německé písně.  
U nás byl tento příkaz vlastně zbytečný, protože biskupové v českých zemích 
dávno trpěli při mši zpěv písní na české parafráze ordinaria. Josefinismus, 
který ochudil krásu bohoslužeb, zasáhl i do lidového duchovního zpěvu úředně 
předepsaným zpěvníkem. Nahrazoval písně dosavadních barokních kancionálů 
písněmi obsahově odpovídajícími josefínským názorům na poslání církve. 
Během 19. a 20. století se vydavatelé nových kancionálů převážně vraceli  
k zařazování i starých písní. Patří sem tzv. Svatojánský kancionál Vincence 
Bradáče. Ten ovlivňoval duchovní zpěv v Čechách až do první světové války. 
Mezi dalšími jsou to Cesta k věčné spáse (Brno 1912), Boží cesta (Olomouc 
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1938) a Cyrilometodějský kancionál (Brno 1949).
Po 2. vatikánském koncilu došlo k tvorbě nového Kancionálu v redakci Karla 

Cikrleho (1. Vyd. 1973, 12. Vyd. 1990), který měl odrážet všechny liturgické 
změny po koncilu. Kancionál měl sloužit všem českým diecézím. Měly být do 
něho zařazeny písně tak, aby se vyhovělo požadavkům všech diecézí, a přitom 
aby jeho rozsah nepřekročil únosnou mez. Mnoho písní se proto do něho nedos-
talo. Hradecká a Olomoucká diecéze si proto vyžádaly vydání rozšířené verze.

Skladba a výběr písní v Kancionálu obsahuje tvorbu z průřezu celého tisíciletí, 
která u nás vznikla. Zajisté je to jen zlomek toho, co se za tu dobu u nás vytvořilo. 
Mnohé písně se nedochovaly a staly se zapomenutými, jiné se nevyznačovaly 
takovou kvalitou nebo nevešly do všeobecného povědomí. Můžeme ale říci, že 
velká část z toho, co se nám v současné skladbě nabízí, prošla výběrovým sítem, 
a kvalitativní úroveň prověřil čas. Texty, které můžeme zpívat, krásně vyjadřují 
to, co svou vírou vyznáváme. Pečujme proto o to a nově objevujme, co se nám 
nabízí jako nástroj k vědomé účasti na liturgii, která nám má přinášet duchovní 
užitek.

(zpracováno podle Přiručky pro varhaníky vytvořené Karlem Cikrlem a Jiřím 
Sehnalem, vydané nakladatelstvím Gloria v roce 2002 a podle konstituce 2. Vat. 
Koncilu Sacrosanctum Concilium)

Martin Kohoutek, kaplan
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Milé děti,
skoro celý prosinec budeme prožívat advent – čas, kdy se těšíme na příchod 

našeho Pána. A pak to přijde! Vánoce. Doma i v kostele budeme oslavovat  
Ježíšovo narození v Betlémě. A k tomuto slavení a radování patří také zpěv 
vánočních koled. Znáte nějaké? Umíte zahrát některou z koled na hudební 
nástroj? Zpíváte s rodiči koledy u vánočního stromku?

Teď je na koledy ještě brzy, ale Vánoce tu budou cobydup, a tak neuškodí 
si některé oprášit. Zkuste odhadnout, který notový zápis patří ke které koledě. 
Jestli se vám to moc nebude dařit, nevadí! Poproste rodiče nebo sourozence  
a spolu to dejte dohromady. A pak nezapomeňte včas najít zpěvníčky koledníčky, 
aby to u vás doma celou dobu vánoční pěkně hřmělo radostným zpěvem!

♪♫  Já malý přicházím koledovat, co umím o Kristu prozpěvovat:
 že se narodil v Betlémě v chlévě, chci zvěstovat.
♪♫  Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy, nebožátko,
 před Tebou padáme, dary své skládáme.
♪♫  Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy,
 o tom, co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.

okénko pro děti
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  2.  neděle 1. neděle adventní, ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
  ADVENTNÍ KONCERT PRO POTŘEBY RADIA PROGLAS  
  ve 14:00
  5.  středa MŠE SV. PRO DĚTI S NÁVŠTĚVOU SV. MIKULÁŠE  v 17:00
  6.  čtvrtek Památka sv. Mikuláše
  7.  pátek VEČER  CHVAL v 18:30 po mši sv.
  8.  sobota Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
  9.  neděle 2. neděle adventní
12.  středa ADORAČNÍ  DEN  NAŠÍ  FARNOSTI
15.  sobota VÝSTAVA VÝROBKŮ NA JARMARK S PROMÍTÁNÍM 
  FILMU O MISIJÍCH od 15:00 do 16:00
16.  neděle 3. neděle adventní, MISIJNÍ JARMARK od 9:30
23.  neděle 4. neděle adventní
24.  pondělí Štědrý den, mše sv. v 16:30
25.  úterý Boží hod vánoční, mše sv. v 8:30
26.  středa Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 8:30
30.  neděle Svátek sv. Rodiny
31.  neděle NEFORMÁLNÍ SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

  1.  úterý Slavnost Panny Marie, Matky Boží, mše sv. v 8:30
  5.  sobota TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - ŠEBETOV
  6.  neděle Slavnost Zjevení Páně, TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - KNÍNICE a  
  VÁŽANY
13.  neděle Křest Páně (končí doba vánoční)
18.  pátek Pam. P. Marie, Matky jednoty křesťanů (začíná Týden mod-
  liteb  za jednotu křesťanů)
25.  pátek Svátek Obrácení sv. Pavla (končí Týden modliteb za jednotu  
  křesťanů), FARNÍ PLES v Knínicích

  2.  sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
11.  pondělí Památka Panny Marie Lurdské (Světový den nemocných)
13.  středa Popeleční středa (začíná doba postní)
16.  sobota PŘEDNÁŠKA Mudr. Ludmily Lázničkové

vyznačte si v kalendáři

prosinec

leden

únor
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prosinec

První neděli adventní 2. prosince ve 14 hodin se náš kostel rozezní zpěvem 
čtyř sborů. Vystoupí: Schola Letovice, Schola Měřín a místní Knínický sboreček 
a Hvezdičky.

Výtěžek koncertu půjde na podporu činnosti Radia Proglas. 
Těšíme se na Vás!

