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Radost je plodem ovoce Ducha Svatého. Duch Svatý nám dává více 
radosti. Ještě jsme v postní době. Sám jsem prožil ve svém životě, že 
projevem obrácení je výbuch nevýslovné radosti, která naplňuje celého 
člověka, rozpouští naše strachy do ztracena a obrací naše očekávání 
k nebi. 
Radost je něco jiného než štěstí. Štěstí závisí na tom, co se s námi děje. 
Radost nezávisí na okolnostech, ve kterých jsme. Prorok Nehemiáš říká: 
„Netrapte se, protože radost z Hospodina je naší silou.“ 
Radost, to je síla, něco, co nám dává energii překonávat problémy, 
neztrácet optimismus, protože Bůh zvítězil a to budeme prožívat 
o Velikonocích, které jsou před námi. Všem čtenářům a farníkům i sobě 
přeji hodně opravdové radosti. 

o. Sylwester 

 
 
 

 
Kdo si takové téma mohl do postní doby vymyslet? Jak můžu dělat 
pokání, postit se a přitom se radovat? Půst a radost - jde to vůbec 
dohromady? - Leckdo se může takhle ptát. 
Jde to. Pán Ježíš i mnozí svatí nás opakovaně vybízejí - RADUJTE SE! 
Ano, radujme se. 
Důvod k radosti máme stále. Jsme křesťané, Kristus nás vykoupil, 
přislíbil spasení - buďme mu vděčni a radujme se. Jsme v postní době, 
ale už příští neděli na chvíli vystřídá fialovou barva růžová, na oltáři se 
objeví květiny - polovina postu bude za námi, svátky vykoupení se blíží. 
Radujme se. Zanedlouho oslavíme svátek svatého Josefa, pak 
na Květnou neděli Kristův vjezd do Jeruzaléma, prožijeme Svatý týden 
a pak už slavné Vzkříšení. Následující neděle Božího milosrdenství je 
v letošním Svatém roce zvláště významným svátkem. Pak už se 
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budeme těšit na naši poutní slavnost sv. Marka a na mariánský měsíc 
květen s májovými pobožnostmi, se spoustou svátků a významných 
událostí. Stále je proč se radovat! 
Média nám předkládají pořádné porce 
hrůz, neštěstí, problémů a konfliktů 
na celém světě. Zde naše radost zdánlivě 
nějak není na místě. Ale pozorný čtenář 
či posluchač si najde i zprávy dobré. Stojí 
za to si poslechnout křesťanské rádio 
nebo televizi, přečíst křesťanské noviny. 
Zjistíme, že náš svět není až tak špatný 
a že se dějí i věci radostné. 
Nedávné setkání papeže Františka 
s moskevským patriarchou Kirilem je toho 
důkazem. A na jakém překvapivém místě 
se to sešli - na Kubě, kde ještě úplně 
nedávno jakákoliv náboženská aktivita 
byla tvrdě potlačována. Není to důvod 
k radosti? Můžeme se také radovat 
s plzeňskou diecézí z nového biskupa 
Tomáše Holuba. Pamatuji si ho jako prvního vojenského kaplana 
Armády České republiky. Určitě máme radost z připravovaného 
svatořečení Matky Terezy. Není to tak dlouho, co jsme její tvář vídali 
na stránkách novin nebo na televizní obrazovce, byla a je nám stále 
blízká. Můžeme být rádi, že dokážeme v naší republice s láskou přijmout 
několik křesťanských rodin z Iráku, i když je to jen kapička v moři bolesti 
a beznaděje tisíců uprchlíků. Můžeme se radovat, že jsme se nenechali 
odradit a do kasiček koledníků při Tříkrálové sbírce přispěli zase o dost 
více než loni a tím pomohli dalším potřebným. 
Můžeme mít radost i z věcí nám bližších a více se nás dotýkajících. 
Třeba z dvanácti našich farních sester a bratří, kteří zanedlouho přijmou 

svátost křesťanské dospělosti. Nebo z toho, že 
se nám snad naše kostelní varhany brzy 
přestanou “zadýchávat” a rozezvučí se v plné 
nádheře. Nebo třeba z toho, že se někomu 
narodilo nebo narodí miminko, že někdo oslaví 
životní jubileum, že se s někým setkáme, že se 
na někoho dokážeme usmát nebo on na nás... 
Důvodů k radosti je spousta… Ten největší - že 
jsme Boží děti a Bůh nás miluje! 

 

 
Hospodine, tys mi vložil 
do srdce víc radosti, 
než bývá ve dnech 
hojnosti pšenice a 
mladého vína. (Ž 4,8) 
 
Hospodinovy předpisy 
jsou přímé, radost pro 
srdce. (Ž 19,9) 
 
Nijak se nermuťte: 
Hospodinova radost je 
vaší tvrzí. (Neh 8,10) 
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Velikonoce - o nás bez nás? 
Kolik důležitých a slavných věcí se děje ve světě - a bez nás. Když se 
uděluje Nobelova cena, rozdělují se olympijské medaile, nebo setkání 
státníků. A mnohdy se nás to ani nijak netýká! 
Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme 
ještě nebyli na světě.       A slavíme-li Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se 
to každého - a to jak pro dnešek, tak i pro celou věčnost. V Ježíšově 
smrti totiž zemřel náš hřích, v Ježíšově vzkříšení jsme i my vzkříšení 
a tělem jsme byli naroubováni na nový kmen Božího života. 
Slavíme tedy společně, že jsme pokřtěni.  Že jsme přešli ze smrti 
do života. Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale jen jakožto brána 
do věčnosti. 
Máme naději, že zemřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život 
v nás nikdy nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný a že to, co slíbil 
a učinil, má věčnou platnost.       -ao-   
 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 
je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty 

na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – noc, kdy vstal 
z mrtvých Ježíš Kristus. 

 
V katolické církvi je velikonoční vigilie 
samostatnou liturgií připomínající 
a zpřítomňující Kristovo zmrtvýchvstání. 
 

