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ADVENIO 
Drazí farníci, farnice a farníčata! 

Latinské slovo ADVENIO v překladu znamená: 
“Přicházím!”. Jako by k nám zaznívalo slovo někoho 
cizího, neznámého - POZOR, JÁ PŘICHÁZÍM! Ale 
ve skutečnosti k nám promlouvá Pán. Neříká nám: 
“Přicházím, a proto si dejte pozor!”, ale jeho slova 
zní tiše a ke každému promlouvají: “Přicházím 
a Ty pojď se mnou...”; podobně jako promlouvá 
v Matoušově evangeliu: Pojďte ke mně všichni, kdo se 
namáháte a jste zatíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé 
jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí 
svým duším (srov. Mt 11,28n).

Advent je dobou očekávání příchodu Pána - je připomínkou jeho příchodu  
v čase před dvěma tisíci lety, a také jako jasný signál poukazující na jeho budoucí 
příchod na konci časů. Máme být bdělí. Připraveni v očekávání jeho příchodu 
do našeho srdce v čase - každý den, a také v budoucnosti jej očekávat, až přijde 
k soudu nad světem.

Dobu adventní bychom neměli prožívat jako dobu odříkání a půstu, ale jako 
dobu radostného očekávání. Možná znáte situace, kdy se těšíte na někoho z rod-
iny, kdo dlouhou dobu pobýval v cizině a vrací se domů, třeba i jen na návštěvu. 
V takovéto situaci nezůstane v klidu nikdo z členů rodiny - uklízí se, peče a vaří, 
aby ten, kdo se vrací, našel útulný domov a aby chvíle strávené s rodinou byly 
tak krásné, že se bude rád vracet. Stejně je tomu i s dobou adventní. Ona je těmi 
okamžiky radostného očekávání, kdy neuklízíme proto, aby bylo uklizeno, ale 
děláme vše pro Pána. V radostném očekávání. Nepřipravujme se jen vnějškově, 
ale především srdcem. Připravujme se  na setkání s Ním, aby se k nám rád vra-
cel. Do našeho srdce - do útulného domova, který mu připravíme a vyzdobíme.

Drazí přátelé Boží, kéž je pro nás všechny doba adventní okamžikem, kdy 
skutečně přijmeme radost z očekávání. Nedělejme z adventu jen dobu úklidů  
a nákupů, ale prožívejme ji skutečně jako radostné očekávání. Strhaný nákupčí, 
vynervovaní rodiče, vystresovaná rodina nemá být výsledkem adventu. Ano, je 
spousta věcí, které k přípravě slavnosti Vánoc patří, ale to všechno jsou věci 
podružné a zbytečné, jestliže vynecháme to nejpodstatnější - otevřít dveře 
a okna svého srdce Pánu. Dychtěme po Jeho příchodu, jako proroci, jako Jan 
Křtitel, jako mudrci a jako všichni kdo očekávali Mesiáše. Mějme v srdci touhu 
po něm. Ať v našem srdci zaznívají právě v době adventní slova apoštola Jana: 
MARANA THA! – Přijď, Pane Ježíši! (srov. Zj. 22,20)

ÚVODNÍK
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Prosinec
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Památka svatého Mikuláše6

8
12
18
24

úterý

středa

čtvrtek

pondělí

neděle

sobota

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA při dětské mši sv. v 17:00

Slavnost neposkvrněného početí Panny Marie
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI, začátek v 9:00 
bohoslužbou slova, zakončení mší sv. v 18:00

MISIJNÍ JARMARK, 9:30-11:00 na sýpce
Štědrý den, mše sv. v 16:30, po jejím skončení  
k dispozici Betlémské světlo

vyznačte si v kalendáři

26
Boží hod vánoční, JESLIČKOVÁ POBOŽNOST  
v 14:30 v kostele25

27
28
30
31

neděle

pondělí

úterý

středa

pátek

sobota

Svátek sv. Štěpána, mučedníka

Svátek sv. Jana, apoštola

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Svátek sv. Rodiny, POBOŽNOST U OBRAZU SVATÉ 
RODINY na farním hřišti v 16:40, poté mše sv. v 17:00 

Silvestr, mše sv. v 16:00, po ní NEFORMÁLNÍ  
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ na sýpce
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Prosincové pozvánky: 
MISIJNÍ JARMARK 

Milí přátelé,
přijměte, prosím, pozvání na vánoční Misijní jarmark, který bude 18. 12. 2011 

od 9:30 do 11:00 na sýpce. 
Budete si zde moci zakoupit vánoční svícny, něco hezkého z pedigu, 

háčkované ozdoby, různé věcičky zdobené ubrouskovou technikou, zrcátka 
vsazená do mozaiky, betlém z ovčí vlny, svíčky ze včelího vosku, koláče a jistě 
spoustu dalších věcí.

Tím, že si na jarmarku něco  hezkého koupíte, přispíváte na potřeby 
Papežského misijního díla, které pak rozděluje peníze do spousty zemí světa - 
např. Uganda, Bangladéš, Srí Lanka, Jamajka, Zambie... Více se můžete dočíst 
na www.misijnidila.cz.

Pokud budete mít chuť dát nejen peníze, ale i svůj drahocenný čas, můžete 
vytvořit něco hezkého na Misijní jarmark a přinést svůj výrobek v pátek 16. 12. 
od 16:00 do 18:00 na faru.

Ještě bych se s vámi chtěla podělit o myšlenku, proč začaly v říjnu na faře 
tvořivé dílny. 

Nápad přišel na dovolené s rodinami (nejen z farnosti) ve Fryštáku. Aby 
nám spolu na dovolené bylo dobře, každý dal ze sebe to, co sám uměl. Někdo si  
s malými dětmi hrál, někdo tvořil program pro starší děti, někdo vymýšlel různé 
výtvarné aktivity, další zase zpíval a těšil nás svým hraním na kytaru... Když každý 
dal jen malinko ze sebe - z toho svého - svojí hřivnou přispěl k něčemu moc 
hezkému. Myslím, že nebyl nikdo, kdo by se na této dovolené nudil. Společné 
zážitky zaplatit penězi nejdou. Můžete mít nádhernou dovolenou třeba u moře, 
ale pokud si budete v hotelu sedět u televize, nic z dovolené mít nebudete.  
A můžete mít dovolenou někde pod stanem, může vám pršet a padat trakaře, ale 
budete vzpomínat na to, jak jste si všichni spolu povídali, nebo něco společně 
prožili.

Tehdy po dovolené vznikla myšlenka dát tvoření na misijní jarmark ještě 
hlubší smysl. Na tvoření se můžeme něčemu novému naučit a nacházet v sobě 
dovednosti, které bychom samy v sobě neobjevili, setkáme se u společné práce 
a to hlavně i s lidmi, s kterými bychom se mimo kostel při společném díle asi 
nesešli. Také se tím otvírá pro lidi, kteří nechodí do kostela, to tajemné místo 
fary a přibližuje se těmto lidem, stejně jako se jim můžeme přiblížit i my - lidé 
věřící v učení Ježíše Krista... 

Každý z nás máme nějaký dar od Pána, který máme rozmnožovat. Potřebujeme 
se navzájem a jeden bez druhého bychom se na tomto světě neobešli. Na misi-
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jním jarmarku (na celém misijním díle) je to zřetelně vidět. Když misijní jar-
marky začínaly, měla jsem obavu, jestli budeme mít co lidem nabídnout. Teď už 
vím, že jsou v naší farnosti lidé, kteří myslí na druhé a věnují svůj čas a doved-
nosti druhým. Jen tak pak může vzniknout něco krásného, co člověka někde 
hluboko uvnitř hřeje a naplňuje pokojem, že si nejsme navzájem lhostejní. ☺

Děkuji Vám, kteří se na dobrém díle jakkoliv podílíte - ať vyráběním doma, na 
tvořivých dílnách nebo modlitbou. Když dáme každý něco z toho svého, vznikne 
jistě s Božím požehnáním dobré dílo. Zatím vidíme jen část mozaiky, ale jednou 
uvidíme celý obraz. Kéž v tom obraze bude i můj kousíček mozaiky. ☺

- BŠ-

JESLIČKOVÁ POBOŽNOST
Přijďte všichni  25. 12. v 14:30 do kostela strávit příjemnou hodinku naplněnou 

zajímavým programem:
•Knínický sboreček zazpívá několik vánočních písní a dá-li Pán, nabídne 

Vám nově připravované CD.
•Letos poprvé s pásmem písní a koled vystoupí také mladší děti, které zpívají 

na dětských mších a jsou stále šikovnější a šikovnější.
•Nebude chybět krátká scénka dětí a také vyhodnocení dětské soutěže, jejíž 

pravidla najdete v tomto čísle časopisu v rubrice Okénko pro děti.
•A pro dospělé tu bude losování adventní biblické soutěže, jejíž pravidla též 

naleznete o pár stran dále.
•Sváteční odpoledne zakončíme adorací a svátostným požehnáním.

POBOŽNOST U OBRAZU SV. RODINY
Od letošního červnového farního dne visí na farním hřišti “ve výklenku” 

překrásná mozaika svaté Rodiny. Je nepřehlédnutelná. Přesto ji mnozí z vás, 
kdo se na farní hřiště tak často nedostanete, mnohokrát neviděli. Jedinečnou 
příležitost všichni máme 30. prosince 2011. U trojice mocných přímluvců se se-
jdeme 20 minut před začátkem mše svaté, která bude pak v kostele v 17:00 hodin. 
Svatého Josefa, Marii i Ježíše budeme prosit o ochranu pro naše rodiny, manželé 
budou mít možnost obnovit své manželské sliby a studený podvečer rozehřejeme 
zpěvem koled.

Komu by přece jen promrzly nohy, ať neváhá a přijde po skončení mše svaté 
na faru k přátelskému posezení u svařáku! ☺

NEFORMÁLNÍ SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ
Začátek po mši svaté, konec dle zájmu zúčastněných. Dveře sýpky otevřeny 

všem! Občerstvení a silvestrovskou náladu s sebou!
 

6



BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když 

v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, naz-
vanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.

Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zor-
ganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především 
Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si 
připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout  
i několik mládenců  z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpra-
vu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, 
které hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně 
před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených  
postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje 
syny, kteří před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale 
přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochrá-
nili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve 
středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma 
jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým 
dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že 
za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z no-
vodobých vánočních zvyků.

Jak tedy Světlo dopravit? Musela 
tu ovšem být spojitost se zrakově 
postiženými dětmi, protože sbír-
ka Světlo ve tmě byla určena 
především pro ně. Z fondů 
sbírek se prostředky uvol-
nit nemohly, a tak se pra-
covníci rozhlasu obrátili se 
svojí žádostí na leteckou 
společnost AUA a cestovní 
kancelář Raiffeisen. Tak bylo 
zajištěno, že jedno dítě a malý 
televizní štáb pojedou do Betlé-
ma pro světlo zdarma. V té době 
však ještě v důsledku politických 
situací bylo zapotřebí spousta povolení, 
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navíc pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě 
Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas.  
A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.

Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni rakouští 
skauti, a protože se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum do Vídně.  
A odtud se postupně začalo šířit do Evropy. Zde se také v polovině prosince 
sejdou skautské delegace z různých evropských států a při slavnostní ekumen-
ické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Po revoluci v roce 1989 nic nebránilo 
tomu, aby se tento plamínek dostal i k nám. Do naší republiky jej dováží skauti  
z brněnského střediska „Řehoře Mendla“. Ve třetí adventní sobotě je pak Betlém-
ské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah do celé republiky, aby pak na 
Štědrý den bylo rozneseno do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců  
a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám, osamělým lidem… prostě všem, komu 
chceme udělat radost maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a ujištěním, že 
nejsou ve světě sami. (Zdroj: www.betlemskesvetlo.cz)

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 přnesou 
domů po domluvě s Martinou Axmanovou (tel. 732269999, 
                                                                                       email: axmanova.martina@post.cz).

leden
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Slavnost Panny Marie, Matky Boží1

7
8

18
25

neděle

pátek

sobota

neděle

středa

středa

Slavnost Zjevení Páně

Tříkrálová sbírka - ŠEBETOV
Křest Páně (končí doba vánoční),  
Tříkrálová sbírka - VÁŽANY a KNÍNICE 
Pam. P. Marie, Matky jednoty křesťanů - začíná 
Týden modliteb za jednotu křesťanů 
svátek Obrácení sv. Pavla - končí Týden modli-
teb za jednotu křesťanů
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  2012
Termín: 1. - 14. ledna 2012
Motto: “ Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat.” 