V pátek  7. 12.  v 18:30  v kostele - přijďte objevovat krásu chválení Boha. Pro 
ty, kdo by chtěli aktivně pomoct při přípravě tohoto večera (hudba, čtení, vlastní 
náměty, nápady) bude setkání na faře v pátek 30. 11. v 18:30.

V neděli 16. 12. od 9:30 na sýpce - podrobnosti v rubrice Misijní a charita-
tivní činnost v naší farnosti. O den dříve, v sobotu od 15:00 do 16:00, bude na 
sýpce neprodejní výstavka výrobků s promítáním filmu o misijích.

Milá farní rodino, slavme vánoční dobu společně se Svatou Rodinou...  
neděle 30. 12. 2012. Podrobnosti očekávejte v ohláškách a na plakátcích.

Nechceš o Silvestru sedět doma sám jen s televizí? Dveře sýpky jsou otevřeny 
všem! Začátek neformálního silvestrovského posezení je po mši svaté, konec 
dle zájmu zúčastněných. Občerstvení, zajímavé fotky a silvestrovskou náladu  
s sebou!

Už posedmé pořádá v příštím roce naše farnost Farní ples. Každý rok jej 
mají na starosti organizátoři z jiné vesnice farnosti. Letos přišla řada opět na 
Keničáky. Takže srdečně všechny zveme 25. ledna 2013 do kulturního domu  
v Knínicích. K tanci a dobré pohodě bude tradičně hrát naše stará dobrá Po-
hoda. A možná přijde i ....... Přijďte i Vy se podívat, pobavit a zatancovat si… 
Zvou pořadatelé z Knínic.

pozvánky

ADVENTNÍ KONCERT NA PODPORU RADIA PROGLAS

VEČER CHVAL 

MISIJNÍ JARMARK

NAŠE SVATÁ RODINA

NEFORMÁLNÍ SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

leden

FARNÍ PLES
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Možná si někteří z vás pamatují na postní dobu, kdy v naší farnosti probíhal 
projekt „hospicová péče“. Snažili jsme se, abychom se o tomto tématu dozvěděli 
co nejvíce informací. Mnozí z nás nezapomenou na poutavou přednášku paní 
doktorky Svobodové z Hospice sv. Alžběty v Brně a paní Kuncové z Oblastní 
charity Blansko.

Ale postní doba v roce 2012 je za námi a další postní doba před námi. Jakému 
tématu se budeme věnovat letos?

V médiích jsme bombardováni všemi možnými nabídkami antikoncepce, 
očkování dívek proti rakovině děložního čípku, potratů, které jsou součástí 
běžného života naší společnosti, umělého oplodnění atd.

Zkusme v této době zaslechnout i jiný názor, který vás sice nebude masírovat 
ze všech stran, ale třeba právě ten může být pro vás a vaše zdraví rozhodující.

Možná je okolo vás někdo, komu opravdu záleží víc na vás a na vašem zdraví, 
než na penězích… Možná je to právě vedoucí Centra naděje a pomoci MUDr. 
Ludmila Lázničková. Na její přednášku „Dospívání, dospělost, rodičovství“ se 
můžeme těšit v sobotu 16. 2. 2013 v Knínicích.

MUDr. Ludmila Lázničková
- lékařka, gynekoložka s ambulancí v rámci Centra naděje a pomoci, původně 

promovala jako dětská lékařka, atestace z gynekologie v roce 1996. Vdaná, má 3 
děti. V roce 1994 založila a od té doby vede občanské sdružení Centrum naděje 
a pomoci - CENAP, které v současné době nabízí

• poradenství v rámci různých poraden, jako je poradna pro ženy a dívky, 
poradna pro kojící, poradna přirozeného plánování rodičovství, poradna při ne-
plodnosti a další specializované poradny,

• různé motivační kurzy, cvičení, přednášky, workshopy pro rodiče s dětmi, 
pro dospívající, pro dospělé každého věku,

• vzdělávací kurzy pro odbornou veřejnost,
• zdravotnické zařízení, kde pracují lékaři a zdravotníci v oborech:
    - praktický lékař pro dospělé
    - gynekologie a porodnictví
    - vnitřní lékařství
    - kožní lékařství
Pokud se Vás, Vašich dětí nebo Vašich přátel tato témata jakkoliv týkají, 

přijďte.
Těšíme se na setkání  s Vámi… 

únor

PŘEDNÁŠKA “DOSPÍVÁNÍ, DOSPĚLOST, RODIČOVSTVÍ”
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Farní poutní výlet
 V sobotu 15. 9. 2012 jsme se zúčastnili farního výletu 

na Vysočinu. 
První zastávka byla v nové kapli Božího milosrdenství 

ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Prohlédli jsme 
si vnitřek krásné kaple a venku prošli moderní křížovou 
cestu ve stráni za kostelem. Další naše cesta vedla krásnou 
přírodou podzimní Českomoravské vysočiny do Netína, 
kde nás přivítal P. Blažej Hejtmánek, rodák z nedalekého Březí. Zúčastnili jsme 
se poutní mše svaté v netínské kapli, kterou sloužil P. Blažej společně s našim 
novým kaplanem P. Martinem Kohoutkem. Po mši jsme si prohlédli kostel 
Nanebevzetí Panny Marie s výkladem P. Blažeje.

Pak jsme pokračovali v cestě do Měřína, kde jsme si pochutnali na dobrém 
obědě, přichystaném místními farnicemi. Po jídle jsme si prohlédli pěkně 
zrekonstruovanou faru a měřínský kostel sv. Jana Křtitele. Rozloučili jsme se  
s P. Blažejem a pokračovali přes Křižanov, rodiště sv. Zdislavy, na Moravec, 
navštívit P. Stanislava Richtera. Po krátké rozmluvě jsme se rozloučili a jeli 
domů.