Bohoslužba začíná po západu 
slunce mimo kostel svěcením 
velikonočního ohně. Od něj se rozsvítí velikonoční svíce 
(Paškál), a je knězem nebo jáhnem nesena v průvodu 
do ztemnělého kostela. Věřící si od ní zapalují vlastní svíce. 

Kristovo světlo přemáhá temnotu hříchu a smrti. Po příchodu do kostela 
zazní na adresu této svíce velikonoční chvalozpěv tzv. Exsultet, který 
tvoří vrchol zahájení bohoslužby. 
Bohoslužba slova je tvořena devíti biblickými úryvky: 
sedm je ze Starého zákona; nejdůležitějším z nich 
vypráví o přechodu Izraele Rudým mořem při vysvobození z egyptského 
otroctví (Ex 14, 15). Jednotlivá čtení jsou od sebe oddělena zpívanými 
žalmy. Při Gloria se znovu rozezní zvony a následuje čtení z Nového 

Struktura bohoslužby: 
bohoslužba světla 
bohoslužba slova 
křestní bohoslužba 
eucharistie
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zákona (List Římanům) a zazní velikonoční zpěv Aleluja. Bohoslužba 
vrcholí četbou evangelia o Ježíšově zmrtvýchvstání. 

Po homilii následuje křestní bohoslužba. Nejprve se světí 
křestní voda. Katechumeni, kteří se připravili na křest, jsou 
o této noci pokřtěni a biřmováni, a věřící, kteří se během postní 
doby na Velikonoce připravili, obnovují svoje křestní závazky. 
Svěcenou vodou se po Veliké noci opět plní 
kropenky v kostelích. 

Závěr a vrchol velikonoční vigilie tvoří slavení eucharistie.  
 
 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
(též Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční) 

je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví 
Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí 

(a vykoupení celého lidstva). 
 
Neděli Zmrtvýchvstání předchází 
Velikonoční vigilie, bohoslužba 
noci, v níž byl Ježíš vzkříšen. 
Oslava Velikonoc bezprostředně 
trvá po celý velikonoční oktáv, 
avšak velikonoční doba jako 
taková končí až 50. dne, slavností 
Seslání Ducha svatého (Letnice). 
 

 
VELIKONOČNÍ OKTÁV 

je týden liturgického roku, který začíná nedělí Zmrtvýchvstání 
Páně a končí na Bílou neděli, tj. 2. neděli velikonoční 

(o 8 dní později, proto oktáv). 
 
V křesťanství jsou Velikonoce největším svátkem, a proto samotný den 
slavnosti je jakoby prodloužen do osmi dní, kdy si máme uvědomit 
velikost a význam Kristova vzkříšení 
pro svůj život. 
Každý den velikonočního oktávu má 
v liturgii vlastní mešní formulář. 
V bohoslužbě slova se čtou Skutky apoštolů a evangelia o Kristově 
vzkříšení a odpovědi učedníků na tuto událost. 

Datum velikonoční neděle: 
První nikajský koncil (325) 

rozhodl, že křesťané budou 

slavit Velikonoce neděli po 

prvním jarním úplňku a zároveň 

že se toto datum nemá krýt 

s židovskou slavností Pesachu.

Oktáv je charakterizován 

radostí z vykoupení člověka 

Pánem Ježíšem Kristem.
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Všichni známe postní pobožnost křížové cesty (via crucis),  
která ve 14 zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu 
od Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až k uložení do hrobu. 
Cesta světla na ni navazuje a v dalších 14 zamyšleních nás vede 
od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý, s nímž se na této 
cestě setkáváme, nám otvírá novou životní perspektivu. 

Křížová cesta je cestou ponížení 
Pána Ježíše, cesta světla je 
cestou jeho povýšení. Paškál 
během cesty světla je symbolem 
Krista, který vstal z mrtvých 
a ukázal nám cestu k Otci. 
Z tohoto pramene máme všichni 
čerpat světlo k našemu osobnímu 
životu. 
 

 

Klaníme se ti, Vzkříšený Ježíši, a děkujeme ti. 
- Neboť svou smrtí a svým vzkříšením jsi dal světu život. 

 
Papež Jan Pavel II. napsal: „(…) kontemplace Kristovy tváře se nesmí 
zastavit u obrazu Ukřižovaného. On byl vzkříšen! Pokud by tomu tak 
nebylo, bylo by marné naše kázání a byla by prázdná vaše víra 
(srov. 1 Kor 15,14). (…) Právě na vzkříšeného Krista hledí církev. Hledí 
na něj, když se vydává po Petrových stopách, který zaplakal nad svým 
zapřením; pak se znovu vrátil na pravou cestu a s pochopitelným 
rozechvěním vyznal Kristu svou lásku: „Ty víš, že tě miluji“ 
(Jan 21,15.17). Hledí na Krista, když se přidává k Pavlovi, který ho 
potkal na cestě u Damašku a byl jím ohromen: „Pro mě život je Kristus 
a smrt ziskem“ (Flp 1,21). Církev znovu prožívá tyto události po dvou 
tisících let, jako by se odehrály dnes. (…) Posílena touto zkušeností se 
církev dnes znovu vydává na cestu, aby na počátku třetího tisíciletí 
zvěstovala světu Krista: On je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8).“ 

/Novo millennio ineunte, 28/ 
 
 
Cestu světla se zastaveními v přírodě najdete 
např. na Svatém Hostýně nebo ve Slavkovicích. 