Charita Blansko má v plánu ze sbírky v roce 2012 podporovat tyto projekty:
- sociální rehabilitace 
- řešení individuálních potřeb uživatelů
- podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ohrožených sociálním 
vyloučením
- pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
- pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
- podpora výjezdního krizového týmu 

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2011:
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 činil 1 339 476 Kč, a byl použit na podporu pro-
jektů Oblastní charity Blansko.
Konkrétně byly podpořeny tyto projekty: 
- podpora prázdninových akcí pro děti zdravotně a sociálně znevýhodněné
- podpora střediska humanitární pomoci
- rozvoj terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené, včetně nákupu 
kompenzačních pomůcek
- podpora služeb, které zasahují v mimořádných (krizových) situacích  
 
Tři krále budeme v ulicích potkávat:  
v Šebetově - v sobotu 7. 1. 
v Knínicích - v neděli 8. 1. 
ve Vážanech - v neděli 8. 1. od 13:00

Lednové pozvánky:
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ÚNOR

3 

Svátek Uvedení Páně do chrámu2

19
22
26

čtvrtek

pátek

neděle

středa

neděle

FARNÍ PLES

FARNÍ KARNEVAL

Popeleční středa

1. neděle postní 

Únorové pozvánky:
Knínická farnost vás zve na FARNÍ PLES,  

který se uskuteční v pátek 3. února 2012 od 
20:00 hodin v kulturním domě v Šebetově.  
Hraje skupina POHODA.

Předprodej vstupenek od 15. 1. 2012: 
Ševčík Josef ml., Knínice 8, telefon: 607278579,  
e-mail: jossev@email.cz.

co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících

Sice tu už máme zimní Farníček, ale přesto bych se ještě ohlédla za akcí, která 
proběhla na konci prázdnin.  

Stejně jako každý rok, i letos pozval náš o.biskup Vojtěch rodiny, na již os-
mou diecézní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou. Hlavním tématem byl - jak 
jinak než  křest. A co nás celý den čekalo? Pouť začala uvítáním o.biskupa, 
seznámením s programem, svědectvím, písničkami. Následovala mše sv. - 
hlavním celebrantem byl samozřejmě o. biskup. V homilii mimo jiné vyzdvihl 
důležitost křtu - pokřtěný člověk už nežije sám pro sebe, ale je zapojený do širší 
rodiny církve a do odpovědnosti za svět. Křest není pouhým vstupem do nějaké 
lidské organizace. Být křesťanem je povolání. Křtem jsme srostlí s Kristovou 
smrtí a zmrtvýchvstáním.  Křest = ponoření do Krista, „vkristění“, připojení ke 
Kristu. Křest je velký Boží dar - to je jen několik myšlenek o. biskupa.

Po mši svaté - duchovní posile, nás čekal oběd - fyzické posilnění☺. A po-
tom už si každý mohl vybrat program podle svého gusta: mohli jsme shléd-

Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou
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nout vystoupení mažoretek, loutkové představení pro děti, dále pro děti byly na 
zahradě připraveny soutěže, lukostřelba, výtvarné dílny. Pro rodiče to byly různé 
přednášky, např. otce Bogdana Sikory Rodina v současném světě. Mohli jsme se 
ztišit při adoraci nebo shlédnout různé expozice, vyjít si na nedalekou Zelenou 
Horu a navštívit tamní poutní kostel sv.Jana Nepomuckého, … Jak sami vidíte, 
program byl nabitý.

Pouť byla ukončena závěrečnou modlitbou a požehnáním otce biskupa a  poz-
váním na příští rok, kdy proběhne pouť rodin současně se setkáním mládeže. 
Takže s kým se příště ve Žďáru uvidíme? ☺

-jm-

Dne 17. a 18. září proběhly v Sociálních službách Šebetov již 11. Dny 
otevřených dveří. Jako každý rok, tak i tentokrát, byla součástí těchto dnů mše 
svatá, kterou sloužil v neděli 18. září na nádvoří zámku P. Sommer.

Na varhany hrál náš pan varhaník Procházka a zpěvem účastníky doprovodil 
a celé nádvoří jaksepatří rozezněl opět - stejně jako loni - Knínický sboreček. 
Děkujeme všem, kdo se podíleli na slavnostním průběhu mše svaté, pro všechny 
přítomné, kteří zaplnili celé nádvoří, to byl krásný duchovní zážitek.

(Milý Knínický sborečku, opět s vámi příští rok počítáme ☺)
Marie Hudcová

Knínický sboreček vystoupil na Dnech otevřených dveří  
Sociálních služeb Šebetov

Dne 17. září se část naší farnosti vydala na farní výlet do Olomouce. První 
krásnou stavbou, kterou jsme navštívili a která mě zaujala svojí úžasnou  
architekturou, byla samozřejmě katedrála sv. Václava. V ní jsme také prožili mši 
svatou, slouženou naším kaplanem otcem Petrem. Po mši jsme měli možnost 
si tuto katedrálu s největším presbytářem za výkladu průvodce prohlédnout 
a dokonce nás vzal i na věž kostela s velikým zvonem. Mimo katedrálu jsme 
navštívili spoustu dalších krásných chrámů. V jednom byly krásné varhany,  
v dalším krásná výmalba a někde i krásná svatební výzdoba ☺. Ve 12 hodin 
jsme stihli i odbíjející orloj s kokrhajícím kohoutem na konci. Po cestě zpátky  
k autobusu jsme dokonce ochutnali i výbornou zmrzlinu. Krásná byla také bazi-
lika na Svatém Kopečku a potom hurá do ZOO, kde se někteří z nás, třebaže mají 
strach z výšek, podívali z rozhledny na krásnou Olomouc...

Monika Přikrylová

Farní výlet Olomouc
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Sv. Václav v naší farnosti
Malé ohlédnutí za krásným svátečním dnem, kdy jsme oslavili svátek českého 

patrona sv. Václava:
28. září 2011 byl v naší farnosti den plný sváteční atmosféry. Ráno na mši 

svaté jsme děkovali za úrodu. Kostel byl krásně vyzdoben ovocem a zeleninou  
a vším, co vyrostlo na našich zahrádkách a polích. Krásně vyzdoben byl i farní 
areál. Sv. Václav dohlížel na sportování, bavení a hemžení celé farnosti.

Kdo chtěl, zúčastnil se fotbalového zápolení, volejbalu, soutěže pro dospělé  
a i děti měly o soutěže postaráno.

Hodnotily se obrázky sv. Václava, kterého malovali naši nejmladší. Děti 
vítězných obrázků pak získaly krásné ceny. Svoji zaslouženou odměnu dosta-
la i vítězná družstva fotbalistů a volejbalistů. Anežka Přikrylová byla vítězkou  
v soutěži pro dospělé. Na farních stránkách ji uvidíte vyfocenou na klisně 
Čejce.

Sestra Ráchel zaujala svým vyprávěním všechny, malé i velké. Jsme velice rádi, 
že nás navštívila a svou přítomností přispěla k tomu, že přišli i starší občané  
a farníci. Z dobrovolných příspěvků jsme věnovali sestře Ráchel částku 1 800 Kč. 
Věříme, že tato částka pomůže klariskám k činnosti prospěšné pro nás, obyčejné 
občany.

Poděkování patří všem, kteří přispěli občerstvením po celý den. Buchet snad 
ani neubývalo, moštu, burčáku a výborné medoviny byl také dostatek. Hlavně 
děti si pochutnávaly na párku v rohlíku.

A tak doufám, že tento den byl pro všechny hezky prožitým svátečním dnem.
-jh-

Podrobnější vyprávění o celém dni si přečtěte na webových stránkách farnosti  
v rubrice Farní akce - kronika. A když už tam budete, koukněte do fotogalerie, 
možná se uvidíte na některé z fotek. ☺

Knínický sboreček v Polné na Cantate Domino
Je kolem osmé hodiny ranní, sobota 15. října 2011 a my – Knínický sboreček 

– jsme nachystaní před farou a čekáme, až vyjedeme na další ročník CANTATE 
v Polné, což je přehlídka křesťanských sborů. Po naložení našich hudebních 
nástrojů a po našem nasednutí vyrážíme směr Měřín – asi 90 km směrem na 
západ. V Měříně nás uvítal náš bývalý kaplan o. Blažej Hejtmánek a ukázal nám 
jejich rozestavěnou faru.

Poté jsme se odebrali do místní klubovny, což je měřínská zasedací místnost, 
a tam jsme zkoušeli a zkoušeli, až se základy otřásaly. Po takovém vydatném 
zkoušení jsme si za odměnu i s panem kaplanem zajeli na oběd do takové pěkné 
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restaurace kousek za Měřínem. Po výborném obědě jsme už jen naskočili do aut 
a vyrazili konečně k cíli naší cesty – do Polné.

Hned u dveří nás přivítala milá paní pořadatelka. Usadili jsme se a už nás 
svými písněmi těšil jeden sbor za druhým :-). My jsme šli na řadu jako třetí  
a zazpívali jsme jim tam čtyři písničky (Pokoj lidem dobré vůle, Píseň ke křtu, 
Zvěstuj dál Boží lásku a Vzývám Tvoje svaté jméno). Sešlo se nás tam dohro-
mady 6 sborů. 2 dětské a 4 už větší :-). Byla tam i odborná porota, která nám 
sdělila pochvaly, ale i výtky. Po zazpívání posledního místního sboru Kapky, 
jsme se vydali na cestu domů.

Teď už můžu jen dodat: PŘÍŠTĚ ZAS! :-)
Monika Přikrylová

A co na tuto akci říkali další členové sboru? Položila jsem jim pár záludných 
otázek a zde jsou odpovědi:
1. Měl jsi trému před nebo při vystoupení? Nebo ses na vystoupení těšil?
•Ano, měla jsem trému, vždycky ji mám ☺. Víte, když nastoupíte na pódium, 
kouknete se před sebe a uvidíte kolik lidí na vás upírá svůj zrak a nedočkavě 
čeká co uděláte, nebyli byste nervózní...?? Ale když pak odzpíváme 1-2 písničky, 
tréma ze mě spadne, začnu si to užívat a snažím se do toho dát všechno. Ale 
myslím, že to tak má každý. Aneta
•Na vystoupení jsem se těšil, byl jsem sice trochu nervózní, ale tréma to  
nebyla ☺. Honza
2. Inspiroval tě nějaký jiný sbor svým vystoupením? Jak? Čím?
•Mě na ostatních sborech nejvíce inspirovaly jejich úsměvy a elán s jakým svoje 
písničky zpívaly. Monika
•Líbily se mně všechny sbory a u každého se nějaká inspirace najde. Honza
3. Jaká byla podle tebe na celé akci atmosféra?
•Myslím si, že atmosféra byla velice přátelská. Všichni lidé kolem byli velice 
příjemní a usměvaví. Monika
•Atmosféra během odpoledne se mi zdála taková uvolněná, děti mohly  
v rámci možností pobíhat a hrát si v sále, návštěvníci poslouchat, dostali jsme  
i svačinu,...z této stránky prostě super. Ivana
•Podle mě byla atmosféra příjemná, hlavně bylo pěkné, jak se o nás organizátoři 
starali. Honza
4. Stálo za to se této akce zúčastnit? Čím tě obohatila? Nebo co přinesla 
negativního?
•Určitě to stálo za to! Moc jsem se tam těšila. Už z minulého roku jsem věděla, 
že to i letos bude super. Líbilo se mi, že jsme dokázali utvořit společenství lidí, 
kteří s takovým nadšením a radostí chtějí oslavit Boží jméno. Aneta
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•Obohatila mě tolika věcmi, že zrovna nevím kterou vybrat ☺. Honza
5. Máš nějaký pěkný nebo naopak nepříjemný zážitek?
•Špatný zážitek mám jen jeden a to byla únavná cesta, ale stála za to! Honza
6. Co dalšího bys rád čtenářům Farníčku sdělil?
•Celá akce měla především skvělou organizaci. Líbilo se mi, že akci moderova-
la paní, ze které vyzařovala opravdová radost a zápal, a pak také to, že jsme se 
na začátku společně pomodlili (to nebývá zvykem ani na křesťanských akcích). 
Ivana

-ph-

Rozjímavý radostný růženec
Panno Maria, děkujeme ti, že jsi nám dala krásnou modlitbu - růženec. 