Výlet se nám vydařil a snad se všem líbil, děkujeme.
Josef a Zdena Hladkých 

Volejbal na farním hřišti
V září jsem byla pozvána na volejbalový turnaj ženy Knínice versus ženy 

Vážany konaný na farním hřišti. Počasí bylo nádherné, hráček se moc nesešlo, 
tak se improvizovalo. Zachránily nás děti a jeden tatínek. Místo volejbalu se hrá-
la přehazovaná a představte si, bylo to úžasné. Všichni se dobře bavili a nakonec 
jsme si ten volejbal zahráli. Proč o tom píši. Já jsem po dlouhéééééééééé době zase 
zažila nadšení ze hry, všichni jsme byli tým a chtěli vyhrát. Dávali jsme do toho 
všechno a ohromně jsme se bavili. Mé ruce pak vypadaly, jako by patřily týrané 
ženě (volejbal jsem naposledy hrála na gymplu), ale přesto jsem byla nadšená a 
pokud by se zase něco takového organizovalo, chci být při tom.Uvědomila jsem 
si, že ten pocit se nedá zažít jen díváním a povzbuzováním, člověk musí být 
součástí. Jsme mámy dětí, ale to neznamená, že se máme dobrovolně ochuzo-
vat o tenhle skvělý pocit ze hry. Je jedno, jestli to umíte hrát nebo ne, to vás tak 
strhne, že do toho jdete celou duší. Je to opravdu pocit, na který jsme už dávno 
pozapomněly, ale přála bych ho znovu zažít každé mámě.

Děkuji Dance, že mi ho znovu připomněla.
Volejbalu a jiným sportovním kolektivním hrám zdar.

Hana Harnová

CO PĚKNÉHO JSME PROŽILI V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH
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Rozjímavý růženec světla
Je sobota večer (6. 10. 2012) a vcházím do kostela. Všechno už je pečlivě 

připravené k tomu, aby mohla začít netradiční modlitba růžence.
Vpředu, před oltářem, je světlem svící ozářen Ježíš na kříži. Od kříže se po bí-

lém podkladu vine modrá saténová látka, která v nás může asociovat řeku. Řeku 
milosti, která proudí právě z kříže, řeku radosti, kterou mohu zakoušet, když se 
ve svém životě pevně připojím k bezpodmínečně milujícímu Ježíši….

Na tomto podkladě jsou rozmístěny svíčky. Je jich právě tolik, kolik je zrnek 
na růženci. A protože se dnešní večer budeme zamýšlet nad tajemstvími růžence 
světla a nechávat je do sebe pronikat, jsou na znamení toho mezi svíčkami i žluté 
květy, které právě toto světlo symbolizují.

Za pár minut začínáme. Schola pozorně sedí na svých místech, je připravena  
i trojice mladých lidí za bílou plentou, za kterou budou dnešní večer hrát stínové 
divadlo – tedy pomocí stínů ztvární tajemství růžence světla.

V lavicích sedí hrstka lidí, ale jsme odhodláni dát těmto lidem všechno, co je 
v našich lidských silách. S pokorou si uvědomujeme, že lidská srdce proměňuje 
jen Duch svatý a ne lidé, byť by se jakkoliv snažili.

Tak a začínáme…
Zní první písnička k oslavě Panny Marie, naší průvodkyně životem, našim 

majákem, který ukazuje vždy tu správnou cestu…
V následující písničce prosíme Ducha svatého, aby sestoupil na každého z nás 

a otevřel naše srdce pro Boží slovo.
A už může začít modlitba růžence světla. Při slovech písničky Tvé světlo ve 

tmě svítí, žádná tma ho nepohltí, proto zvu Tě, Pane, do temnot mých…vystu-
puje z šera kostela postava a zapaluje svíčky, které znázorňují desátky růžence. 
Postava pokleká a uvede nás do tajemství růžence, které se budeme modlit.

Po písničce kostel utichá a veškerá naše pozornost se upíná na stínové di-
vadlo. Lidé, kteří sehrají růžencové tajemství, zůstávají bez hnutí stát a kostelem 
opakovaně zní modlitba Zdrávas Maria, milosti plná…

Následuje prosba k Pánu Ježíši…Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň 
nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého 
milosrdenství nejvíce potřebují.

Zaznívá píseň chval Ó Bože, světlo naše, je důstojné Tě chválit: Otce, Syna  
i Ducha svatého…

Po chválách se znovu připojíme s prosbou, tentokrát k Panně Marii. V tichosti 
můžeme odevzdávat Marii všechno, co nám leží na srdci….

A tímto způsobem prožijeme všech pět tajemství růžence světla.
Ve tmě se nádherně rozzářil světelný růženec. Kostelem zaznívají slova 

písničky, která mnohým z nás připomínají evropské setkání mladých v Loretu se 
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svatým otcem Janem Pavlem II. – Loretská hymna.

Na znamení toho, že všichni jsme byli součástí tohoto růžence, každý přijímá 
od mladých hořící svíci a žlutý květ. Na tvářích lidí je vidět pokoj, radost  
a nadšení z toho, co v uplynulých chvílích mohli prožít. Někteří to vyjadřují 
slovy díků. Našemu lidskému uchu to jistě lahodí, ale všichni, kteří jsme se do 
příprav tohoto nevšedního večera zapojili, si moc dobře uvědomujeme, že jsme 
jen malým nedokonalým nástrojem a všechno je od našeho milujícího Pána….

Díky za každého z vás, kteří jste přišli, i za vás všechny, kteří jste nepřišli, ale 
otevíráte své srdce Bohu jakýmkoliv jiným způsobem….

-bš-

Projdu temnotou, až uvidím ráno, půjdu tam, kde Tvoje svíce nocí zazáří. 
Projdu temnotou s Tebou, Maria, svým dětem, Matko, vléváš radost do 
tváří. Bůh ti v malé chudé chýši tiše dává znát tvé plány a ty šeptáš: „Pane, 
díky, jak krásné je Tvé přání.“
Půjdu za Tebou s chudákem i králem, s těmi, kteří léta hledají náruč Tvou. 
Všechno soužení, jež svět svým dětem dává, přečti si v mých očích, když 
kráčím za Tebou. Bůh žil s Tebou v chudé chýši, jako dítě znal Tvou péči. Já 
zpívám: „Matko, díky za Tvou lásku, za cit Tvůj.“
S písní jdu vstříc slávě jména Maria. Každý národ Tě chválí, celá Evropa 
zpívá: Jsi požehnaná.
Půjdu stejnou cestou, po níž Ty jsi šla, Maria. Na volání Boží chci kývnout 
s pokorou. Jdeme stejnou cestou, na rtech Tvoje slavné „Staň se“, pomoz, ať 
v nás květy pravdy nevadnou. Bůh se sklání k lidským chýším, jeho láska 
smývá rány. Já volám: Pane díky, mohu zpívat: Jsem Ti blíž.
Blíž chci Ti být, vzorem je mi Maria. Každý národ ji chválí, celá Evropa 
volá: je požehnaná.