Cesta světla má svůj začátek 

o velikonočním ránu a vede nás 

k daru Ducha svatého. Je to 

cesta, na které rozpoznáváme 

našeho Pána, Ježíše Krista, 

přítomného mezi námi 

a zvěstujeme světu, 

že On vstal z mrtvých.
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Historie Cesty světla 
Cesta světla se zrodila v 90. let 20. století v hnutí Svědci Vzkříšeného 
(zakladatelem je salesiánský kněz Sabino Palumbieri z Říma). V roce 
1989 byla jmenována teologická komise, aby studovala kritéria 
a předpisy. Následně byly vytvořeny některé texty Cesty světla pro farní 
společenství, pro mládež a zasvěcené osoby, rovněž existuje text pro 
děti či pro trpící. 
V dubnu roku 1990 byla oficiálně slavena první Cesta světla Donem 
Viganem v Římě v katakombách San Callisto pro generální kapitulu 
salesiánů. Následovalo oznámení Janu Pavlu II. a pomalé zapojování 
biskupů. 
Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspirována starodávným 
nápisem na zdi v katakombách svatého Callista v Římě. Tento nápis je 
částí prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům (1 Kor 15,3-8). 

Další dvě strany nabízí přehled 14 zastavení, 
nad kterými můžete pomocí biblických úryvků rozjímat i doma. 

Přijměte toto pozvání k modlitbě. 

POPRVÉ CESTU SVĚTLA V NAŠEM KOSTELE PROŽIJEME   

3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 10. DUBNA VE 14:30. 
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1. zastavení - JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH  
„Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ 

(Mt 28,5-6) 

 

2. zastavení - UČEDNÍCI NACHÁZÍ PRÁZDNÝ HROB 
„Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet 
lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel 
mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel 
dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil 
vše a uvěřil.“ (Jan 20,6-8) 
 

3. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE MAGDALÉNĚ  
Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená 
'Mistře'. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a 
toto mi řekl." (Jan 20,16.18) 
 

4. zastavení - VZKŘÍŠENÝ NA CESTĚ DO EMAUZ  
„Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma 
vzdálena asi tři hodiny cesty. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš 
a šel s nimi. A on jim řekl: Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, 
co mluvili proroci? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, 
co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma.“ (Lk 24,13.15.25.27)  
 

5. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE DÁVÁ POZNAT PŘI LÁMÁNÍ CHLEBA  
„Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim 
otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům.“ (Lk 24,30-31) 
 

6. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE UKAZUJE DVANÁCTI  
Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám." Řekl 
jim: "Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte 
se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch 
přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně." (Lk 24,36.38-39)  
 

7. zastavení - VZKŘÍŠENÝ DÁVÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY 
Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před 
Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich 
a řekl: "Pokoj vám." Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, 
tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha 
svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou." (Jan 20,19.21-23) 
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8. zastavení - VZKŘÍŠENÝ UTVRZUJE VÍRU TOMÁŠE 
Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku 
do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj 
Bůh." (Jan 20, 27-28) 
 

9. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SE SETKÁVÁ SE SVÝMI 
U TIBERIADSKÉHO JEZERA 
„Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci 
nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: "Nemáte něco k jídlu?" 
Odpověděli: "Nemáme." Řekl jim: "Hoďte síť na pravou 
stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani 
utáhnout pro množství ryb.“ (Jan 21, 4-6)  
 

10. zastavení - VZKŘÍŠENÝ UDĚLUJE PETROVI PRIMÁT 
Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil 
nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš 
všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce! " (Jan 21, 17) 
 

11. zastavení - VZKŘÍŠENÝ SVĚŘUJE UČEDNÍKŮM POSLÁNÍ DO 
SVĚTA 
Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke 
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 
přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do 
skonání tohoto věku." (Mt 28, 18-20) 
 

12. zastavení - VZKŘÍŠENÝ VYSTUPUJE DO NEBE 
„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak 
jim ho zastřel.“(Sk 1,9) 
 
 

13. zastavení - V OČEKÁVÁNÍ DUCHA SPOLU S MARIÍ 
„Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, 
jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili 
spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ (Sk 1, 12.14) 
   

14. zastavení - VZKŘÍŠENÝ POSÍLÁ UČEDNÍKŮM SLÍBENÉHO 
DUCHA 
„Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, 
kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich 
spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit 
jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2, 2-4) 
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S přicházejícím jarem a blížícími se velikonočními svátky se více či 
méně odhodláváme k jarnímu úklidu. I když uklízíme průběžně, některé 
„větší úklidové akce“ určitě před Velikonocemi neuškodí – umytá okna, 
vyprané záclony a vymetené rohy mohou náš domov rozzářit.  
 
Pusťme do svého domu vzduch a slunce, 
můžeme zasít semínka řeřichy, pažitky, a 
další zdravé a voňavé bylinky. 
 

Jak mohly uklízet naše babičky 
v dobách bez saponátů a dalších 
chemických přípravků pro úklid? 
 
Čistě bílé záclony, ubrusy - nechte je přes noc 
namočené v teplé vodě s plátky citronu. 
Následně je vyperte v pračce spolu 
s citronovými plátky. 
Zaschlé kapky na okně, na zrcadlech, 
mušince - dobře naleštíte po nanesení 
studeného neslazeného černého čaje.  

Prach na skříních - na jejich povrch rozložte po celé ploše 
noviny, které v té výšce stejně nejsou vidět a příští jaro je 
jednoduše sundáte a nahradíte jinými. Noviny prach krásně 

pochytají a za rok nemusíte drhnout. 
Staré zašlé vázy - nalijte do nich bílý ocet a nasypte rýži. 
Nádobu občas promíchejte a pak vypláchněte vodou. 
Skříň - „co rok nedáš na sebe, to už nedáš nikdy“ – zachovalé 
oblečení přijímá např. charita. 

Zapáchající odpad (dřez, umyvadlo, sprcha) - nasypte do 
odpadu 2-3 sáčky prášku do pečiva a zalijte horkou vodou 
s octem, nechte působit. 

Zažloutlé umyvadlo či vana - vyčistíte kašičkou ze soli 
a octa. Na skvrny směs naneste a nechte 10 minut působit. 
Místo dobře vydrhněte a vypláchněte. 

Vodní kámen (ve varné konvici, na vodní baterii,…) - dobře 
poslouží citron nebo ocet, který necháte v nádobě působit přes 
noc, potom vypláchněte, nebo vyvařte a vypláchněte. 