Děkujeme ti, že máme v naší farnosti mládež, která umí pro ostatní vytvořit 
krásné společenství v modlitbě růžence. Panno Maria, buď naší ochránkyní  
a přímluvkyní u svého Syna. Panno Maria, oroduj za nás, za celou naší farnost.  

-jh-

Poděkování...
Děkuji za hezký sváteční den prožitý ve společnosti všech generací na farní 

zahradě na svátek sv. VÁCLAVA.
Děkuji za dary DUCHA SVATÉHO všem, kteří se nebojí přijít s dobrým ná-

padem, i těm, kteří pomáhají při jejich uskutečnění.
Děkuji za nevšední zážitek při společné modlitbě radostného růžence. 

Sešli jsme se v hojném počtu v setmělém kostele, postupně se za-
palují svíčky (kolik je modliteb Zdrávas Maria) a každý sám se v du-
chu modlí a rozjímá nad úryvky Písma sv., které nám bylo přečteno. 
Jsem ráda, že se můžu zúčastnit akcí pořádaných v naší farnosti (i když sama 
nedokážu nic vymyslet). 

Nebojte se přijít, stojí to za to.
-vk-
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Olomoucké akce pro mladé, putování na Svatý Hostýn
Snad v každém velkém městě, které se může pyšnit nárůstem obyvatel díky 

vysokoškolským studentům, se pořádají různé akce. Ať jsou to koncerty, filmy, 
sportovní a další volnočasové vyžití. Zkrátka aktivní člověk i v době studia svou 
akčnost může dále rozvíjet. Díky Bohu se v těchto městech myslí i na duchovní 
stránku člověka - a tak tomu je i v Olomouci. Každou středu v 19.00 je pro stu-
denty sloužena tzv. studentská mše svatá ve “Sněžence” (kostele Panny Marie 
Sněžné). Olomoučtí studenti mají i svého vlastního studentského kněze, kterým 
se letos stal o.Petr Havlíček. Mší, doprovázenou scholou mladých hudebníků  
a zpěváků, středeční večer nikdy nekončí - naopak začíná. Po mši svaté je 
otevřeno centrum Aletti, kde se každý týden koná zajímavá přednáška. Např.  
o. Jan Balík měl přednášku na téma Teologie těla - tajemství svátosti manželství, 
nebo o. Jan Nekuda se ohlédl za proběhlými světovými dny mládeže v Madridu, 
a to pohledem kněze. Ve stejné budově je pak vyhrazena místnost sloužící jako 
čajovna, kde vás mladí usměvaví čajovníci rádi obslouží.

Čas od času se také koná trošku jiná akce - na mysli mám noční pouť na Svatý 
Hostýn. Abych pravdu řekla, moje vlastní cesta k tomu, abych se odhodlala na 
tuto pouť jít, byla trošku trnitější. Se sestrou jsme si asi týden dopředu říkaly, že 
půjdeme. A proto jsem si s sebou vzala i boty, které by noční výšlap mohly zvlád-
nout, to ale byla jen malinká částečka, která by naši cestu mohla ovlivnit. Mnohem 
důležitější je vlastní rozhodnutí, opuštění tepla domova. Naštěstí mám tak super 
sestru, která ve všem vidí pozitiva, a proto jsme naše noční putování obětovaly 
za naše “chalány” a snad i společný život s nimi. Tento úmysl mě patřičně na-
kopl a 12. října po studentské mši jsme se vydaly na vlakové nádraží, kde jsme 
měli v 9 hodin sraz. Jeli jsme společně vlakem do Hulína, kde jsme si čekání na 
autobus zkrátili hraním her, během kterých jsme se trošku vzájemně poznali. 
Potom následovala cesta autobusem do Bystřice pod Hostýnem, která mimo-
chodem strašně rychle utekla - a to díky usměvavým tvářím kolem mě - z každé 
strany na mě čekali noví kamarádi, se kterými jsme si popovídali především  
o škole a krásné Olomouci. Když jsme dorazili na místo určení, odebrali jsme se 
k místnímu hřbitovu, kde začala ta pravá noční pouť. Po cestě kluci vyrobili jed-
noduchý dřevěný kříž, který byl na každém kroku následován dvěma hořícími 
pochodněmi. Během strmého stoupání na vrcholek hostýnských vrchů jsme 
se 14x zastavili, abychom si uvědomili jednak Boží lásku k nám, kterou nám 
nesmírným způsobem ukázal při své křížové cestě Pán Ježíš, ale také v pros-
bách jsme vzpomínali na různé skupiny lidí žijících na celém světě. (Člověk - já, 
se často přimlouvám jen za to, co je pro mě osobně aktuální, a to, že druzí trpí 
hladem, žízní, nemocí, válkou, samotou, bolestí, týráním, zneužíváním, odmít-
nutím,… jde jaksi mimo mě. Proto jsem byla hrozně ráda, že jsme společně prosili 
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Noční putování
21:30 Boskovický kostelíček Všech svatých → začátek naší poutní cesty, která se 

konala 4. 11. 2011. Tma jak v pytli a my se vydáváme směr westernové městečko, 
po lesní cestě až k Mrakomorově statku a poté do šebetovské kaple, kde jsme 
prožili krásnou noční mši svatou. Během našeho nočního putování jsme měli 
7 zastavení, na kterých jsme se zamýšleli nad Ježíšovým životem. Modlitbou, 
písní, čtením z Bible od Ježíšova narození až po Seslání Ducha Svatého. Naštěstí 
jsme po cestě neusnuli, ani nás nikdo neukradl, a dokonce jsme se ani neztratili, 
ale zdárně došli opět domů do našich postýlek. Byla to opravdu krásná noční 
procházka se vším všudy. ☺

Monika Přikrylová

opravdu za veliké množství strádajících lidí, kterým, věřím, tyto prosby pomohou 
nést jejich kříže.) Zvony cinkaly tři čtvrtě na jednu, když jsme stáli před branami 
chrámu Panny Marie svatohostýnské. Na schodech jsme udělali společné foto  
a šli jsme se posilnit a ohřát do domu, který využívají poutníci. Každý vytáhl ze 
svého batůžku, co měl a rád se o to málo podělil i s ostatními.  Asi do tří hodin 
jsme byli schovaní v teple. Během této doby jsme si nezávazně mohli povídat, 
navazovat nové přátelské vztahy, atd. Tato chvíle a doba v autobuse mě daly asi 
nejvíc. Nejsem totiž až tak společenský tvor, i když mě jako takovou Pán Bůh určitě 
stvořil :-), ale není mi nějak vlastní se skamarádit na potkání. V tu noc to ale bylo 
jiné - snad vědomí, že všichni putujeme stejným směrem ke stejnému cíli, mně jako 
by otevřelo hráz, kterou jsem měla postavenou mezi sebou a druhými lidmi a úplně 
otevřeně a přátelsky jsem se s nimi bavila o všem možném a nemožném. Když 
se člověk otevře, až zírá, co na něj čeká ☺. Organizátoři nás asi po půl hodině 
stopli, protože jsme byli moc hluční, a že půjdeme hrát hry. Že by si nějak po-
mohli, se říct nedalo☺, a proto nás po dvou seznamovacích hrách “vyhodili” do 
nádherné svatohostýnské baziliky, kde jsme asi půl hodinu v tichosti adorovali 
před Nejsvětější svátostí. Půlhodina utekla jak nic a my se vydali na zpáteční 
cestu do Bystřice. Tentokrát jsme jeli celou cestu vlakem a do Olomouce jsme se 
vrátili v 6:00 - tedy v době, kdy školou povinní už spát nešli a ti, co přednášky 
rádi vynechávají, si noc taky moc neužili, protože je brzy po tom, co zavřeli oči, 
probudily ostré paprsky sluníčka. 

Někdy není špatné využít nočního ticha a klidu k něčemu jinému než jenom 
ke spánku. Během noci se dá stihnout tolik věcí! ☺

-lh-
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Kuličkiáda
Kuličkiáda začíná! – ozvalo se ve čtvrtek 17. listopadu odpoledne velkým 

prostorem sýpky. Soutěžní odpoledne plné „koulení“ připravilo 7 kuličkomanů  
a soutěžení se zúčastnilo 24 hráčů – z toho 4 z cetkovské farnosti, 2 dospělí, pár 
dospívajících a jinak děti od 4 let. Pestrost účastníků byla veliká, a o to bylo celé 
soutěžní klání zajímavější!
Všem kuličkovým nadšencům děkuji za velmi příjemnou atmosféru a ještě jed-
nou gratulujeme vítězům:
•Cvrnkání kuliček: starší – Ondřej Mucha, Alžběta Hartlová; mladší – Tomáš 
Zatloukal, Petr Ošlejšek
•Turnaj v kuželkách – 1. Pavel Ptáček
•Turnaj ve stolním tenise – 1. Ondřej Mucha, 2. Blanka Ševčíková, 3. Marek 
Lujka

A ohlasy na otázku: Co se mi zde líbí
•Líbily se mi kuželky (Vincentek)
•Je zde teplo.
•Díky za super odpoledne!
•Eldovi se líbilo cvrnkání kuliček do důlku. A taky že jsme mohli strávit 
odpoledne s tolika fajn dětmi.
•Všechno!!!
•Líbí se mi, že dostal příležitost k vyřádění i starší ročník ☺
Za rok u stolních i jiných her nashledanou!   

Petra 
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inspirovalo nás

Vlažnost
„Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“ (Zj 3,16)
 

Nedávno jsem četla v časopise Milujte se! článek o vlažnosti křesťana. Vychází  
z jedné promluvy Jana Marie Vianneye. Hodně mě oslovil, a proto se s Vámi  
o něj z části podělím.

Co je to vlažnost?
„Vlažná duše ještě úplně v Božích očích nezemřela: je v ní víra naděje a láska, 

ale víra - bez horlivosti, naděje - bez síly, láska - bez ohně a zápalu. Vlažný člověk 
věří pravdivě všemu, co učí církev, ale jeho víra je tak slabá, že se vůbec nero-
zhostí v jeho srdci. Nepochybuje, že ho Bůh vidí v každé chvíli, ale nezabrání mu to  
v pádu. Duši vládne zlý duch. Dovoluje jí dělat rozhodnutí k nápravě - a tím to 
končí. Když na něj Bůh sesílá kříže a těžkosti, oddá se smutku, nářku, reptání  
a nejednou dokonce upadá do zoufalství. Nepamatuje, že milosrdný Bůh ho skrze 
toto utrpení chce odvrátit od světa a přiblížit k sobě.

Vlažný člověk se bude zpovídat každý měsíc, možná i častěji. Ale jaké-
pak jsou to zpovědi! Není na ně připravený, ani netouží po nápravě. Tyto 
zpovědi jsou tak malé a slabé, že je rozpráší i slabý záchvěv větru. Když přijde 
do zpovědnice za dalších 20 let, bude se zpovídat z toho samého. Smrtelným 
hříchům uniká, ale nestraní se pomluv, lží, závisti, přetvářky, nelásky k bližním.“ 
Kam patřím já? „Kdo může o sobě s jistotou říci, že není velkým hříšníkem ani 
vlažným člověkem, ale spravedlivým a vyvoleným? Kolik křesťanů horlivých  
v očích světa je vlažných před Bohem, který zná nejskrytější tajemství srdcí. Stav 
vlažnosti je mnohem více nebezpečný než stav hříšníka. Protože velký hříšník, 
který odchází od velikonoční zpovědi a je přesvědčen o hanebnosti svých skutků, 
který občas naříká nad svou morální nouzí, se z ní s Boží pomocí časem pozvedne. 
Naopak lhostejná duše je se sebou spokojená.“

Určitě by stálo za to, kdybychom si každý “sáhli“ do svědomí, jak na tom jsme, 
jak moc to s tou vírou myslíme vážně. Jestli moje modlitba je skutečně rozhovor 
s Bohem nebo jen odříkáním „něčeho“. A co teprve mše sv.? Neodstojím nebo 
neodsedím si ji, jen abych splnil povinnost křesťana? Uvědomuji si skutečně,  
o co vlastně při mši sv. jde? Dokázal bych říct, o čem bylo evangelium - Boží 
Slovo pro mě?...