24

Výzvy k modlitbě růžence ke mně zaznívaly a zaznívají z úst papežů, mnoha 
kněží, ze svědectví starších již od mého mládí. Uspěchanost a spousta povin-
ností mi zase ztěžuje odložit starosti, najít si čas a modlit se soustředěně. Proto 
jsem uvítala pozvání na rozjímavý růženec do knínické farnosti.

Po vstupu do kostela stačil jeden pohled na vyzdobený obětní stůl, 
připravenou techniku, a bylo mi jasné, že organizátoři věnovali spoustu času 
pečlivé přípravě.

Modlili jsme se růženec světla. Obsah čteného evangelia nám přiblížila pan-
tomima - viděli jsme stíny postav na bílém plátně. Na světelném růženci před 
oltářem se rozsvítilo deset světel, se scholou jsme zazpívali píseň a při zdrávasech 
přemýšleli a prožívali daný desátek.

Na rozloučenou každý dostal světýlko s sebou na cestu. Potěšil mě jednoduchý 
svícen - ozdobená hliníková krabička. Je to výstižný symbol a zároveň svědčí o 
pozornosti pořadatelů. Vždyť ji museli už dlouho předem střádat, každou vzít 
do ruky a ozdobit.

Ještě teď se mi občas vynoří slova "To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltí..." 
a opět se mi vybaví atmosféra toho večera a přinese mi radost.

Děkuji všem, kteří mi umožnili prožít modlitební společenství. Budeme-li mít 
příště možnost pomodlit se růženec podobným způsobem, nenechme si ji ujít.

Marie Zvěřinová

Svědectví k růženci světla:

Večer, kdy jsem i ze zvědavosti vešla do kostela, abych mohla prožít, pocítit 
a nechat se prostoupit Pánem při růžencovém rozjímání, byl pro mne natolik 
silným a mystickým okamžikem, že se těžce hledají slova, která by tento zážitek 
dostatečně vystihla.

Modlitby, které protínaly až andělským hlasem znějící písničky, mi vháněly 
slzy do očí. Doufám, že jsem svým zpěvem neznehodnotila krásu chvíle pro 
ostatní.

Při odchodu jsem chtěla vyjádřit své pocity, ale nebyla jsem toho schopná. 
To je právě to, co by si měl každý nést v sobě samém a přelévat to do skutků, 
které konáme, takže jsem při hledání vhodného slova vyjádření zážitku shledala, 
že žádné toho není dostatečně hodno. Prostým “děkuji” jsem se svíčkou, která 
nehřála jen mé dlaně, odcházela domů.

Děkuji Bohu a děkuji všem, kteří v dnešní době dokáží bezelstně rozdávat 
radost.

Kamila Kaderková
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Knínický sboreček na přehlídce sborů v Polné
Vážení a milí, trochu jsem si zavzpomínala:
…půlka června. Nedělní odpoledne. Do našeho kostela se začínají scházet ti, 

kteří si chtějí poslechnout „Koncert pro Joyce“, jenž je uspořádán v rámci našeho 
farního dne.

Já, jako účinkující, mám nervy jako špagáty a ostatní kolegové ze sboru na 
tom jsou myslím podobně. Musím se velmi soustředit na požehnání, které je 
před koncertem, myšlenkami jsem jinde. Další, pro mě dlouhé, čekání a uvedení 
sboru moderátory. Konečně kostelem znějí první tóny krásných písniček, které 
jsou o našem Pánu a naší víře. Po předehře se přidáváme se zpěvem. Publikum 
po každé písničce tleská. A všichni, co jsme v tom kostele, máme radost a jsme 
dojatí…

Zmíněný koncert byl prvním z těch, které jsme v následujících měsících zre-
alizovali. Zatím posledním společným vystoupením byla naše účast na přehlídce 
křesťanských mládežnických sborů v Polné s názvem Cantate Domino 2012. Na 
přípravu jsme měli málo času a zkoušek proto nebylo tolik, kolik by bylo třeba. 
Když jsme v sobotu 20. října ráno odjížděli od zdejší fary plni očekávání  z nad-
cházejícího dne, věděli jsme pouze to, že v rukou nechceme mít papíry s notami. 
Věděli jsme, že budeme určitě zpívat s radostí, protože chápeme, o čem zpíváme. 
A taky jsme tak nějak tušili, že tentokrát se musíme OPRAVDU odevzdat Bohu 
nebo to špatně dopadne. A tak jsme se odevzdali.

Předem bylo domluveno, že se zastavíme v Charitním domově v Morav-
ci.  S neplánovaným zpožděním jsme dorazili do cíle. Přivítala nás řádová ses-
tra. Vedoucí sboru o nás řekla pár slov obyvatelům domova a zmínila, že jsme 
přijeli pozdravit P. Richtera.  Zazpívali jsme několik písniček. Ne jen tak nějak, 
ale  úplně naplno! A za to jsme byli obdarováni milým potleskem. P. Richter po-
tom přišel mezi nás a každému podal ruku.Prý po několika týdnech opět vstal  
z lůžka, aby se s námi setkal. Pochutnali jsme si na výborném občerstvení. Velké 
překvapení nás čekalo na závěr, když nám řádová sestra řekla, že se jí to moc 
líbilo, a navrhla, že bychom příští rok mohli zazpívat v místní kapli, aby si kon-
cert mohlo poslechnout více lidí. To nás velmi povzbudilo a pak už nás nemohlo 
nic zastavit!