 
 13 

Plíseň na silikonu u vany, umyvadla, dřezu - naneste hustou pastu 
tvořenou z jedlé sody a trošky vody. Pastu naneste zubním kartáčkem 
přímo na silikon a po chvíli omyjte.  
Oživení koberce - hustě posypte solí, nechte den působit 
(zašlapejte) a pak dobře vysajte; anebo použijte kartáč 
namočený do octa. 
 

Ani přehnaná čistota není úplně dobrá. 
ÚKLID NEMUSÍ BÝT DOKONALÝ, MUSÍ NÁM DĚLAT RADOST! 

Uklízet nemusíme sami/y – máme šikovné děti, muže, přátele, 
se kterými při úklidu můžeme strávit příjemně prožité chvíle! 
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OTVÍRÁNÍ BRÁNY UVNITŘ 
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 

při bohoslužbě během otvírání 
brány do Svatého roku 

milosrdenství, katedrála 
sv. Petra a Pavla v Brně, 

13. 12. 2015  

 
…Dnes je den radosti. Vstupujeme branou do Roku Božího 
milosrdenství. Brána je předěl. Vstupujeme skrze ní z jednoho prostoru 
do druhého. Je potřebné vědět, že ten prostor, kterým vstupujeme, 
máme uvnitř. V nás je ta brána, která je často zavřená. Často kolem 
sebe slyšíme jen to, co nás děsí. Jsme pro to nějak víc vnímaví. Slyšíme, 
že sv. Jan říká: „Plemeno zmijí.” Ale už neslyšíme, že říká i řadu jiných 
věcí. Jenomže nám se hned vybavují naše hříchy a malomyslníme. 
Slyšíme proroky, kteří varují před tím, co je špatné… a máme strach. 
Ale Boží zvěst má i jiný pohled a brána Božího milosrdenství je jeho 
vyjádřením. 
Ze setkání s živým Kristem v Písmu máme nyní přicházet k sobě, 
k zavřené bráně, a vkročit do nového prostoru, ve kterém se nám otvírá 
Boží zvěst ve své plnosti. Máme možnost si v něm všimnout něčeho, co 
jsme doposud málo vnímali, co nám zůstalo uzavřeno, co nás posilovalo 
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v našem strachu z Boha. Právě dnes máme otevřenou branou vstoupit 
do náruče milujícího Otce, který nás - umazané od všeho, co se nám 
kdy nepovedlo, od našich všemožných hříchů - přijímá. A říká: „Neboj 
se! Udělal jsem všechno pro to, abys mohl být očištěný, abys neměl 
strach. Udělal jsem všechno pro to, abys mohl ve svobodě a v radosti jít 
dál.” Jakoby se k tomu připojoval i prorok Sofoniáš: „Raduj se a jásej…” 
A jsou to slova nám, zdeptaným vším tím špatným, co je kolem nás 
a stejně tak i v nás. 
Dnešní den je určený nám. My jej máme prožít. My máme přijmout Boží 
milosrdenství. My se máme uvidět novýma očima. Právě proto, že jsme 
pohlazeni a objati Bohem. A to je důvod se radovat. Víra nám umožňuje, 
abychom se dokázali vnímat jinak než úzkým pohledem na své hříchy 
a vlastní pochybení. Vstupem do Svatého roku milosrdenství bychom 
měli uvidět i jiné věci, to, čím jsme obdarováni. A tak jestliže sv. Pavel 
z vězení píše: “Radujte se!”, poslechněme ho. Radost může být silnější 
než všechny bolesti, než všechny nedokonalosti, než všechny hříchy. 
V radosti se může utopit všechno, co nás trápí. Skauty právě přivezené 
světlo z Betléma je symbolem Krista-Světla, které vstupuje 
do nejhlubších propastí a tmy našeho lidství, našeho srdce. V tomto 
světle máme uvidět, že Bůh je milosrdný. Že je cesta. Že je schopen 
proměnit náš život. 
Svatý rok, který zahajujeme, nabízí možnost proměny. Nejen dnes 
máme vnímat Boží pohlazení, teplo objetí milujícího Otce. Máme uvěřit, 
že Kristus přichází, aby řekl: „Chyť se mne za ruce! Je úplně jedno kam 
ses dostal ve svém životě. Je úplně jedno, co všechno jsi pokazil. Ale 
pojď, chytni se mne za ruku a půjdeme. A já tě vyvedu ze všeho, co tě 
děsí, co tě trápí. Vyvedu tě k radosti. Vysvobodím tě z pout, která ti brání 
pochopit věci, o nichž ses dosud bál vůbec přemýšlet. Neboj se, chyť se 
mne!” 

Kéž se tak stane! 
 
 
V mnoha srdcích není radost, protože tam není Bůh ani modlitba. 
Panna Maria v Medžugorje, 25. 1. 2015 
 

Lidé, kteří jsou označeni Kristovým křížem, 
jdou temnotou radostně. G. K. Chesterton 

 

Kdybychom věděli, jak moc nás náš Pán miluje, umřeli bychom 
radostí! Nevěřím, že jsou srdce tak tvrdá, že nemilují, když jsou 
tak milována. sv. Jan Maria Vianney 
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SKUTKY DUCHOVNÍHO MILOSRDENSTVÍ 
(myšlenky kardinála Giacoma Biffi, časopis Milujte se č. 35) 
 

U „skutků duchovního milosrdenství” nejsou dobrodinec a obdarovaný 
nijak zvlášť odlišení. Všichni jsme příjemci těchto „skutků”. Je proto 
dobré, aby se každý z nás současně považoval za učitele i nevědomého, 
který potřebuje poučení; za moudrého rádce i pochybujícího; za 
ochránce spravedlnosti i za hříšníka; za schopného potěšit i za toužícího 
po potěše; za povolaného odpouštět i za urážejícího; za toho, kdo je 
rozhodnutý mít trpělivost a přitom ví, že je schopen trpělivost při jednání 
s druhými sám ztrácet; za přímluvce, který se u Boha přimlouvá za 
druhé, ale i za toho, kdo potřebuje bratrské modlitby všech ostatních. 
 