Teď v nadcházející adventní době bychom měli „vyčistit“ svoje srdce. Více se 
zamyslet nad svým postojem k víře, nebát se pustit Ježíše do svého nitra, aby  
v něm mohl víc působit a změnit nás k lepšímu. Postavit se jasně k životu a víře, 
abychom mohli jednou do toho nebe vstoupit.

-jm-
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svátostný i  nesvátostný život v naší farnosti

Drazí farníci, chtěli bychom se zde ohlédnout za uplynulým rokem a tak nějak 
si připomenout ty, kteří v tomto roce přijali svátost křtu nebo manželství a také 
ty, kteří odešli k Pánu.
 
Svátost křtu přijali:
1. května Jan Oliva
5. června Michal Jan Grénar
3. července Matyáš Josef Letfus
28. srpna Matyáš Michal Komárek
11. září                Táňa Anna Pecnová
18. září                Pavel Cyril Dračka
                              Jan Metoděj Dračka
                              Emma Magdaléna Moslerová
                              Tereza Axmanová
16. října  Šimon Dostál
                              Tomáš Dvořák
                              Kamila Marie Filoušová

Svátost manželství přijali:
30. dubna  Pavla Tomášková a Michal Čermák

K našemu Pánu odešli:
5. února  Jana Vašková
25. února  Marie Laštůvková
8. dubna  Zdeněk Němec
9. dubna  Jiří Bílek
13. dubna  Anežka Procházková
20. května  Eliška Ševčíková
1. června  Anežka Jelínková
1. října                Josef Karásek
7. října                Františka Filipová
17. října  Josef Studenka
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světci jako inspirace pro náš život

Svatá Otýlie
Inspirací pro náš život a zároveň přímluvkyní při 

očních nemocech a při bolestech hlavy a uší nám 
může být svatá Otýlie. Její svátek budeme slavit  
13. prosince (v běžném kalendáři má Otýlie svátek 
28. ledna). Možná většina z nás ví, že nedaleko 
Sudic je právě této světici zasvěcena kaplička; ale 
asi málo kdo ví, jak si svou svatost zde na zemi 
zasloužila.

Otýlie se narodila v 7. století v Alsasku na hradě 
Hohenburgu hraběti Adalrikovi, bohužel jako slepá. 
Její otec nedokázal přijmout, že její dcera nevidí  
a rozhněvaný rozkázal Otýlii zabít. Matka ale své 
dítě uchránila před smrtí tím, že ji potají svěřila 
služebné. Ta pak malou dívenku dala do kláštera benediktinek v Burgundsku, 
kde byla vychovávaná ve víře a k lásce k Bohu a druhým lidem.  Jednou navštívil 
jejich klášter biskup Erhard, který dívku pokřtil a dal jí jméno Otýlie. Při křtu 
se dotkla svěcená voda jejích očí a zázrakem viděla. Šťastná vyrůstala nadále 
v klášteře. Jen jedna věc ji trápila - a to, že ji její vlastní otec Adalrik nemá rád 
i potom, co byla uzdravena. Jednoho dne jí přišel dopis od bratra, ve kterém 
ji prosil, aby hned přijela domů na hrad, že když ji otec uvidí, určitě se jeho 
srdce obměkčí. Když přijížděla na hrad v kočáře, otec i jeho syn stáli u okna  
a vyhlíželi, kdo to přijíždí. Jakmile Adalrik uslyšel, že přijíždí jeho dcera Otýlie, 
aby se s ním usmířila, rozhněván vzal do rukou hůl a ohromnou silou svého syna 
uhodil, takže na místě zemřel. Později si uvědomil, co v záchvatu vzteku udělal,  
a litoval svého činu. Otýlii dovolil zůstat na hradě, ale pouze jako služebná. Otýlie 
jeho rozhodnutí přijala jako Boží vůli a s láskou a trpělivostí všechno ponižování 
snášela a za svého otce se vytrvale modlila. Bůh její modlitby vyslyšel a obměkčil 
kamenné srdce Adalrika, takže po několika letech Otýlii s láskou objal, konečně 
ji přijal za svou dceru a dokonce jí dovolil, aby hrad Hohenburg přestavěla  
v ženský klášter. Po čase se z něj opravdu stal klášter benediktinek a Otýlie jeho 
představenou. Společně se sestrami pomáhala nemocným, starým, chudým, ale 
také ztrápeným nebo prosícím o radu. Otýlie tady prokazovala svým bližním 
velikou lásku a milosrdenství. Zemřela v roce 720 a na jejím hrobě se stalo mno-
ho zázraků. Hohenburg byl podle světice přejmenován na Odilienburg a stal se 
významným poutním místem. V místním kostele sv. Jana jsou uloženy její os-
tatky. Císař Karel IV. získal relikvii Otýliiny pravé paže, která je dodnes v Praze.

Svatá Otýlie bývá zobrazována jako abatyše v černém benediktinském oděvu 
s knihou nebo talířem, na kterém leží dvě oči. 
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Milé děti! Rok křtu nám pomalu končí, neuškodí tedy malé 
zopakování ve formě velké… kontrolní… písemky! – vlastně… 
HRY! Hry o ceny s tématem křtu, která bude vyhodnocena na 
Jesličkové pobožnosti!

Tak tedy: Nejprve se zařaď do správné soutěžní kategorie:
I. kategorie: předškolní věk
II. kategorie: 1.-5. třída
III. kategorie: 6.-9. třída

A teď už hurá na úkoly, na jejich vypracování máš čas do 18. 12. 2011. 
Nejpozději v tento den je vhoď do krabičky, která je vzadu v kostele. 

I. kategorie: předškoláčci
1. úkol: Už jsi možná někdy viděl křest malého miminka v kostele. Pokus se 
vzpomenout si na tuto událost. Dobře si vše promysli a teď už vlastní úkol:  
v rámečku pod tímto úkolem najdeš namalovaných spoustu věcí…vybarvi 
všechny ty, které se během křtu používají. (Jestliže jsi ještě žádný křest neviděl 
nebo si nemůžeš vzpomenout, maminka nebo tatínek ti určitě poradí a popíšou 
ti, co se během takového křtu děje).
2. úkol: S rodiči se pokus najít svou vlastní křestní svíčku a společně si ji zapalte. 
Tvým úkolem je nakreslit tuto svou svíčku na arch papíru.
3. úkol: Při křtu se používá voda, to jistě víš. Spolu s někým, kdo umí psát (starší 
sourozenec, rodiče, prarodiče, …) vymyslete a napište co nejdelší seznam věcí 
a činností, u kterých je voda nezbytně nutná. Společně se můžete zamyslet nad 
tím, jak moc je voda důležitá pro lidi i zvířátka.
Do krabičky odevzdej vypracovaný druhý a třetí úkol. 

okénko pro děti

ROK KŘTU - CO O NĚM VÍŠ?
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II. kategorie: děti navštěvující 1. - 5. třídu
1. úkol: Odpověz písemně na následující otázky (odpovědi na otázky najdeš  
v dětské Bibli nebo je už víš☺)
a) Kde a kým byl Pán Ježíš pokřtěn? Kolik bylo Ježíšovi let, když se nechal 
pokřtít?
b) Kdo (co) se objevilo nad Pánem Ježíšem ve chvíli jeho křtu?
c) Co říká kněz za slova, když lije vodu na křtěného?
d) Co získáváme křtem?
2. úkol: Zkus popátrat s maminkou nebo tatínkem po své křestní svíci – zapal ji, 
a v jejím svitu můžeš poděkovat Bohu za vše, cos prožil od svého křtu. 
3. úkol: Vylušti doplňovačku a tajenku napiš pod odpovědi z prvního úkolu. 
Křtem dostáváme …(tajenka)…

“Proč bys chtěl bratříčka?” “Abych se měl 
s kým dělit o pohlavky.”

1. Na obloze svítí …
2. 12 měsíců je jeden …
3. Kožíšek ovečky se jmenuje …¨
4. Z kukly se rodí …

5. Zvířátko s opaskem
6. 13. prosince slavíme svátek svaté …
7. Zimní spáč
8. Maminka, tatínek a děti tvoří …
9. Dopravní prostředek
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Dva orli si plachtí 
vzduchem, když vtom 
se kolem přežene trysk-
ové letadlo. Jeden orel 
povídá druhému: “Ty jo, 
viděls, jak rychle ta věc 
letěla?” A druhý na to: 
“Jo, taky bys letěl tak 
rychle, kdyby ti hořel 
ocas.”

III. kategorie: děti 6.-9. třída

Vypracuj následující úkoly:
1. Najdi v Bibli místa, ve kterých se píše o Ježíšově křtu (čerpej z evangelií). 
Napiš jejich odkazy.
2. Co se pokládá na křtěného jako znak čistoty?
3. Jaká je úloha kmotrů při křtu?
4. Napiš co nejvíce předmětů, které se u křtu používají. 
5. Jaké křestní ti rodiče jméno dali? Co o tomto svatém, pokud je církví uznán 
za svatého, víš?
6. Kdo je to katechumen?
Bonusová otázka:
7.Při které další události kromě křtu jsi zapálil svou křestní svíčku? (Zkus ji najít 
a zapálit si ji.)
Nevíš si s některými otázkami rady? Využij pomoci svých rodičů nebo svých 
křestních kmotrů!

Pod tyto vypracované úkoly (povinné jsou 1.-6. ☺) dopiš tajenku, která ti vyjde 
v osmisměrce: 

antika, Apolón, Etna, golf, Karel, lavička, 
makro, milost, neteř, Nora, orangutan, 
osud, prosba, porota, Porto, postroj, 
prakultura, rosa, sanitka, sloupek, smích, 
smysl, Sofie, sudička, switch, vagon
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Přiběhne Pavlík domů: 
“Potřebuji honem stovku, 
někdo ve třídě rozbil okno 
- ale neudělal jsem to 
schválně!”

“Tak ty prý jedeš do Španělska? A umíš 
vůbec španělsky?” “Samozřejmě.” “Tak 
něco řekni!” “Bondžorno.” “Ale to je ital-
sky.” “No vidíš, ani jsem nevěděl, že umím 
také italsky.”
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Farmář se ptá kovboje: “Tak 
co Johne, označil jsi všechna 

naše zvířata, jak jsem ti včera 
ráno přikázal?” “Označil.” “A 

jak to šlo?” “S dobytkem to šlo 
hladce, horší to bylo se slepi-

cemi, ale přímo strašné to bylo 
se včelami!”



CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS

PROTIVANOV 
7. ledna. farní ples
1. a 4. neděle adventní vždy ve 14:30 koncert duchovní hudby

 

KALVÁRIE JAROMĚŘICE
Každý první pátek v měsíci - začátek v 18:00 (křížová cesta, po ní je výstava 

Nejsvětější svátosti, následuje růženec, zasvěcení k srdci Páně a požehnání. Po 
celou dobu je možnost přijmout sv. smíření. Pak následuje mše svatá.

Třetí středy v měsíci - Mariánské večeřadlo - začátek v 18:00. 
Na poutním místě Kalvárii je možné získat na první pátky plnomocné odpustky.
 

ŠOŠŮVKA
 8. ledna 2012 v 15:00 v Šošůvce v kapli sv. Václava a Anežky České - vánoční 

koncert šošůvské scholy.
 

LETOVICE
Sobota 3. prosince ve farním kostele sv. Prokopa v 18:00 - adventní rozjímání 

doprovázené písněmi místního farního sboru.
Neděle 11. prosince v klášterním kostele sv. Václava v 16:00 - adventní  

koncert.

misijní a charitativní činnost naší farnosti

Drazí farníci, neděli 23. října 
Svatý otec Benedikt XVI. prohlásil 
za Misijní neděli. Po celém světě 
proběhla sbírka na Misie a i v naší 
farnosti tomu tak bylo. Celkový 
výtěžek sbírky byl 12.635,- Kč. 
Všem Vám, kteří jste přispěli, 
patří velký dík. Bůh Vám žehnej.
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Peníze pro Joyce a na léčbu malnutrice v Ugandě
Drazí farníci, ráda bych Vás informovala o pomoci knínické farnosti naší 

adoptivní holčičce Joyce.
V tomto měsíci jsem zaplatila částku 7 000 Kč na další rok. Z této částky bude 

mít Joyce zaplacenou veškerou zdravotní péči, školní potřeby, uniformu a jídlo.

Charitou v Praze jsme byli požádáni o pomoc při léčení podvýživy pro těhotné 
a děti v Ugandě.