Vydali jsme se do Polné. Tentokrát jsme přijeli včas, dokonce jako první. 
Měli jsme tedy prostor i na zkoušku s mikrofony a trénink odchodu z pódia, 
při čemž jsme ještě venku objevili takové zákoutíčko, kde jsme udělali poslední 
miniporadu. Pak už to vypuklo. V programu jsme účinkovali jako třetí. Že se 
nám zpívalo výborně, na tom jsme se všichni shodli. Potlesk byl opravdu veliký. 
Štěstím jsme jen zářili, i přesto, že jsme nakonec pár papírů v ruce drželi. Mysleli 
jsme, že tolik radosti na jeden den už stačí. Spokojeni s předvedeným výkonem 
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jsme se usadili na židlích v hledišti a poslouchali další sbory, kterých bylo letos 9.
Najednou se mezi námi “Keničáky” začala šířit informace, že o přestávce máme 

přijít do onoho venkovního zákoutíčka. Na to zákoutíčko budu ještě dlouho vz-
pomínat. Naše zvědavé oči upřeně hleděly na Petru, zatímco ona říkala, že jsme 
dostali dvě úžasné nabídky. Jedná se o možnost vystupovat na 2. ročníku letního 
křesťanského festivalu KefasFest, který je organizovaný Sdružením Petrov, Bisk-
upstvím brněnským a Městským úřadem v Dolních Kounicích.  Druhá nabídka 
se týkala účasti na Škole chval, kde se mohou muzikanti a zpěváci zdokonalovat 
ve svém umění. Cílem tohoto dvouletého kurzu je nacvičit 10 mešních celků.

Na přehlídce jsme slyšeli tolik pěkných písniček, jeden sympatičtější sbor než 
druhý. Zvláště malé děti udělaly na nás, co jsme už maminkami nebo babičkami, 
velký dojem. Až jsem tomu nemohla uvěřit, že právě my. Ale coby ne. Na podiu 
jsme byli sice taková nesourodá skupinka, která svým vzezřením nevypadala až 
zas tak mládežnicky, ale důležitější, jak se ukázalo, je to, co zevnitř vyzařuje ven. 
Ta radost, že zpíváme, abychom chválili našeho Pána.

Ještě taková otázka pod čarou:
Trochu by mě i zajímalo, jestli jsme byli osloveni jenom my nebo zda se  

s některými účinkujícími v Dolních Kounicích na KefasFestu znovu sejdeme.
To jsem nás vychválila, že?  Ale proto jsem to nepsala. Napsala jsem to proto, 

abyste mohli  s námi sdílet naši radost.
Mnohokrát děkujeme člověku, který věnoval  Knínickému sborečku obálku 

s nadpisem „sponzorský dar pro Knínický sboreček“, v níž byl nemalý finanční 
obnos. Budeme se snažit peníze využít co nejlépe.

-mk-

Kartičkiáda
V sobotu 3. listopadu se na naší sýpce uskutečnilo odpoledne plné karetních 

her. Ohlasy některých účastníků:
• Líbilo se mi, jak jsme jedli marcipán a jak jsme hráli Tik Tak Bum.   

(Anežka)
• Líbilo se mi, jak jsme hráli Česko ☺.
• Líbily se mi všechny hry a že jsem se naučil nové! (Eliáš)
• Mně se líbilo, jak jsme jedli marcipán ☺. (Verča)
• Líbilo se mi všechno, ale nejvíc se mi líbilo, jak jsme si stavěli věž.
• Líbilo se mi znovuobjevení pravidel hry Černý Petr.
Za rok zas u jiné hry třeba na shledanou ☺.

-ph-
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Modlitba chval
Když jsem se poprvé setkala  

s modlitbou chval (bylo to v Brně 
v rámci setkání mládeže s otcem 
biskupem), byla pro mě jako 
otevřená náruč a „dobití baterek“ 
– přesně šitá na míru, jako bych ji 
„zrovna“ nutně potřebovala prožít. Od té doby jsem vnímala až potřebu modlit 
se podobně, jako tomu bylo při modlitbě chval. Modlitby chval nebo lépe večery 
chval jsou pořádány v mnoha městech České republiky, ať už oficiálně vedených 
na adrese vecerychval.cz nebo i na jiných místech -  se stejným cílem: především 
skrze hudbu oslavovat Boha. Rozvíjení vděčnosti a chvály Boha za všechno, co 
nás potkává v životě, považuji za „vstupní bránu“ k vlastnímu osobnímu vz-
tahu s Bohem. Nebo jinak. Díky přípravě lidského srdce chválou a klaněním 
se a uvědoměním si Jeho bezmezné lásky ke mně, jsem dostatečně „vybavená“  
k vlastnímu aktivnímu vztahu s Bohem.

No dost by bylo toho, co mě osobně oslovilo, potěšilo… ale…
Chvále je třeba se učit. Když mě toto víc zajímalo, hledala jsem na internetu, 

co nebo čím bych se mohla obohatit a co vše obnáší modlitba chval… Především 
jsem narazila na jednu a to celkem zásadní věc: k důstojné chvále Boha je třeba 
mít čisté srdce, ale i naopak – klanění se Bohu očišťuje mé srdce a já jsem pak 
schopná Ho chválit dobře. (Už mi tedy nepřipadalo tak jednoduché chválit Boha 
– vždyť kdo má čisté srdce? Ale díky té druhé části – že skrze chválu Bůh očišťuje 
mé srdce a já jsem pak schopná Boha chválit dobře a správně, jako andělé na 
nebi – si myslím, že má cenu jít do toho. Do „školy chval“.)

No, a protože mám k hudbě blízko (a nejen já, ale i spousta milých farníků 
všeho věku) a k Bohu chci mít taky blízko, chtěla bych „rozjet“ modlitby  
chval také u nás v kostele. Spíše jako učení se postupně objevovat krásu chválení 
Boha. Nikdo v tom asi není přeborník, ale Vás, kteří byste měli alespoň trošku 
podobnou touhu jako já, zvu srdečně na večery chval, které budou bývat každý 
první pátek v měsíci po mši svaté (tzn. asi od 18:30). Vás pak, kteří jste hudebně 
nadaní, nebo byste měli v plánu účastnit se přípravy těchto večerů, zvu ke spo-
lupráci.

První večer chval bude tedy 7. 12. v 18:30 v kostele sv. Marka v Knínicích.
Pro ty, kdo by chtěli aktivně pomoct při přípravě tohoto večera (hudba, čtení, 

vlastní náměty, nápady) bude setkání na faře v pátek 30. listopadu v 18:30.
Srdečně Vás všechny ještě jednou zvu a těším se.

Ivana Hauptová

inspirovalo nás
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sv. Cecílie
Svatá Cecílie žila ve 2. nebo ve 

3. století našeho letopočtu. Traduje 
se, že mučednickou smrtí zemřela 
kolem roku 230. V tomto období 
byli křesťané tvrdě pronásledováni 
a za svou víru vražděni. Tehdejší 
papež Urban se musel před svými 
pronásledovateli skrývat v podzem-
ních katakombách a bylo velmi 
nebezpečné se s ním stýkat.