Učit nevědomé  Nevědomý je ten, kdo zná všechno 
s výjimkou toho nejpodstatnějšího… Neznat smysl našeho vlastního 
života, neznat, jaký je osud, který nás na konci čeká; nevědět, že žijeme 
pro lásku: to je absurdní noc, která vyžaduje, aby byla osvětlena. 
Prvním a největším úkonem lásky, který může být prokázán člověku, je 
říct mu, jak se věci mají. To také znamená zjevit mu jeho vlastní identitu. 
Toto je první milosrdenství: neodkladné sdělení pravdy. Spása našich 
bratří nebude pouze plodem naší vlídné schopnosti naslouchání a 
dialogu (je to nicméně věc důležitá a nezanedbatelná), ale plodem 
božské pravdy hlásané bez přibarvení a bez zkomolení. 
 

Radit pochybujícím  Žít znamená jednat a jednat 
znamená překonávat nejistoty. Vyslovený názor, který příteli pomáhá 
lépe se rozhodnout, představuje často velmi  cenný dar. Názory je lepší 
sdělovat tehdy, když jsou požadovány.  
Máme k dispozici jen jeden život: nechceme-li riskovat, že ho 
promrháme, je nevyhnutelné nacházet pevné body uprostřed pestrosti a 
nestálosti názorů. Umět nabídnout dezorientovanému člověku 
nepochybné jistoty je druhým z projevů milosrdenství Církve. 
 

Napomínat hříšné  Hřích, pokud se na něj díváme 
očima víry, je to největší neštěstí, jaké nás může potkat. Podat ruku 
bratru, aby se od hříchu osvobodil, znamená opravdu mu prokázat 
lásku. 
Nejlepším bratrským napomenutím je příklad bezúhonného chování. 
Patří k vlastnímu poslání Církve usilovat, aby neztratila v obecném 
povědomí smysl pro to, co je správné a co je chybné. Rozlišování dobra 
a zla je nezbytným předpokladem pro skutečně lidský život. 
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Těšit zarmoucené  Kdo se rozhodne, že bude těšit 
zarmoucené, nebude na tomto světě nikdy nezaměstnaný. 
Smutek zahubil mnohé, není z něho žádný užitek (srov. Sir 30,23). Jsme 
stvořeni pro štěstí, nicméně ono se zjevuje příliš často v nedosažitelných 
podmínkách. 
Křesťanství je realistické: ví, že člověk se nachází v slzavém údolí a že 
ponechán vlastním silám není schopen se z něho vymanit. Ale 
křesťanství je „evangeliem” - radostnou zvěstí. Je to radost z potvrzené 
spásy, která je již zde přítomná a jen čeká, že se jí člověk otevře. 
 

Odpouštět urážky  „Když se tvůj bratr proti tobě 
prohřeší sedmkrát za den a sedmkrát se na tebe obrátí a řekne: ‚Je mi 
to líto,’ odpusť mu!” (srov. Lk 17,4) „A kdykoliv se postavíte k modlitbě, 
odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec 
vaše poklesky.” (Mk 11,25) 
Církev vyzývá, aby u všech převládla “kultura odpuštění”. 
Kdykoliv se slaví Eucharistie, vstupuje do lidských dějin energie dobra 
schopná překonat v srdcích stále se opakující útoky ducha nepřátelství 
a odvety, protože pokaždé se znovu uskutečňuje tajemství triumfu 
vykoupení a božské velkodušnosti nad množící se lidskou zlobou. 
 

Snášet trpělivě obtížné osoby  Všichni se musíme započítat 
mezi “obtížné osoby”, přirozeně někdo více, někdo méně. Tento podnět 
je prospěšný pro všechny. A všichni se musíme učit ctnosti 
snášenlivosti. Dobrý je Bůh, který z lásky stvořil všechny, nás i druhé. 
 

Modlit se k Bohu za živé i mrtvé Podporovat druhé naší 
modlitbou je významný skutek lásky a pomáhá nám, abychom přemáhali 
egoismus, který nám také v náboženských vztazích brání vyjít z úžin 
našich osobních zájmů. Naše modlitba je nedocenitelná, pokud je 
skutečně “katolická”, tj. konaná s vědomím, že Boží děti jsou jedna 
jediná láskyplně shromážděná rodina; rodina, která se ani smrtí 
nerozděluje. 
 

Ten, který je pravý a věčný protagonista skutků milosrdenství, je Pán 
Ježíš. On je přítomen v našich chrámech pod svátostnými způsobami, 
aby nám řekl: neexistuje žádný opravdu křesťanský a církevní akt 
pozornosti k ostatním, který by nečerpal od Něj svou hybnost, svou 
sílu, své odůvodnění; to znamená, že své iniciativy solidarity k lidem 
nemůžeme ve svých myšlenkách nikdy odlučovat od svého osobního 
vztahu lásky k Tomu, který je všechny inspiruje a kvalifikuje. 
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 „Bůh, s nímž se setkáváme v církvi, není nelítostným soudcem, nýbrž 
Otcem z evangelního podobenství. Můžeš být synem, který opustil 
domov a do dna prožil vzdálení se Bohu. Když máš sílu říci, chci se vrátit 
domů, najdeš otevřené dveře, Bůh ti vyjde v ústrety, protože tě neustále 
čeká. Bůh tě stále čeká, objímá, líbá a strojí ti hostinu. Takový je Pán, 
taková je něha našeho nebeského Otce…“ 
„Mocně pocítit radost, že jsme byli nalezeni Ježíšem, který nás jako 
Dobrý Pastýř přišel hledat, protože jsme zbloudili - to je cíl, který si církev 
klade v tomto Svatém roce. Takto v sobě posílíme jistotu, že 

milosrdenství může skutečně přispět 
k vytvoření lidštějšího světa. Zvláště 
v těchto našich časech, kdy je 
odpuštění v prostředích lidského 
soužití vzácným hostem, se důraz 
na milosrdenství stává naléhavějším, a 
to všude: ve společnosti, v institucích, 
v práci a také v rodině.“ 