Podvýživa, neboli malnutricie, doslova znamená “špatná výživa”. Jde o chorob-
ný stav způsobený nedostatkem živin. Je jedním z nejzávažnějších zdravotních 
problémů, se kterým se potýká rozvojový svět. Mezi nejohroženější skupiny patří 
děti do 5 let, těhotné a kojící ženy. Již pátým rokem bojují lékaři proti malnutricii 
v Česko-slovensko-ugandské nemocnici sv. Karla Lwangy v tropické Ugandě. 
Tato nemocnice ročně hospitalizuje z důvodu podvýživy tisíc pacientů.

V téhle situaci se mi zdá potřebné, abychom pomohli i v této oblasti Ugandy. 
A protože se nám podařilo sehnat více peněz, než posíláme Joyce, rozhodla jsem 
se, že peníze navíc - 3 800 Kč - pošleme na podporu léčby podvýživy. Na nástěnce 
jsem měla letáky, kde jste se s touto problematikou mohli seznámit blíže. Do 
pokladničky jste přispěli částkou 200 Kč. Všem dárcům mockrát děkuji a celou 
částku 4 000 Kč jsem poslala na podporu léčby podvýživy v Ugandě.

Jaroslava Hauptová

POZDRAV ZE ŠTERNBERSKÉ KLAUZURY
Milí farníci z Knínic,
posílám vám všem mnoho pozdravů ze 

šternberské klauzury. Tímto bych vám chtěla 
poděkovat za milé přijetí, příjemnou atmos-
féru i finanční dar, který jste věnovali našemu 
společenství.

Výroba vánočních svící už je v plném 
proudu, a protože právě teď pracujeme na 
zakázce pro vás, můžu vás ujistit, že na 
všechny svěřené úmysly pamatujeme zvlášť 
intenzivně. Ještě jednou tisíceré díky! S přáním 
pokoje a dobra S. Ráchel - Kapucínka

Šternberk 23. 10. 2011
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ROZHOVOR SE SESTROU RÁCHEL
V rámci akce „O štít svatého Václava“ navštívila naši farnost sestra Ráchel, 

klariska – kapucínka ze Šternberka. Někteří z nás jsme se zúčastnili besedy s ní. 
Tímto jí chceme poděkovat, že zavítala do našich končin a že neváhala otevřeně 
odpovídat na zvídavé dotazy  při besedě i nyní, v rozhovoru pro zimní číslo 
farního zpravodaje.

Už nám není neznámou, že pocházíš z Boskovic a vyrůstala jsi v Hradci 
Králové. Jaké bylo Tvoje dětství, mládí, co jsi podnikala ve volném čase?

Ano, je pravda, že jsem se narodila v Boskovicích, a třebaže jsem tam vlastně 
nikdy nebydlela (rodiče se asi po roce odstěhovali do Moravské Třebové), pok-
ládám toto místo za jedno z těch srdcových, kam se člověk vrací opravdu rád, 
protože krev není voda a kořeny jsou kořeny.

Moje dětství bylo takové stěhovavé. Do Hradce Králové jsme to vzali kromě 
Moravské Třebové ještě přes Přelouč (malé městečko u Pardubic), kde jsem cho-
dila na základní školu. Na gymnázium jsem pak nastoupila už do Hradce.

Myslím, že jsem byla poměrně 
„hodné“ dítě: bystré, učenlivé se 
spoustou nápadů a kamarádů. 
Na vysvědčení to byly většinou 
jedničky odshora dolů, i když 
zadní strana žákovské byla často 
popsána poznámkami různě 
vtipnými. Po rodičích jsem 
zdělila mírnou neúctu k autoritě 
i schopnost vytvářet si vlastní 
názory, což je výbava, kterou 
oceňuji i po letech řeholního 
života.

Ve volném čase jsem se nezastavila: bavilo mě sportování – hlavně všechno, 
co se točilo kolem kulatého nesmyslu (můj taťka je amatérský fotbalový trenér), 
takže když se nevyvedl brácha, který se svou výškou spíš zavěšoval do basketba-
lového koše, musela jsem kopačky nazout já. S brankářskou jedničkou jsem to 
pak vychytala do juniorské reprezentace a první ligy.

To, co mě ale bavilo nejvíc (a vlastně baví dál) je skauting. Jsem „pamětník“ 
onoho prvního nadšení po revoluci a skautu - jeho myšlenkám, jeho poselství 
- jsem podle hesla: jednou skautem, navždy skautem, zůstala věrná dodneška.  
A když se tak dnes rozhlížím po tom překotném a zmateném světě, jsem moc 
ráda, že se právě skautům jako snad jediné výchovné organizaci u nás podařilo 
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najít cestu, jak své hodnoty předávat 
srozumitelně a přijatelně dál také dětem 
dnešní doby.  

Tvoje konverze přišla, jak jsi sama 
řekla, jako blesk z čistého nebe. Jak 
reagovalo Tvoje nejbližší okolí, kdo 
Ti byl v prvních křesťanských krocích 
nápomocen?

Ano, moje obrácení je dílem milos-
ti. A dnes vím, že je to milost, kterou 
mi někdo vyprosil. Jsem proto živým 
důkazem toho, že prosba za obrácení 
hříšníků je účinná a Pán ji bere vážně.

Moje zcela osobní a jedinečné set-
kání s Bohem proběhlo nečekaně, když 
mi bylo 12 let. Tehdy jsem jasně pozna-
la Boha jako Osobu, která je skutečnou, 
živou Láskou. To je nesmazatelná 
zkušenost, na které stojí můj život.

Protože nepocházím z věřící rod-
iny, je jasné, že reakce ze strany 
rodičů a příbuzných byly odmítavé  
a překvapené. Stáhla jsem se proto do „ilegality“ a nechala na Pánu, aby se post-
aral o vnitřní výuku a formaci. A věřte mi, že On je ten nejlepší učitel duchovního 
života. Když jsem se o pár let později (v 15 letech už není nutný souhlas rodičů 
se křtem), dostavila na hradecké biskupství s žádostí o křest, byli všichni velmi 
udiveni, co všechno už Bůh dokázal v mé duši udělat. Křest pak proběhl tajně, v 
katedrále Svatého Ducha v květnu 1994. Do skutečného křesťanského prostředí 
jsem se pak dostala až během svých studentských let na univerzitě v Olomouci. 
To, že jsem pokřtěná, se rodiče dozvěděli časem – kdy už i z mého života pros-
vítalo křesťanství navenek. Zpočátku nebyli příliš nadšeni a potřebovali čas k vy-
rovnání se s tím, že mají doma křesťana, ale postupně – když jsem neprojevovala 
sklony k fanatismu– začali oceňovat i tu pěknou podobu křesťanství, kterou je 
láska k bližnímu a které rozuměli také oni.

Jak vzpomínáš na svoje studentská léta? Kdy jsi poznala, jaké je Tvoje mís-
to v životě?

Po skončení gymnázia v Hradci Králové jsem začala v roce 1997 studovat  
v Olomouci na filozofické fakultě obor latina-italština. A musím říct, že těch pět 
let studentského života patří k nejkrásnějším v mém životě. Jsem studijní typ  
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a pronikat do hloubky zvoleného oboru (také díky milému a doslova rodinnému 
prostředí na univerzitě) mě nesmírně bavilo. Škola prostě nebyla povinnost, ale 
pořádný kůň.

Výhoda Olomouce spočívá také v tom, že je to město duchovně živé s mnoha 
možnostmi: fungují tu studentská spolča různých zaměření, organizují se akce… 
a to vše na relativně malém prostoru, takže pokud má člověk zájem, může se 
zapojit do dění, aniž by přišel o další radosti „klasického studentského života“ 
(kultura, hospůdky, kavárničky...)

Svůj studentský  duchovní azyl jsem po určitém hledání našla u kapucínů: 
ten kostelík, co zdálky vypadá jako velká stodola – natřená na žluto – měl v 
sobě atmosféru, která pro mě byla ta pravá, ořechová. Začala jsem tam chodit 
pravidelně (a pak čím dál častěji) na Mše, ke zpovědi a nakonec i do spolča. 
Myslím, že to byl jeden z rozhodujících impulzů pro můj další život. Možnost 
nahlídnout za klášterní zeď, zažít naživo živé společenství bratří (kteří kupo-
divu byli úplně normální a bylo na nich vidět, že jsou s Bohem i spolu rádi), 
čas strávený ve společné tiché adoraci, která byla neodmyslitelnou součástí 
programu na spolču – to všechno byly kamínky do mozaiky, na jejímž kon-
ci bylo poznání (a to dost překvapené a vyděšené), že by snad i mě Pán volal  
k podobnému způsobu života.

Rozhodující okamžik nastal, když jsem pak poprvé vstoupila do klášterní 
kaple sester kapucínek. Při pohledu na čelní vitráž přišlo jasné poznání, jaké že 
místo mi Nejvyšší připravil. Ještě rok mi pak trvalo, než jsem celou záležitost 
zpracovala a pak jsem v lednu 2001 požádala matku Zuzanu o přijetí do řádu.    

Podle jakých pravidel se řídí váš řád, jak probíhal Tvůj vstup do něj?
Náš řád žije podle řehole svaté Kláry,  tím pádem se hlásí k odkazu svatého 

Františka a čerpá z pokladu františkánské spirituality (svatá Klára byla první 
ženou, která svatého Františka následovala, a v jeho duchu pak vedla první ko-
munitu sester v San Damianu v Assisi, kde mají klarisky svůj počátek). Podle 
tradice, která sahá až ke svaté Kláře, zachováváme papežskou klauzuru: což zna-
mená přísnou odloučenost od vnějšího světa, která by však neměla být chápána 
jako izolace a leštění si vlastní svatozáře. Naopak, v duchu sv. Kláry by měla 
být maximální otevřeností pro Boha a pro každého člověka. Naší povinností je 
být účinně přítomné ve světě, především svou přímluvnou modlitbou za svět  
a chválou Boha.

Se vstupem do kláštera to není vůbec jednoduché: myslet si, že tam mají brány 
dokořán a že stačí sbalit kufr a nahlásit se na fortně:„tak už jsem tady...“, tak to 
opravdu funguje jen ve filmu. Aby člověk mohl překročit vysněný práh klauzury 
a později složit věčné sliby, musí vystoupat pěknou řádku pomyslných schůdků: 
dobu kandidatury (období, kdy zájemkyně ještě žije ve světě a dojíždí jednou za 
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čas na víkend do kláštera), které trvá asi 1 rok; období postulátu (kdy už postu-
lantka žije v komunitě a v klauzuře, ale ještě nenosí hábit a nemá řeholní jméno) 
trvá také 1 rok; pak přijde obláčka a noviciát (novicka poprvé obleče hábit, nosí 
bílý závoj, na provaze nemá žádné uzly a hlavně si všichni musí zvyknout, že má 
nové jméno) – je to doba intenzivní výchovy k řeholnímu životu, kdy je kontakt 
s vnějším světem redukován téměř na minimum, a trvá 2 roky; pak následují 
první sliby, také se jim říká časné nebo jednoduché (sestra juniorka složí své 
sliby chudoby, čistoty a poslušnosti na omezenou dobu 3 let a bílý závoj vymění 
za černý, také na provaze se jí objeví tři uzly). Po uplynutí těchto tří let se se-
jde komunita sester a probíhá hlasování o definitivním přijetí sestry. Pokud jde 
všechno, jak má, dostane sestra svolení a může složit své věčné sliby, které z ní 
udělají profesní sestru a členku konventní kapituly se všemi hlasovacími právy 
...a také jí rezervují místečko na našem klášterním hřbitůvku.

Nemusím asi ani popisovat, že při závěrečném hlasování byla ve mně úplně 
malá dušička, ale nakonec všechno dobře dopadlo a den mých věčných slibů 
patří k těm nejvzácnějším, které jsem směla prožít.

 
Jaká je tvoje „klášterní činnost“ mimo velký podíl modlitby a zdobení svíček?
Pokud navštívíte naše webové stránky, tak pod odkazem „denní řád“ najdete 

přesný rozpis toho, jak vypadá běžný pracovní den sestry kapucínky. Do kolonky 
pracovní doba se tak kromě svíček snažím ještě vecpat své povinnosti sekretářky 
a magistry kandidátek, práci na políčku, kde pěstuju bylinky, ze kterých pak 
vyrábím léčivé čajové směsi nebo masti, překlady knih z latiny a italštiny, práci 
na společné zahradě... no a to už jsme mimo rámec pracovní doby, takže dál 
pokračuju ve svém volném čase správou našich webových stránek a dálkovým 
studiem na římské univerzitě, kde se věnuji studiu františkánské spirituality. 
Nápadů toho, co by se ještě dalo dělat, je spousta, ale zde je třeba nechat na Pánu, 
čemu dá své požehnání a také síly.