Podle legendy pocházela Cecí-
lie z bohaté římské rodiny a byla 
od útlého mládí vychovávána ke 
křesťanské víře. Lnula k tichému 
životu v domácnosti a vyhýbala 
se hlučným oslavám. I když nosila 
honosné oblečení, které odpovída-
lo jejímu postavení, pod nádh-
erným šatem nosila žíněnou košili. 
Ráda hrála na hudební nástroje a zpívala – to bylo její neustálé spojení s Ježíšem 
Kristem, kterého hudbou oslavovala. Bohu se zavázala slibem ustavičného pan-
enství. Rodiče o jejím slibu ale nevěděli a zasnoubili ji pohanskému mládenci 
Valeriánovi. Cecílie stála před těžkým rozhodnutím, zda má splnit svůj slib nebo 
vyhovět rodičům. V noci měla zjevení, při kterém jí bylo sděleno, aby uposlechla 
rodiče. Po svatbě svěřila tajemství svého slibu manželovi. Valerián byl upřímným 
křesťanským duchem Cecílie natolik nadchnut, že i on se dal papežem pokřtít 
a přijal tak křesťanskou víru. Po příkladu Valeriána se nechal pokřtít i jeho bra-
tr Tiburc. Oba bratři v dobách nelítostného pronásledování křesťanů v Římě 
poskytovali stíhaným věřícím úkryt a všemožně pomáhali jejich příbuzným. To 
nezůstalo bez povšimnutí římského prefekta, který bratry nechal uvrhnout do 
žaláře. Valerián i Tiburc raději přijali trest smrti, než aby zradili své křesťanské 
vyznání. Aby mohli dokonat obrácení svého přítele Maxima na křesťanskou víru, 
vyžádali si od prefekta den odkladu pro svou popravu. I Maxim za křesťanskou 
víru zaplatil nejkrutější daní – byl ubit k smrti holí.

Když viděla Cecílie mučednickou smrt svých nejbližších, rozdala všechen svůj 
majetek chudým, aby se nestal kořistí hrabivého prefekta. Ten ve své zuřivosti 
nad ztrátou zisku i Ceciliným veřejným přiznáním ke křesťanské víře k Bohu ji 
dal zavřít do přetopené lázně, aby se udusila vedrem a horkou parou. Cecílie toto 

světci jako inspirace pro náš život
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mučení vydržela den a noc. Prefekt proto přikázal popravit ji stětím. I když kat 
své oběti zasadil tři rány do šíje, těžce zraněná ještě tři dny žila. Podle pověsti 
zemřela 22. listopadu – což je až do dnešní doby den, kdy se světí její památka.

Umučená těla sv. Cecílie, Veleriána i Tiburcia byla křesťansky pochována na 
pohřebišti u Říma za branou Appiovou. Papež Paschal I. přenesl roku 822 tělo 
sv. Cecílie, které nevykazovalo žádné známky rozkladu, do chrámu sv. Cecílie  
v Římě. Odtud získal císař Karel IV. část relikvie a umístil ji v chrámu sv. Víta  
v Praze.

Sv. Cecílie se pokládá od pradávna za patronku chrámové hudby a hudebníků, 
ale také slepců a řemeslníků, kteří zhotovují hudební nástroje. Podnět k tomu 
patrně dala legenda o její svatbě: Když za svatebního veselí hrála veselá hudba, 
ozývala se v srdci nevěsty hudba jiná, svatější, která ji povznášela do nebe k Ježíši 
Kristu. Z legendy je také patrné, že byla hudebně vzdělána.

Sv. Cecílie bývá většinou zobrazována jako spanilá panna hrající na varha-
ny, nebo jak s modelem varhan vzhlíží k nebesům. Odznaky jejího panenství  
a mučednictví bývají na obrazech věnec lilií a palma.

Letovice Večery chval (každá poslední neděle v měsíci v 18:30): 
  25. 11., 27. 1., 24. 2.
  Adventní koncert v klášterním kostele sv. Václava
  9. 12. v 16:00

Boskovice Farní ples - 18. ledna
  Putování do Betléma - 25. 12. v 17:30

Protivanov    Čtvrtý farní ples se bude konat 12. ledna 2013 v sále Kulturního 
domu Malé Hradisko. Můžete se těšit na takové předtančení, které v tomto kraji 
ještě nebylo, a na půlnočního hosta. Míchané nápoje, stejně jako skupina Tam-
Dem a cimbál, jsou tradicí. Vstupenka bude stát 250,- Kč. V její ceně je večeře, 
káva, šatna a navíc postup do slosování. Předprodej vstupenek začne v pondělí 
po slavnosti Ježíše Krista Krále, tj. 26. listopadu, a to u paní Trundové v knihovně 
v Protivanově. Veškerý výtěžek bude tradičně věnován na opravu místní fary.

CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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Milí  farníci, 
díky vaší štědrosti jsme vybrali potřebnou částku pro Joyce. Je to 7000 Kč, 

které Joyce zajistí školní potřeby, jídlo a ošacení.

Z charity Praha jsme dostali žádost o pomoc v oblasti zdravotní péče do 
Ugandy, Indie a Zambie. Jedná se o pomoc matkám a dětem.
UGANDA:
Největší česká stálá nemocnice v zahraničí poskytuje již šestým rokem zdravotní 
péči v nerozvinutém vesnickém regionu v okolí městečka Buikwe. Úroveň nov-
orozenecké úmrtnosti je v Ugandě alarmující.
Proto naše Nemocnice sv. Karla Lwangy ve velké míře rozvíjí právě porodní  
a poporodní péči a prevenci přenosu HIV z matky na dítě.
Rozvoj této činnosti  však naráží na kapacity především lůžkové části porodního 
oddělení. Nemocnice vyžaduje přístavbu budovy tak, aby služby byly prováděny  
v udržitelné kvalitě.