Z katecheze papeže Františka 
na generální audienci, 

Řím, 9. 12. 2015 
 
MISERICORDES SICUT PATER (Milosrdní jako Otec)  
Díky vzdávejme Otci, že je dobrý 
Utvořil svět a moudře stvořil zemi 
On vede svůj národ cestami dějin  
On odpouští a vítá své děti 

In aeternum misericordia eius (jeho milosrdenství trvá navěky) 

„Odvahu! 
Žijeme čas milosrdenství, 

toto je čas milosrdenství.“ 
Papež František 
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Velikonoční Aleluja 
Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním svátkem církevního roku. 
Celých 50 dní po Velikonocích a při každé nedělní mši svaté slavíme 
vzkříšení Ježíše Krista. A radujeme se z toho, že skrze vzkříšení máme 
podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem této radosti jsou 
rozmanité zpěvy Aleluja… 

 
Tento výraz se v různých 
obměnách vyskytuje primárně 
ve starozákonních žalmech. 
Následně jej převzala 
i novozákonní křesťanská církev. 
Je charakteristický především pro 
velikonoční dobu. Proto se 
v postním období nepoužívá 
vůbec, aby pak v plné síle mohl 
slavnostně zaznít na vigilii o Bílé 
sobotě, kdy církev chválí Boha 
za vzkříšení Krista. 
 
 

Zpívejme Aleluja, i když jsme plní starostí. 
 

Zpívejme Aleluja zde na zemi, 
kde jsme ještě plní starostí,  
abychom jednou mohli zpívat ‚tam‘ v jistotě. 
Zpívejme Aleluja dnes ne proto, 
abychom se radovali z klidu, 
ale abychom našli v trápení útěchu. 

 
Tak jako zpívali poutníci: 
„Zpívej, ale kráčej dál! 
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý! 
Zpívej a kráčej dál!” (sv. Augustin)  

 
Aleluja! Spasení, sláva a moc patří našemu Bohu! (Zj 19,1) 

Výraz „ALELUJA“ pochází ze 
starého hebrejského Halelú-jah, 

který znamená 
„OSLAVUJTE HOSPODINA, 

CHVALTE PÁNA“. 
 

Skládá se z imperativu plurálu 
slovesa chválit a Božího jména 

v jeho kratší podobě (Jah). 
 

Latinská podoba zní alleluia. 
Z ní vyšlo české aleluja. 

Anglicky hallelujah.
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I o tom hovoří úryvek z knihy Neumělcům života Marka Orko Váchy. 
Převzato z www.vira.cz: 

Mám radost z krásných dívek a akčních kluků 

Duchovní vůdci mého mládí připomínali neustále: nefantazírovat, 
neutíkat se k denním snům, být zde, umět být manuálně zručný, umět 
vzít za práci a nebýt spící panna. Snažit se, aby za námi něco v životě 
zůstalo, zvesela zabrat a změnit svět. Jistě to mysleli dobře a jistě i kus 
pravdy měli.  Ideálem je křesťan usměvavý, silný a nebojácný, který je 
nohama na zemi a umí si v každé situaci poradit. Kluk, který umí hrát 
fotbal, hrát na kytaru a je přirozený vůdce, který táhne ostatní vpřed. 
Týmový hráč, galantní tanečník, obětavý i nahoře v horách. Chci říct, že 
mám vždycky velkou radost, když některého takového chlapce poznám, 
opakuji, mám z nich upřímnou radost. 
I z jejich protějšků mám radost. Překrásné zbožné dívky, trochu mladé 
rebelky s plaménky v očích a trochu moderátorky setkání mládeže, typy, 
kterým muži vždy podrží dveře a oplátkou se sprchnou šlehem jiskřivého 
úsměvu. Činorodé dívky, které nikdy neztratí ani vteřinu života, které 
potkáme nejspíš na horolezeckých stěnách nebo jako usměvavé 
dobrovolnice v hospicích. Dívky vždy upravené, vždy hezké a vždy 
v dobré náladě.  Úsměv, a hlavně aby nám to zde na planetě vždy 
slušelo. I tyto dívky mám velmi rád a mám z nich upřímnou radost. Mám 
pro všechny otevřené srdce a pochopení. 
 
Jsem ale na straně těch, kterým to nesluší 
Navzdory kráse a akčnosti těch sebevědomých, jsem byl ale vždy 
na straně těch, kterým to v životě moc nesluší, na straně nepraktických 
introvertů, na straně chlapců, kterým moc nešel život, a ve škole byli 
z tohoto předmětu na propadnutí. Vždycky jsem spíš fandil dívkám, 
které se obvykle moc neuměly obléknout a byly si toho trapně vědomy. 
Byl jsem spíš na straně bojácných typů, kterým se nikdy nedařily vztahy 
a těžko se seznamovaly. 
Mám rád především ty, co neumějí život. Žehnám všem 
nesebevědomým, co mají plno dobré vůle a lásky, kterou touží dát, co 
jsou citliví a se kterými se život zpravidla nemazlí. Žehnám úzkostným 
typům, kteří se nejsou s to prosadit, ne proto, že by byli zbabělí, ale 
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zkrátka jen proto, že pro některé jemnější květiny je džungle příliš 
nemilosrdná.  Mám moc rád nehezká děvčata a introvertní chlapce, 
protože v nich vidím diamanty nerozkvetlých květů. 
 