Máš zvolené nějaké životní heslo?
Za své životní heslo bych označila latinské: LAETARE – raduj se; jako ozvěnu 

onoho oslovení v okamžiku, kdy jsem poznala Boha, a které jsem směla do 
hloubky okusit v okamžiku, kdy jsem přijala Boží povolání. Evangelium je ra-
dostná zvěst o Boží lásce. Přinášet světu tuto radost ze života s Bohem a v Bohu 
považuji za své osobní poslání.

Proč sis vybrala jako řeholní jméno Ráchel?
Jméno Ráchel jsem našla ve spisech svaté Kláry – v listě, který Klára zaslala 

naší svaté Anežce české. Píše v něm, aby Anežka jako druhá Ráchel následovala 
svého Pána a vždy hleděla na to, jak začala. Aby kráčela po stezce blahoslavenství 
pokojně, svižně a radostně. Toto dynamické pojetí následování Krista v radosti 
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mi prostě sedne víc 
než „temné noci“ 
a „hrady v nitru“. 
Je pro mě výzvou 
naplňovat mé os-
obní poslání.

K řádovému 
jménu dostáváme 
navíc i „příjmení“ 
neboli přídomek, 
který by měl proz-
radit, kam nejvíc 
je nasměrována 
osobní zbožnost 
sestry. A můžete 
se divit, že v mém 
případě sestry rozhodly, aby to byly Vánoce? Vždyť i jejich nejvýraznějším ry-
sem je radost. Celým řádovým jménem tedy jsem s. Marie Ráchel od Dítěte 
Ježíše.

Co Ti dělá v poslední době zvlášť radost?
Doufám, že to nebude znít pateticky, ale je to Bůh. Když vidím, s jakou 

něžností a pozorností dokáže naplnit ty nejobyčejnější a rovněž i ty nejposvátnější 
touhy  lidského srdce  a  to způsobem, který mě naprosto přesahuje... v tu chvíli 
mám dojem, že se naplňuje slovo řečené lotru po pravici: Ještě dnes budeš se 
mnou v ráji – a to je radost bez konce.

Máš nějaký vzkaz pro čtenáře tohoto zpravodaje Knínické farnosti?
Myslím, že mezi nejvzácnější věci na světě patří přátelství. Ježíš říká: Vy jste 

moji přátelé... Jsem moc ráda, že se v tuto chvíli můžu k němu přidat a říci spolu 
s ním: Vy jste moji přátelé. Děkuji vám za tento dar přátelství, za milé přijetí 
a pohoštění i za finanční dar pro naše společenství. Bylo mi u vás velmi, vel-
mi dobře.  Kéž by Pán dal, abyste byli svědky jeho radosti, ve které by i ostatní 
kolem vás mohli okusit, jak dobrý je Pán.

A dá-li Pán, těším se někdy na viděnou.
s. Ráchel od Dítěte Ježíše

Díky moc za rozhovor.      
Ptala se Martina
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víme proč?

Letošní rok byl, v rámci příprav na jubileum příchodu svatých Cyrila  
a Metoděje, věnován svátosti křtu. Proč zrovna tato svátost je první? Důvod je 
zřejmý. Mnohdy máme pocit, že svátost křtu je nejdůležitější svátostí, ale není 
tomu tak. Svátost křtu je první v řadě svátostí, ale nejdůležitější není. Je velkým 
omylem si myslet, že ten, kdo je pokřtěn, bude skutečně spasen. Sami víme, 
že je mnoho těch, kteří byli pokřtěni, ale víra v nich nemá místo. A jen ten, 
kdo má víru, má naději na vzkříšení (srov. 1Kor 15,14.17). V prvotní církvi byl 
pokřtěn skutečně jen takový člověk, který toužil po Kristu. Člověk, který se ro-
zhodl pro Krista celým svým životem. Člověk, který toužil setkat se s Kristem. 
Pokud chtěl být někdo pokřtěn jen tak, nebylo mu to umožněno. Spousta lidí se 
nechávala křtít až těsně pře smrtí, protože si byli vědomi závazků vyplývajících  
z přijetí svátosti. Byli však i takoví, kteří křest oddalovali ze sobeckých a zištných 
důvodů. Každopádně vědomí závažnosti křtu a s ním spojených závazků bylo 
velmi silné

Když se podíváme do minulosti, zjistíme, že nebylo snadné být pokřtěn a že 
nebyl pokřtěn každý. Člověk, který se setkal s vírou, měl možnost ji poznávat. 
Toto období, kdy se člověk seznamoval s prostředím víry a církve, předcházelo 
vlastnímu období přípravy. Když se rozhodl přijmout křest, byl zařazen mezi 
kandidáty svátosti křtu - katechumeny (podle doby přípravy - katechumená-
tu). K tomuto obřadu zařazení mezi kandidáty křtu jej muselo přivést několik 
věřících (pokřtěných) členů církevní obce, kteří se za něj zaručovali. Mezi nimi 
byl vždy přítomen i kmotr. Katechumen se směl v období přípravy zúčastnit 
mše svaté, ale jen do okamžiku modlitby přímluv - modlitby věřících. Poté byli 
všichni katechumeni vykázáni ven z kostela a vstup byl uzavřen. Mše svatá pak 
pokračoval bohoslužbou oběti, které byli přítomni jen pokřtění věřící. V tomto 
období katechumenátu se kandidát seznamoval se základy víry - znamení kříže, 
Vyznání víry, modlitba Otčenáš. Byl zapsán mezi katechumeny a byl již  členem 
církve. Doba vlastní přípravy na křest (katechumenátu) trvala ve 2. stol celé tři 
roky (podle sv. Hippolyta papeže) a po celou dobu kmotr provázel kandidá-
ta vyučováním ve víře, radou a rozhovory o víře. Samozřejmě, že ne sám, ale  
s pomocí biskupa a kněží a dalších věřících. Po dlouhém období přípravy na 
křest (tedy asi tři roky), čtyřicet dnů před Velikonocemi (na začátku doby post-
ní) byl kandidát křtu zařazen mezi čekatele křtu. V tomto čekatelském období se 
mnohem intenzivněji připravoval na přijetí svátosti. Během tohoto období mu 
byly svěřeny tzv. poklady víry: Znamení kříže - znamení víry, Symbol - Vyznání 
víry a modlitba Otče náš. V týdnu předcházejícímu slavnosti Velikonoc čekatel 
prošel obřadem “Effatha - Otevři se!” (srov. Mk 7,34), kdy byly pomazány olejem 
oči, uši a ústa dotyčného na znamení uzdravující milosti křtu. Obřad pomazání 
olejem katechumenů a svěření nového (křestního) jména byly další obřady 
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bezprostředně předcházející slavnosti křtu. Na Bílou sobotu při Slavnosti Zm-
rtvýchvstání byl pak čekatel pokřtěn, a to vždy biskupem. Člověk v takovémto 
okamžiku přijímal všechny tzv. iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistii) 
současně.

Ale křtem to rozhodně ještě neskončilo. Nově pokřtění byli poté další období, 
trvající celých padesát dnů, uváděni do hlubšího tajemství víry. Toto období se 
nazývalo “období mystagogie” - hlubšího chápání víry. Svatý Cyril Jeruzalémský pro 
tyto nově pokřtěné sepsal knihu, tzv. Mystagogické katecheze, které měly za základ 
evangelia jednotlivých nedělí velikonočních. Ony  (katecheze) měly za úkol provázet 
nově pokřtěné v hlubším prožívání víry a vést k hlubšímu pochopení víry.

Během staletí se  v církvi ustálil zvyk křtít děti, a tím se stal katechumenát 
podružným. S obnovou liturgie v 60. letech minulého století se opět navrací 
katechumenát jako příprava na křest dospělých. V dnešní podobě má tři ob-
dobí: prekatechumenát - doba seznamování se s vírou a církví (časově neurčené 
období), vlastní katechumenát - doba přípravy na křest (asi rok), poté doba 
bližší přípravy (čtyřicet dnů před Velikonocemi) a vrcholem je slavnost křtu při 
Velikonoční Vigilii na Bílou sobotu večer.

Tento dějinný i současný pohled na svátost křtu dospělých by nám měl 
jasněji ukázat, v čem spočívá jedinečnost této svátosti. Křest není nejdůležitější 
svátost. Je to svátost, která je branou k ostatním svátostem, a proto je svátostí 
potřebnou a  nutnou pro plnohodnotný křesťanský život. Křest je pro křesťana 
vstupní branou do intenzivního života člověka s Bohem, nikoliv zdrojem to-
hoto života. Nejdůležitější svátostí života křesťana je svátost EUCHARISTIE.  
V minulém farníčku v článku o liturgii bylo napsáno, že Mše svatá je:  “Zdrojem 
a vrcholem křesťanského života (srov. SC 10)”. Je-li tedy svátost eucharistie - 
Mše svatá, zdrojem našeho života s Bohem, pak křest není nejdůležitější svá-
tostí, ale je jí eucharistie. A vše, včetně přijetí svátosti křtu, má směřovat k jediné  
a nejpodstatnější svátosti - eucharistii - k živému Kristu, která je vrcholem 
našeho života s Bohem. V ní nacházíme naplnění života a z ní pramení síla pro 
další život v síle Boží milosti z ní pramenící.

Vraťme se však zpět ke svátosti křtu. Křest je tedy vstupní branou  
a předpokladem přijetí křtu je víra v Boha a v Krista. Jak je to tedy se křty? Kdo 
může být pokřtěn? Jak je to se křtem dětí? Kodex církevního práva (dále jen 
CIC) píše: Pokřtěn může být každý, kdo ještě není pokřtěný (srov. CIC 864). 
Nejedná se o jakési privilegium typu: “mám na to právo”, ale o jedinečný dar. 
Mohu, ale nemusím být pokřtěn. Dospělý člověk, který chce být pokřtěn, se ro-
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zhoduje sám za sebe. Je zde tedy odpovědnost dospělého jedince, který ví co dělá 
a k čemu se zavazuje. Je zde vědomí nikoliv práva, ale obdarování, vědomí Boží 
milosti pramenící ze svátosti. V případě malých dětí se za ně zaručují svou vírou 
rodiče a kmotři. Ne všichni rodiče jsou však pevné a hluboké víry, a proto je 
třeba naplnit alespoň minimální podmínku. Kodex církevního práva uvádí: Aby 
dítě mohlo být dovoleně pokřtěno, je vyžadována alespoň opodstatněná naděje, 
že bude ve víře (katolickém náboženství) vychováno. Pokud toto zcela chybí, 
odloží se křest dítěte na pozdější dobu a důvody se rodičům vysvětlí (srov.CIC 
868 odst.2). Malé děti mohou, ale nemusí být pokřtěny. Jak vyplývá z řečeného, 
“...alespoň naděje....”, jedná se tedy o jakési minimum, na němž lze stavět.
Možná má někdo pocit, že má privilegium (právo), že on- pokřtěný přece může 
své dítě nechat pokřtít. Ano může, ale chci-li pokřtít dítě s vědomím, že sám 
víru nežiji, a ani žít nechci, a že dítě ve víře vychovávat nebudu, pak nemohu 
očekávat vstřícnost ze strany těch, kdo o udělení svátosti rozhodují. Kněží jsou 
na prvním místě služebníky Božími a starají se o Boží záležitosti před lidmi. 
Zástupcem Krista, nejvyššího pastýře - biskupem, jsou pověřeni vést svěřenou 
farnost a jedince cestou víry k Bohu a nikoliv na scestí. Křest předpokládá víru, 
pokud ta není, pak nemůže být ani svátost. Křest není a nikdy nebude vítáním 
nových “človíčků” v tomto životě -  vítáním občánků. Křest je svátost - je tedy 
milostí Boží, je darem Božím člověku, a jako s takovým je třeba s ním naklá-
dat. S úctou a především s vědomím, že Bůh je ten, ke komu se skrze tuto svá-
tost obracím a jej přijímám. Že křtem teprve začíná můj život s Bohem a křtem 
teprve začínám křesťanský život.