INDIE:
V zaostalých venkovských oblastech v okolí Honavarku je přístup ke zdravotní péči 
nedostatečný a zdravotní osvěta mezi lidmi nízká.
Spolu s partnerskou organizací jsme proto rozšířili a zmodernizovali místní 
nemocnici. Lékaři pracují i přímo ve vesnicích. Vykonávají preventivní lékařské 
prohlídky a zvýšenou pozornost věnují těhotným ženám, kojícím matkám  
a novorozencům. Zdravotníci vedou systematickou evidenci, provádějí očkování  
a věnují se i osvětě. Dále domácnosti nabádají k dodržování správných hygien-
ických návyků; pro obyvatele pořádají přednášky na různá témata související se 
zdravím a zdravotní prevencí.

misijní a charitativní činnost naší farnosti

svátostný i  nesvátostný život v naší farnosti

Křty:
14. 10.    Eliška  Štolfová

Pohřby:
  1. 9.        Zdeněk  Rozmarin
  6. 10.      Ladislav  Kostík
26. 10.      Josef  Kopecký
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ZAMBIE:
Zambie se řadí k zemím s jednou z nejvyšších měr úmrtnosti matek při porodu  
a novorozenců na světě. Problémem je mimo jiné nedostatečná zdravotní in-
frastruktura v nejvíce postižených regionech.
Od roku 2009 pomáháme vybudovat systém vzdělávání a péče v oboru porodnictví 
v Západní provincii. Založili jsme obor Porodní asistentka, postavili jsme školu  
s internátem, do nemocnice i do vesnických zdravotních zařízení jsme dodali vy-
bavení, proškolili jsme místní zdravotnický personál.

Matky spolu s novorozenci patří v rozvojových zemích k těm nejzranitelnějším.
Pomozte nám, prosím, abychom mohli pokračovat v záchraně životů  
a podpoře dostupnosti zdravotní péče pro matky a děti.

A proto naše farnost přispívá částkou 4 000 Kč.
Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud matek a novorozenců  

v nejchudších zemích světa.
-jh-

V lednu se můžete opět těšit na malé i větší koledníky, kteří budou zpívat  
u vašich domovů a vybírat peníze pro tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita. 

 
1.-14. ledna
Motto: „Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný“ 
      Benjamin Franklin
Záměry Tříkrálové sbírky 2013

• podpora krizové pomoci osobám v tísni
• plnohodnotný život seniorů a zdravotně postižených
• pomoc lidem v hmotné nouzi
•  i děti nemocné nebo sociálně znevýhodněné si mohou hrát

Koledníci budou chodit:
v Knínicích v neděli 6. 1. dopoledne
v Šebetově 5. 1. 
ve Vážanech v neděli 6. 1. odpoledne

Pokud máte, děti, zájem chodit za krále, můžete se zapojit. Stačí, když os-
lovíte Jitku Muchovou za Vážany, Martinu Axmanovou za Šebetov nebo Blanku 
Ševčíkovou za Knínice.

Nejpozději, prosíme, do 23. 12. 2012.

Tříkrálová sbírka 2013
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Od října jsme se scházeli na faře a vyráběli různými technikami výrobky na 
misijní jarmark. Pokud chcete vidět výsledek našeho snažení, přijďte se podívat 
15. 12. 2012 od 15:00 do 16:00 na sýpku. Tato výstava bude neprodejná. Budete 
zde také moci shlédnout dokument z misií.

Vánoční misijní jarmark bude 16. 12. 2012 od 9:30 na sýpce. Na co se můžete 
těšit? Šperky a skleničky zdobené polymerovou hmotou, rybičky, vánoční oz-
doby, tácy a misky z hlíny, polystyrenové koule zdobené technikou nešitý patch-
work, šité ozdoby apod.  

Tentokrát můžete přispívat na Papežská misijní díla – konkrétně na záchranu 
dětí trpících hladem - a také na farní adoptivní holčičku Joyce.

Pokud něco vytvoříte na jarmark, přineste to, prosím, v pátek 14. 12. 2012 od 
15:00 do 18:00 na faru, nebo v sobotu 15. 12. 2012 od 14:45 do 15:00 na sýpku.

Děkuji vám všem, kteří chodíte vyrábět na tvořivé dílny, ale také vám, kteří 
se něco pěkného snažíte vytvářet doma a pak tyto věci věnujete na jarmark. 
Nesmíme zapomenout také na hospodyňky, které pečou na jarmark výborné 
koláčky. Bez vás, lidí ochotných pomoci, by se jarmark nikdy nemohl uskutečnit. 
Díky za jakoukoliv pomoc.

-bš-

Vánoční misijní jarmark
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Něco z historie kaple sv. Anny
Vedle zámku patří k významným šebetovským památkám také kaple  

sv. Anny, která se malebně vypíná na mírném návrší nad obcí. Stojí v místech, 
kde kdysi stával letohrádek,  který dal v roce 1711 přestavět hradišťský opat 
Bernard  Wancke na kapli Bohorodičky Marie. Dozvídáme se o tom z listiny 
olomoucké biskupské konsistoře z 11. dubna 1710, která povoluje hradišťskému 
opatu Bernardu Wankeovi, aby v místech, kde dříve stávalo vivarium, postavil 
kapli Bohorodičky Marie bez prejudice faráře. Při kapli byla též poustevna.

V další přestavbě kaple pokračoval hrabě Mořic Strachwitz, který zde v roce 
1842 zřídil kostelík v novogotickém stylu. Uvnitř jej vyzdobil krásnými řezbami 
řezbář Pendl a obrazem apoštolů nad hlavním oltářem malíř K. Majer. Hrabě 
Mořic ustanovil, že kdyby v Šebetově nebylo zámeckého kaplana, má bohoslužby 
v kapli obstarávat zámecký kaplan nebo knínický farář, který měl za každou mši 
svatou obdržet 4 zlaté. Postupně byla kaple vyzdobena celou řadou uměleckých 
děl.

Na evangelijní straně v presbytáři byl umístěn obraz Smrt svatého Josefa. Jde 
o rokokovou práci moravského malíře Ignáce Raaba, která byla věnována nově 
zbudované novogotické kapli ze zámku v Šebetově. Na epištolní straně presbytáře 
byl umístěn obraz Smrt svaté Anny od téhož autora.

Z konce 17. století pochází obraz sv. Rosy z Limy, umístěný v lodi na evan-
gelijní straně, a dále obraz Světice z téhož období, umístěný v lodi na epištolní 
straně. Oba obrazy jsou dílem neznámého barokního malíře z konce 17. sto-
letí. Ze zámku v Šebetově sem byl přenesen i klasicistní, bohatě zdobený lustr  
z počátku 19. století, jimž byla ozdobena loď. Cennou umělecko - řemeslnou 
prací z období baroka byla též monstrance, užívaná při bohoslužbách. 