Žehnám těm, kteří jsou poznamenáni výchovou 
Ano, žehnám i těm, kteří jsou nejrůznějším způsobem poznamenáni 
výchovou, kteří z lásky nechtějí své rodiče zranit a zarmoutit a kteří 
dodnes poslouchají maminku na slovo a nechají ji, aby jim podle svého 
nejlepšího svědomí vybrala všechny dívky nebo je naopak od všech 
jejich nadějných vztahů beznadějně a nemilosrdně odřízla. Všichni jsme 
produkty své výchovy a mnozí se teprve dlouho po odstěhování 
a osamostatnění od vlivu rodičů probouzíme k životu, pokud tedy máme 
to štěstí, abychom se kdy od vlivu rodičů odpoutali. 
 
Žehnám antihrdinům  
Žehnám váhavým a nechápavým, zmatkařům a antihrdinům života, kteří 
jsou příliš nejistí na to, aby řekli správné slovo ve správnou chvíli, a pak 
si to dlouze vyčítají. Kteří jsou měsíce a roky hluboce zamilováni, jen se 
to nikdy neodváží ani naznačit, natož pak říct, neboť se domnívají, 
že stejně nemají šanci. Kteří byli vychováni zároveň do lásky a citlivosti 
a zároveň do velkého strachu z hříchu a z porušení různých 
náboženských pravidel. Nechci říct, že je to tak všechno správně a že 
bychom na sobě všichni neměli pracovat, ale v tuto chvíli nic nežádám, 
žehnám a přijímám věci a povahy tak, jak jsou. 
 
Větší strach mám o nadějné asertivní extroverty 
Upřímně řečeno, mnohem větší strach jsem vždycky měl o tu první 
skupinu – o nadějné asertivní extroverty, kteří vyhrávají soutěže krásy 
ve školách či na letních táborech, neboť pokud člověku v životě někdo 
vždy podrží dveře, je těžké nepodlehnout, je těžké si uchovat pokoru, 
přes všechny tak lehce vzbuzené sympatie je těžké tvrdě na sobě dřít, 
je to těžké, ale ne nemožné. Tak jako se říká, že nejhorší, co se knězi 
může stát, je, když je dobrým kazatelem, myslím, že to nejhorší, co se 
dívce může stát, je, že je hezká, a chlapci když je sportovec jak 
z plakátu. Dá se s tím žít, ale člověk se musí moc snažit. Na krásu jde 
zemřít rychle a ani si toho člověk nevšimne. 
 

Vzhled a sympatie na věčnosti určitě neuškodí a určitě nepomohou. 
Neboť nejde o to, jak mnoho nebo jak málo jsem dostal talentu, 

jako spíše o to, kolikrát jsem ho dokázal znásobit. 
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Faustina Kowalská 

Máte v rukou knížku, která je celoživotním svědectvím nedávno 
kanonizované polské sestry Faustiny. Pán si ji vyvolil, aby lidem v naší 
době připomněla poselství o jeho milosrdenství, které je podle Písma 
„přenesmírný poklad”. Už v první církvi měli apoštolové za úkol hlásat 
křest a odpuštění hříchů, které Bůh uděluje pro spasitelné umučení 
svého Syna. V každé době během svých dějin byla církev věrná tomuto 
učení, které patří ke stěžejním pravdám, o něž se opírá křesťanská víra. 
 

Faustina Kowalská se narodila v roce 1905 
ve vesnici Glogowiec u Lodže jako třetí dítě 
v rodině Marianny a Stanislava Kowalských. 
Od dětství projevovala lásku k modlitbě, 
byla pracovitá, poslušná a citlivá k lidské 
nouzi. Do školy chodila necelé tři roky. 
Ve dvaceti letech vstoupila do Kongregace 
sester Matky Božího Milosrdenství, v níž žila 

třináct let. Byla velkou ctitelkou Božího Milosrdenství. Na příkaz Ježíše 
Krista nechala namalovat obraz Ježíše s probodeným srdcem, 
ze kterého proudí dva proudy Milosrdenství.  
Malá ochutnávka: 
Sešit II., str.321/740 
„Spasiteli světa, spojuji se s tvým milosrdenstvím. Můj Ježíši, spojuji 
všechna svá utrpení s tvými a odevzdávám je do pokladnice církve 
k užitku. Dnes mě anděl odvedl do propasti pekla. Je to místo velkých 
bolestí, jak je strašně rozlehlé. Viděla jsem tam tyto druhy utrpení, které 
tvoří peklo. První je ztráta Boha, druhá - ustavičné výčitky svědomí, třetí 
- tento úděl se už nikdy nezmění, čtvrté utrpení je oheň, který bude duši 
pronikat, ale nezničí je, je to strašné utrpení, je to čistě duchovní oheň 
zapálený Božím hněvem. Páté utrpení - je ustavičná temnota, strašný 
dusivý puch, i přes temnotu se satani a zavržené duše navzájem vidí 
a vidí všechno zlo ostatních i své, šesté utrpení - je neustálá přítomnost 
satana, sedmé utrpení - je strašné zoufalství, nenávist k Bohu, zlořečení, 
proklínání, rouhání. Jsou to muka, která všichni zavržení trpí společně, 
ale to ještě není konec útrap.” 
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Anselm Grün 

Velikonoce jsou svátky radosti, které 
touží přinést lidem světlo a radost do 
všedního dne. A přesto známe spíše 
„křížovou cestu“ než „cestu 
vzkříšení“. Jak ale máme Velikonoce 
slavit a vychutnat svou radost? V této 
publikaci nám Anselm Grün 
předkládá úvod do velikonočního 
tajemství. Naznačuje svět symbolů 
tohoto svátku a jeho fascinující postavy a padesáti impulsy a návrhy 
konkrétních cvičení pomáhá každému, kdo chce utvářet svůj všední den 
ve světle Velikonoc. 