Slovo křesťan je z řeckého slova Christianoi (patřící Kristu, Kristovci - srov. 
Sk 11,26). Jsem-li pokřtěn a jsem skutečně křesťanem, pak chci patřit Kristu  
a z toho také vyplývají důsledky pro můj život. Nelze být skutečný křesťan, 
jestliže nechci patřit Kristu. Křest mě křesťanem nedělá, křesťanem mě dělá víra -  
a křest je milost pomáhající k hlubšímu křesťanskému životu, k setkání s Pánem 
ve svátosti eucharistie. Dnešní svět je zahlcen zaměňováním cílů a prostředků. 
Nezaměňujme podstatné životní cíle a prostředky. Křest není cílem našeho 
života, ale jen prostředkem k lepšímu a hlubšímu životu s Bohem.

Z toho, co zde bylo popsáno, vyplývá mnoho podstatných důsledků.  
S velkým darem je spojena velká zodpovědnost. Pokud něco slibuji, pak je mou 
zodpovědností slib dodržet, pokud se k něčemu zavazuji, je mou zodpovědností 
závazek naplnit podle svého nejlepšího svědomí. Pokud se k něčemu rozhoduji, je 
mou povinností vytrvat. Hledáme mnohdy jen svá práva od Boha a dožadujeme 
se jich, ale na své povinnosti vůči Němu snadno zapomínáme.
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Křest je dar a dar je o to cennější, oč je dárce větší. Ukazujme druhým ve-
likost daru této svátosti křtu v našich životech. Žijme své křesťanství jako praví 
křesťané povolaní k životu s Bohem a v Bohu.

Literatura k prohloubení:
Písmo svaté - ekumenický překlad
Katechismus katolické církve (KKC) čl. 1213-1284
Dokumenty II. vatikánského koncilu, Sacrosanctum concilium (SC) čl. 10; 64-70
Kodex kanonického práva (CIC) kán. 849-878
Rupert BERGER, Liturgický slovník, s. 184-186; 191; 220-225; 448 
Paolo GIGLIONI, Svátosti Krista a Církve, s. 35-54

KŘESTNÍ ROZHOVOR
Křest je základem křesťanského života a vstupní branou, která otevírá cestu 

ke všem ostatním svátostem. Křest dítěte je pro rodiny vždy velkou událostí  
a slavností, při níž se schází celá rodina i přátelé. Také v naší farnosti přineslo 
v minulých měsících hned několik rodičů své děti ke křtu. Některých jsem se 
zeptala:
1.Jak jste prožívali křest svých dětí?
Axmanovi:  Slavnostně a radostně.
Dvořákovi: Křest dětí je pro nás důležitý. Prožívali jsme jej trochu v nervozitě, aby 
všechno vyšlo tak, jak by mělo. Jak začala mše, tak došlo k takovému uvolnění, 
a pak už šlo vše v pohodě a křest jsme prožívali společně se všemi pozvanými  
a rodinou společně.
Dostálovi: S velkým respektem. Jsme si vědomi, že se nám dostalo největšího 
daru od církve.

 
2.Po kom se jmenují vaše děti? Jak jste vybírali jména (nejen křestní) pro své 
děti?
Axmanovi: Naší dceři jsme dali jméno Terezka. 
Dvořákovi: Naše děti se nejmenují po nikom v naší rodině. Jména jsme vybírali 
podle kalendáře tak, aby se líbila nám oběma.
Dostálovi: Tradici jmen po rodičích jsme po společné debatě zavrhli. Věděli 
jsme, že chceme jména krátká a v našem okolí méně používaná. Nejprve se zali-
stovalo v kalendáři, pak na internetu, opět v kalendáři, .... Zkrátka měli jsme  
v tom tak jasno, že se jména zapisovala až na porodním sále.
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3.Jak jste se jako rodiče na křest připravovali?
Axmanovi: Svátostí smíření a pečením koláčků.
Dvořákovi: Na křest jsme se zvlášť nepřipravovali, protože chodíme pravidelně 
do kostela. Měli jsme před křtem schůzku s panem farářem, kde si pan farář 
zapsal vše potřebné a  upřesnili jsme si, jak bude obřad probíhat.
Dostálovi: Chceme, aby naše děti prožívaly svůj život jako křesťané. Vedeme 
je k víře již od narození. Na tak důležitý den je ale třeba se připravit i jinak. 
Po schůzce s panem děkanem jsme oslovili kmotru, zakoupili svíci a poprosili 
tetičku o vyšití dečky. Druhý den jsme začali přemýšlet nad celým slavnostním 
dnem.

4.Co jste měli dobrého na hostině?☺ Kolik jste měli pozvaných hostů?☺
Axmanovi: Pozvali jsme nejbližší rodinu do restaurace Na Terase. Výběr oběda 
byl dle nabídky restaurace.
Dvořákovi: Hostinu jsme měli v restauraci Pod Lipou, protože nás bylo hodně. 
Po mši byla delší doba do oběda, tak bylo malé občerstvení v podobě chlebíčků a 
zákusků a občerstvení podle přání jednotlivých hostů. Na oběd byla knedlíčková 
polévka a jako hlavní chod byla svíčková. Na odpoledne jsme pak měli sekanou 
a masovou roládu, k tomu si opět mohl dát každý pití podle vlastního přání. Na 
hostině nás bylo celkem 39.
Dostálovi: Polévka: hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Hl. chod: Svíčková na smetaně, houskový knedlík
Dezert: Křestní dort, káva

Děkuji za rozhovor ☺     
-md-

V podzimním čísle Farníčku jsme si řekli něco o historii našeho ko-
stela, dnes se trošku porozhlédneme po stavbách v jeho nejbližším okolí.   
V roce 1829 byla pod kostelem vybudovaná rodová hrobka hrabat Strachwitzů. 
Vchod do hrobky je chráněn masivní železnou mříží, ozdobenou písmenem S 
a ručně tepanou hraběcí korunkou. Dále obrovským náhrobním kamenem, do 
kterého je vytesán erb hrabat Strachwitzů. Nad ním je na čelní stěně nástěnná 
malba znázorňující dva vznášející se anděly nesoucí latinsky psaný nápis  
Requiescant in pace (Odpočiňte v pokoji). Krypta ve tvaru kříže ukrývá dva ka-

Poznáváme sakrální stavby naší farnosti
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menné sarkofágy a čtyři kovové rakve. Naposled byla hrobka otevřena v r. 2001 
při příležitosti svěcení obecního  znaku a praporu.

Na kopečku nad kostelem na okraji hřbitova byla postavena dřevěná zvonice, 
původně se třemi zvony. Největší-mužský, vážil 12 metráků, byl z roku 1718, 
a nejmenší-dětský, 3metrákový z roku 1740, byly za I. svět. války v r.1916 
zrekvírovány k vojenským účelům. Poslední ze zvonů, tzv. ženský, pocháze-
jící z r. 1556, zůstal zachován dodnes. Za první republiky  shromáždili farní-
ci tolik finančních prostředků, že mohly být pořízeny zvony nové. Ty dostaly 
jména Marek a Maria a 29. května 1925 byly znovu umístěny do zvonice. Ale 
za II. svět. války byly tyto zvony opět sejmuty a odvezeny. Zůstal zase jediný-
ženský, kterým do nedávné doby svolávaly k modlitbě a ke mši svaté generace 
kostelníků, ministrantů a zvoníků. Nyní už je zvonění automatické, ale ten, kdo 
někdy rozhoupával srdce zvonu, určitě na to rád vzpomíná dodnes. Krátce před 
namontováním automatického zvonění jsme náš knínický zvon mohli vidět  
a slyšet  v televizi v první řadě Četnických humoresek, v díle nazvaném Beáta.

Zvonice byla několikrát opravována a nyní je snad v takovém stavu, že nějakou 
dobu vydrží a hlas zvonu bude dál provázet život naší farnosti.

Tentokrát vybíráme, co zaujalo vás:

Autoři: Jan Hartman, Bohumil Svoboda, Václav Vaško:
Vydalo nakl. Zvon v r.1994
Téměř stoletý život kardinála Tomáška obsáhl tři údobí našich dějin: od Ra-

kouska-Uherska, přes nacistickou a komunistickou diktaturu, až ke svobodě.  
V knize je zachycen strhující obraz života velkého muže naší církve, který  
s moudrostí jeho vlastní, pevnou vírou, láskou a odevzdaností do vůle Boží, 
řeší palčivé otázky naší církve. Čtenář je pravdivě seznámen s pronásledováním 
církve za rudé totality, které se zapsalo do našich duchovních dějin. Postava 
kardinála Tomáška je zde symbolem zápasu za svobodu, duchovní a mravní 
obrodu církve. 

Všem k přečtení doporučuje p. Blažková.

knihovna

KARDINÁL TOMÁŠEK
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Milí „svatomarkovi“ farníci.
V Podzimním farníčku jste se dočetli o možnosti zapojit se do takové malé 

vědomostní nebo spíš bádací soutěže, díky které bychom se mohli více přiblížit 
patronu našeho kostela. Nikdo z vás se však aktivně nezapojil. Očekávané stohy 
odpovědí a zajímavých postřehů na dané tři okruhy nepřicházely a nepřicházely… 
Přesto věřím, že někdo by ten Markův pohár přece jen chtěl získat, a tak zkusíme 
pokračovat dál. I Zimní farníček tedy přichází se třemi okruhy a pod každým 
naleznete zadání úkolu či otázky.

Pro jistotu zopakuji pravidla hry:
- v každém čísle Farníčku najdete úkoly a otázky ze tří okruhů, nad kterými 

se během následujích tří měsíců můžete zamýšlet, dohledávat informace, bádat, 
zkoumat spojitosti...

- a pak buď na všechny tři, nebo libovolné dva, anebo jen jeden okruh napište 
krátkou odpověď či zamyšlení - co jste zjistili, nebo co vás při bádání zaujalo,  
o co se chcete podělit s ostatními...

-všechny příspěvky budou zařazeny do slosování, které proběhne 
příští rok v rámci farního dne, ale hlavně některé články budou otisk-
nuty v příštích číslech Farníčku (všechny pak na farních internetových 
stránkách), díky čemuž se navzájem můžeme velmi obohacovat a inspirovat! 
- okruhy: 1) Markovo evangelium

                        2) Marek a jeho život
                        3) reálie farnosti sv. Marka
 

Úkoly a otázky pro zimní období:
1) Kolik má Markovo evangelium kapitol? Na které místo je můžeme zařadit, 

když vezmeme v potaz jeho délku vůči ostatním evangeliím? Přečti si některou 
kapitolu (nebo část kapitoly) z evangelia sv. Marka a srovnej, zda stejnou událost 
nalezneš popsanou také u evangelisty Lukáše, Matouše nebo Jana.

2) Jak souvisel Markův život se sv. Pavlem?
3) Není tomu tak dávno, co jsme prožívali dušičkový čas. A s ním sou-

visí i poslední otázka či námět k úvaze: Jak na tebe působí prostřední míst-
ního hřbitova? Chodíš se modlit ke hrobům svých drahých často/pravidelně/
nebo jen na “dušičky”? ...a cokoliv dalšího na téma: “knínický hřbitov”. 
 
A na závěr malé ohlédnutí za minulým zadáním, aneb o čem jste mohli psát:

1) Atributem sv. Marka je lev, a to proto, že ve svém evangeliu hovoří  
o hlasu volajícího na poušti, který je jako hlas lva – i když o lvu není v evan-
geliu žádná zmínka. Lev může být Markovi přisuzován také z důvodu, že na 
začátku jeho evangelia mluví o pobytu Jana Křtitele na poušti a lev je „zvířetem 

o pohár svatého marka
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pouště“. A jak na mě působí ten obrovský lev nad oltářem? Opravdu obrovsky! 
Vzpomínám, že jako dítě jsem před oním vážně vyhlížejícím zvířetem měla res-
pekt. I sám sv. Marek mi připadal a i teď připadá mohutně a mocně. Dnes se na 
obraz této dvojice často dívám z kúru.  A cítím z toho velkého zvířete volajícího 
na poušti spíš péči, ochranu a výzvu než strach a bázeň.