 

Monstrance byla celou dobu uložena u paní  
R. Mazalové. Nyní se nachází v depozitáři na 
faře v Boskovicích.

Poznáváme sakrální stavby naší farnosti
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Příběh obrácení slavného boxera
Slavný francouzský boxer Tim Guénard 

(1958) vypráví o své dramatické cestě za láskou 
a odpuštěním. Když mu byly tři roky, opustila ho 
matka. Otec začal pít a chlapce týral. Pětiletého 
ho odvezli do nemocnice a po nějakém čase 
umístili do pěstounské péče jedné venkovské 
rodiny. Kvůli nespravedlivému obvinění byl 
v dospívání umístěn do polepšovny, kde zažil 
další šikanu. 

Velmi strádal nedostatkem lásky, což v něm 
vyvolalo nenávist k celému světu. Po čase  
z ústavu utekl a živořil jako dítě ulice v Paříži, kde zapadl mezi dětské prosti-
tutky. Poté ho policie našla a vrátila do ústavu pro mladistvé delikventy.

Až v patnácti letech mu jedna soudkyně dala důvěru a umožnila jeho 
propuštění na svobodu.

Vyučil se sochařem a zároveň začal intenzivně trénovat box, až se vypracoval 
k titulu Francie.

Další přelom v jeho životě znamenalo setkání s komunitou Archa, založenou 
Jeanem Vanierem, v níž prožil své obrácení. Postupně objevoval Krista, skutečnou 
lásku, jež ho proměňovala a dala mu sílu vzdát se zakořeněné nenávisti. 

Dnes žije Tim Guénard s manželkou na farmě poblíž Lurd. 
Kromě práce v hospodářství rád přijímá mladé lidi, kteří jsou v nesnázích 

nebo hledají své povolání. Často jezdí přednášet a vyprávět o svém životě. Je 
autorem několika úspěšných knih.

Ukázka z knihy:
Půjdeš s námi za Ježíšem?
Proč ne? Cítím se s nimi dobře. Najednou si uvědomím, že když půjdu 

navštívit Ježíše - což bude asi jeden z jejich kamarádů, podle jména Portuga-
lec - budu muset v jejich společnosti projít městem. Počkat ! Já Bordelník, kápo, 
vůdce obávané party, s orlem a umrlčí lebkou na zádech, mám projít městem  
s procesím mentálně postižených, s těmi, kterým jsem ještě před dvěma hodi-
nami říkal mongolové? Přeskočilo ti? Není kdy se vytratit. Jacgueline, která mi 
otevře dveře, mě bere za jednu ruku, Sofie, další dívka, za druhou. Klopotně 
vyrážíme, zavěšeni do sebe. Jen aby mě nepotkal nikdo z mých kámošů, to by 
byla ostuda!

Tim  Guénard - V  ringu  s  Bohem

knihovna
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 V sobotu 1. 12. vás zveme do Vážan do kulturního domu, kde budeme od 
12:30 vyrábět adventní věnce. Veškerý materiál zajištěn.

 Svíčky od sester ze Šternberka
Od druhé neděle adventní (9. 12.) budete mít možnost si zakoupit vzadu v ko-
stele ručně zdobené svíčky od sester Klarisek-kapucínek ze Šternberka.

 Betlémské světlo...„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
Jako každoročně, tak i letos vám skauti přinášejí Betlémské světlo. 
Betlémské světlo bude k dispozici:
V Šebetově - 24. 12. ve skautské klubovně na obecním úřadě (čas upřesníme  
v Šebetovském zpravodaji), anebo Vám je přímo domů donesou místní skauti.
V Knínicích - v kostele na Štědrý den po mši svaté, popř. Vám je skauti přinesou 
domů po domluvě s Martinou Axmanovou 
(tel. 732269999, e-mail: axmanova.martina@post.cz)

 Skautské družiny v Knínicích
 Světlušky
rádkyně Kika Ošlejšková a Anička Přibylová
pondělí 16:30 na faře v Knínicích
kontakt: 732 269 999
 Vlčata
rádce Mravenec (Jáchym Jedlička)
úterý 16:00 na faře v Knínicích
kontakt: 606 198 394

 V sobotu 2. března bude v našem kostele postní duchovní obnova, kterou 
povede o. Jan Hanák. Podrobnosti později v Jarním Farníčku.

krátké zprávy

 

 

Díky všem, kdo jakkoli přispěli k mému vzniku...Váš Zimní Farníček.
Uzávěrka dalšího čísla (Jarní Farníček) bude 10. 2. 2013. Budeme se zabývat 
tématem MODLITBA. Jak a co se rádi modlíte? Jak Vám modlitba pomáhá ve 
Vašem životě? Těšíme se na Vaše příspěvky.



Hudebně zaměřený Farníček nabízí k četbě, zpěvu i k zamyšlení píseň z Kan-
cionálu č.129. Autorem je Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký, jehož krásný 
pozdrav jste četli na úvodní stránce. Jeho myšlenky tedy nechme promluvit i na 
stránce závěrečné v podobě této adventní písně.
 
Volá hlas všech lidských rodů: Prolom, Pane, nebesa!
Zkřehlá země trpkých plodů ožije a zaplesá.
Rozkvete, co bylo pouští, již se naplňuje čas
Bůh své děti neopouští, přijde spasit nás.
 
Ducha Božího nám zjeví, osud světa rozhodne,
sklidí zrno, spálí plevy, vytne větve neplodné.
Přiznávám své viny, dluhy, kromě hříchů nemám nic,
opouštím své bludné kruhy, pospíchám ti vstříc.
 
Nevíme, co přijde, Pane, víme však, že přijdeš ty,
řeka zvolna plyne k oceánu věčnosti.
Kéž tvé službě zasvěcuji každý svěřený mi den
a tvůj příchod připravuji v světě neklidném.

Maria, ty první z tvorů, jitřní hvězdo spasení,
nauč děti po svém vzoru říkat Otci: Staň se mi!
Ať jsme stateční a bdělí, světlo světa, sůl a kvas,
život Boží ať se vtělí do každého z nás.
 
(Celé znění písně najdete v Kancionálu pod číslem 129, autorem nápěvu je  
Zd. Mička, píseň pochází z roku 1986)
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