2) Sv. Marek žil v 1. století po Kr. Ve Skutcích apoštolů je označován jako 
Jan Marek (Jan je židovské jméno a Marek latinské). Pravděpodobně to byl bra-
tranec Barnabáše. Znal se také s apoštoly Petrem a Pavlem.

3) Přiznám se, že u křížů se moc často nezastavuji. O jednom bych ale ráda 
napsala. Je to kříž nad obcí Knínice pod lesem směrem k rybníčkům. Pa-
matuji si, že před léty jsme organizovali venkovní modlitbu růžence nebo 
křížové cesty a tento kříž byl jednou ze zastávek. Když jsem se jako dítě 
účastnila dětského farního táboru v Knínicích na faře, byl také u tohoto kříže 
některý z úkolů při oblíbené hře – stopované. A co mě na něm nejvíce oslo-
vuje dnes? Líbí se mi to, že stojí pod velikým stromem na malém paloučku, 
který je ze všech stran obklopený cestami. Tím si připomínám, že Bůh je 
středem všeho. Ať přicházím z kteréhokoliv směru, vždy mám po pravici 
nebo po levici tento kříž a inspiruje mě alespoň ke krátké střelné modlitbě. 

ADVENTNÍ BIBLICKÁ SOUTĚŽ PRO DOSPĚLÉ
Během loňského adventu tato soutěž proběhla poprvé a měla velký úspěch! 

Proč tedy nepokračovat? I letos proto vybízíme všechny „věděníchtivé“, aby se 
zapojili.

Pravidla:
•Každou neděli adventní budou zadány 3 otázky z Bible. Na jejich vypra-

cování budete mít celý týden.
•Odpovědi napíšete buď do formuláře na webových stránkách farnosti, 

nebo na lísteček s příslušnými otázkami (k dispozici každou adventní neděli na 
stolečku v kostele). Uzávěrka každého kola bude následující neděli o půlnoci.
•Zúčastnit se můžete libovolného počtu kol (pokud odpovíte na otázky všech 

čtyř kol, máte samozřejmě větší šanci na úspěch)
•Losování výherců proběhne na Jesličkové pobožnosti 25. 12. 2011.

Otázky PRVNÍHO KOLA Adventní biblické soutěže pro dospělé uvádíme 
i v rámci farního časopisu, abyste měli šanci odpovídat třeba i v případě, že 
hned při mši sv. nezaregistrujete, že už dnes (27. 11.) začíná první kolo soutěže  
a nevezmete si lísteček s otázkami. Anebo můžete otázky předložit i vašim milým 

farní aktivity v adventu
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doma, kteří se třeba do kostela nedostanou a též se mohou soutěžení zúčastnit.  
(pokud budete psát odpovědi na vlastní papír a ne na soutěžní lístek, nezapomeňte 
uvést číslo otázky a vaše jméno a příjmení!)

1. otázka: Na co zanevřel panovník v knize Pláč? (Pl 2)
2. otázka: Jak se jmenovala manželka Félixe, místodržitele v  Cesareji? (Sk 21-28)
3. otázka: Kolik let bylo králi Azarjášovi, když začal kralovat?(2.Kr 12-15)

ADVENTNÍ HRA PRO DĚTI
Milé děti, je tu advent a s ním hra pro vás!

Pravidla:
Kdo se může zapojit?

Všechny děti (malé s rodiči / větší / i velké hravé ☺)
Co je cílem?

Během doby adventní si lépe uvědomovat, co děláme dobře a v čem bychom 
se naopak mohli zlepšit, aby z nás Ježíš měl radost. Společnými silami se poku-
síme malému Ježíškovi připravit krásný příchod na tento svět, vytvořit útulný 
Betlém.
Jak na to?
•Na začátku dostanete kartu se čtyřmi symboly a vysvětlivkami, co který 

symbol znamená (ukázka níže) – tuto kartu si pak doma dejte na viditelné místo 
(položit na noční stolek, pověsit na nástěnku apod.).
•Každou neděli adventní dostanete list s předtištěnými symboly, které vám 

vystačí na následující týden.
•Každý večer si pak buď sami, nebo společně s rodiči zavzpomínejte, co do-

brého se vám během dne podařilo a podle toho si vymalujte příslušný symbol. 
Může to být jenom jeden (třeba ovečka) nebo možná žádný, ale třeba i všechny 
čtyři (hvězdička, ovečka, pastýř, dáreček).
•Na konci týdne je pak potřeba vymalované obrázky pěkně vystřihnout a v 

kostele připíchnout na velkou NÁSTĚNKU, kde všichni společně vytvoříte pro 
Ježíška krásně barevný Betlém složený ze samých dobrých skutků.
•Navíc díky účasti na mši svaté (v neděli i ve všední dny) budeme vytvářet 

velkou kometu. Během adventu bude umístěna pod kazatelnou. Když budete 
přítomni na mši svaté, můžete si vzít z krabičky kousek této komety a přilepit jí 
část ocasu. A tak se pomalu bude kometa rozsvěcovat, až se na Vánoce krásně 
rozzáří!

 
Připravme malému Ježíši pěkný příchod mezi nás! 
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ZÁŘÍM JAKO HVĚZDIČKA 
- byl jsem usměvavý 
- dělal jsem druhým radost 
- mluvil jsem o druhých jen dobře 
 

 

 

 
POKORNÝ JAKO OVEČKA 
- byl jsem mírný 
- choval jsem se pěkně k rodičům 
- vycházel jsem s kamarády 
- omluvil jsem se 
- usmířil jsem se s někým 

 
DOBRÝ JAKO PASTÝŘ 
- byl jsem pořádný a pečlivý 
- plnil jsem si svědomitě své úkoly 
- pomáhal jsem s domácími pracemi 
 

  
ŠTĚDRÝ … 
- rozdělil jsem se s druhými 
- přál jsem druhým jen dobré 
- modlil jsem se za druhé, 
i za ty, kteří mi ublížili 
 

www.kninice.farnost.cz
V této rubrice bychom Vás, milí čtenáři, chtěli pravidelně informovat o tom, co 

nového, zajímavého a inspirujícího můžete najít na našich webových stránkách. 
Farní stránky se snažíme stále aktualizovat a doufáme, že Vám stojí za to, abyste 
kvůli nim občas zapnuli počítač a strávili užitečnou chvilku na internetu.
Tak tedy, co doporučujeme:
•Před nedávnou dobou byla aktualizována rubrika Farní akce, která má 

hlavní stránku, kde se mimo jiné můžete zapojit do malé ankety, a tato rubrika 
má tři podkategorie: Plánované akce (co se v nejbližší době chystá), Pravidelné 
akce (např. informace o Čtení Bible, Tvořivých dílnách apod.) a v neposlední 
řadě Vás zveme do Kroniky akcí, kde můžete vzpomínat na proběhlé akce naší 
farnosti.
•V rubrice Farní společenství - Modlitby maminek nepřehlédněte článek Re-

ceptíky z Blančiny kuchařky - před Vánocemi se inspirujte třeba receptem na 
perníčky nebo pro děti vytvořte modelovací hmotu.
•Nově byla v levém menu vytvořena rubrika Zajímavé články, kam jsme 

vložili text o odpustcích - určitě stojí za přečtení!
•A nezapomeňte se mrknout do Fotogalerie!
Budeme rádi za jakékoliv připomínky týkající se vzhledu, náplně nebo třeba 

funkčnosti našich farních stránek.
Petra a Mirek Hartlovi

nepřehlédněte na farních stránkách
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Cvičení pro zdravá záda - děkuji všem, kteří si během podzimu udělali chvilku 
na zdravé cvičení, přicházeli se protáhnout, prodýchat a zvednout si náladu. ☺
Zítra, to je v pondělí 28. listopadu v 17:00, bude poslední hodinka cvičení!  

-ph-                                          

Milí mladí naší farnosti! 5. celostátní setkání mládeže se blíží! Uskuteční se ve 
dnech 14.-19. 8. 2012 ve Žďáru nad Sázavou. Možná si říkáte, že do prázdnin daleko, 
nicméně není na škodu si toto datum alespoň přibližně zapamatovat a myslet na 
ně při plánování dalších prázdninových akcí a dovolených. Že jsi ještě na podobné 
akci nebyl(a)? Tím spíš příští rok musíš jet! Zeptej se těch, co na předchozích ce-
lostátních setkáních byli a pozitivní doporučení se ti jen pohrnou.☺ Čeká na tebe 
veliká spousta opravdu kvalitních zážitků a Pán může třeba i skrze tuto akci nás víc 
stmelit dohromady. Doufám tedy, že nás pojede co nejvíc! Téma letošního setkání 
je “Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...” (Gal 5,22). Více informací se dozvíš 
na webových stránkách zdar2012.signaly.cz.                                                          

 -hi-

Volejbal pro ženy
Od ledna r.2012 bude každý čtvrtek od 19:30 otevřena tělocvična školy pro ty  
z vás, které se chtějí trochu hýbat a baví je kolektivní sport. Bližší informace 
podá a na všechny odvážné se těší Daniela Ošlejšková.

 Tvořivé dílny
2. 12. - VELKÉ DÍLNY - budeme vyrábět zrcátko vsazené do keramické mozaiky 
9. 12. - MALÉ DÍLNY - tvoření pro děti - šití vánočních ozdob, tvoření ozdob  
z pedigu (na tyto dílny se nemusí děti nahlašovat)
16. 12. - VELKÉ DÍLNY - vyrábění svícnů z větviček (prosím, kdo byste měli 
různé kytičky, pomerančovou kůru, nebo vánoční ozdoby, které nepoužíváte 
nebo má nadbytek - rádi je použijeme na zdobení svícnů)
Protože o tvořivé dílny je opravdu zájem, od února budou opět zahájeny tvořivé 
dílny před velikonočními svátky. Ještě Vám nenabídnu bližší informace, ale jistě se 
včas dozvíte vše důležité z plakátů, z internetu nebo v kostele v ohláškách.      

-BŠ-

krátké zprávy
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Blahopřání
V těchto nedávno uplynulých  podzimních dnech se dožil 
požehnaného věku 88 let náš bývalý duchovní správce 
P. Stanislav Richter. Staral se o naše duchovní potřeby 
celých 22 roků, nyní je už skoro dvacet let na odpočinku  
v kněžském domově na Moravci. Kromě těch nejmladších 
na něj určitě všichni rádi a s vděkem vzpomínáme  
a modlíme se za něj. Přejeme mu hodně milostí a požehnání od Pána.

Končí Zimní farníček a pomalu končí i letošní rok. 
Je to období, kdy se obvykle bilancuje, přeje a děkuje.  
Bilancování necháme Jarnímu farníčku, to už budeme znát 
výsledky celého letošního roku. 

Poděkovat by se ale slušelo. Komu?  Uklizený a pěkně 
nazdobený kostel bereme jako samozřejmost, ale na-
padlo nás někdy, že to musí někdo udělat? Hudba a zpěv  
v kostele nám také připadá jako úplně normální věc, ale  
i tu musel někdo složit, naučit se a nacvičit. Někdo otevírá 
a zavírá kostel a přede mší svatou se modlí i za ty, kteří na 
to nemají čas. I o světlo a teplo v kostele se musel někdo 
postarat. Že do kostela i ostatních farních budov nezatéká, 
že si na farním hřišti můžeme zasportovat nebo se pobavit, 
o to se také starají konkrétní lidé. Že v naší farnosti funguje 
spousta různých aktivit, v tom má také někdo prsty. Naše 
ministranty musel také někdo obléct, ale hlavně je k oltáři 
přivést a všechno je naučit. Dodat si odvahu, předstoupit 
před zaplněný kostel a se ctí se zhostit služby lektora 
není vždycky také jednoduché. A určitě není jednodu-
ché vést naši farnost jako administrátor nebo farní vikář. 
Těmto a všem, kdo dělají něco pro druhé, laikům i kněžím, 
patří veliké poděkování za to, co v tomto i minulých letech 
pro naši farnost udělali.

A na závěr ještě přání krásných, požehnaných a milos-
tiplných svátků narození našeho Spasitele všem lidem 
dobré vůle.
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Vydáno 27. 11. 2011 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic.
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 10,- Kč - tento minimální příspěvek  
vkládejte do označené krabičky na stolku v kostele.
Kontakt: Boskovice, Masarykovo nám. 20; P. Miroslav Šudoma - 608755273,  
P. Petr Košulič - 739589209; email: rkfarabce@mtw.cz
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách 
farnosti: www.kninice.farnost.cz.
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