 

 

K tématu duch. obnovy 
Křivohlavý, Jaro: Hořet, ale nevyhořet 
Pro maminky 
Pierlotová, Holly: Mámy v jednom kole 
Poli, Osvaldo: Maminky, které milují příliš 
Pro rodiče 
Prekopová, J. a Schweizerová, Ch.: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu 
 
 
 
 
Štěpán Ambrož Lucie Přikrylová 
Tomáš Haupt Pavel Ptáček 
Alena Lujková Veronika Šimková 
Ondřej Mucha Jana Olivová 
Kristýna Ošlejšková Michal Štolfa 
Marie Chladilová Jarmila Štolfová 

 
Těchto 12 mladých křesťanů se pod vedením o. Sylwestera 
Jurczaka připravuje na přijetí svátosti biřmování, které bude 
22. 5. 2016 v 9:00 v Boskovicích udělovat generální vikář Mons. Jiří 
Mikulášek. 
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Zeptali jsme se: 
Proč byste chtěli přistoupit ke svátosti biřmování a co od této 
svátosti očekáváte? 
Co vás zatím zaujalo nebo překvapilo během přípravy na 
biřmování? 
 

Ke svátosti biřmování bychom chtěli přistoupit ve věku, kdy 
už sami vychováváme naše děti. Bylo potřeba, abychom k 

této svátosti „dozráli“.  V současné době cítíme, že je tu něco, co nám 
chybí k bližšímu poznání Boha, Ježíše Krista a církve jako celku. 
Věříme, že příprava na svátost biřmování nám pomůže odpovědět na 
některé naše otázky a důkladněji poznat církev. 
Překvapila nás snad jen náročnost přípravy. Scházíme se jedenkrát 
za 14 dní s panem kaplanem na faře, kde každé setkání probíráme jiné 
téma. Vždy je to zajímavé povídání doplněné přátelskou atmosférou. 
 

Svátost biřmování pro mě znamená posílení a obdaření 
zvláštní silou Ducha svatého. Abych se stával více dospělým 

ve víře a v životě a pevněji mě spojilo s Kristem. 
 

Protože člověk se posune blíž na cestě k Bohu. 
Příprava na biřmování mi připadá jako náboženství pro 

dospělé. Člověk si obnoví vše, co se naučil, když chodil do náboženství 
a dozví se spoustu dalších zajímavostí.  
 

O biřmování jsem už přemýšlela dřív, ale nějak jsem neměla 
odvahu, sílu, potřebu a pak jsem byla požádána jít za kmotru 

a byl problém. Po čase byla nabídnuta možnost se přihlásit k přípravě 
na biřmování, tak jsem se přihlásila. Hned na první informativní schůzce 
jsem byla ráda, že se této přípravy účastní i starší ročníky než jsem já 
(36let). Během přípravy se dozvídám nové věci, připomínám si, co už 
vím, ale je to už někde hlouběji uloženo a hlavně hodně přemýšlím o 
všem, co probíráme. Je zvláštní, jak je možné, že se křesťanství dá 
vykládat tolika způsoby, dívat se na ně tolika úhly a vybrat si z něj jen 
to, co se hodí - každý z nás to má jinak, někdo víc někdo míň, ale snad 
nejdůležitější je to, co máme v srdci a že věříme. Přikazováním si nic 
nevynutíme, jen odradíme. Zaujala mě statistika o věřících, jak prudce 
klesl počet těch, kteří se hlásí k víře. 
 
Díky za otevřenost a sdílení. 
Všem biřmovancům přejeme radost a užitek z přípravy a brzy také 
ze samotného přijetí svátosti. Všichni se spojme v modlitbě, vyprošujme 
jim, sobě i celému světu tolik potřebné dary Ducha svatého. 
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„Opravdová radost se pozná podle toho, že nezávisí na počasí.” 
Tato věta je na stránkách stolního kalendáře „Malá poselství Vojtěcha 
Kodeta” právě v týdnu, kdy se konal 10. Farní ples. 
Z pátku na sobotu zrovna hlásili největší mráz, a přesto se scházejí 
i sjíždějí hosté z blízka i z dáli. Slavnostního zahájení se ujal náš pan 
kaplan Sylwester Jurczak a připomněl nám heslo: „Vše co děláme, ať 
slouží k Boží oslavě.” Duchovní podporu jsme měli velkou. Svou 
přítomností nás na plese poctili o. Vladimír Sommer, o. Miroslav 
Šudoma, o. Michal Seknička, o. Martin Kohoutek. 
Krásný kulturní zážitek nám připravily Mažoretky z Letovic. Hudba byla 
opravdu pohodová - hrála skupina Pohoda. 
Děkujeme všem, kdo se jakoukoliv pomocí zapojili a přispěli tak 
k pohodovému a radostnému průběhu plesu. 
Děkujeme také všem sponzorům, hodnotných cen se sešlo na 160. 
Ples se vydařil. Viděla jsem odcházet spokojené lidi, snad někdo si 
posteskl, že nevyhrál. Já myslím, že vyhráli všichni. Být součástí tak 
krásného a radostného společenství - společenství církve - a těšit se 

z opravdové a odpouštějící Lásky - Božího 
milosrdenství - je ta největší výhra, jakou člověk 
ve svém životě může dostat.        -vk- 
 

Letošní knínický farní ples mi opravdu 
na dlouhou dobu uvízne v paměti. Byl to už druhý 
farní ples, který jsme s manželem na pozvání 
mojí kamarádky navštívili. A po minulé skvělé 

zkušenosti (před dvěma lety) jsme přivezli posilu 
– moji kolegyni s manželem. Nechali se zlákat 

na „pravý vesnický bál se skvělou hudbou a milým 
přijetím místních farníků“. A opravdu. Již při vstupu do sálu nám byla 
s úsměvem nabídnuta „čtvrtečka“ a perníkové srdíčko. To u nás 
„na severu“ neznáme. Asi bychom takový stylový začátek také měli 
u nás navrhnout. Brzy po našem příchodu jsme vpluli na parket při 
úvodní skladbě dua Pohoda. „Hudba dělá ples“ a tady to platilo 
dvojnásob. Skvěle zahrané taneční melodie nám nedovolovaly sedět, 
jelikož jsme náruživí tanečníci, nemohli jsme vynechat jedinou 
příležitost. Ve chvílích oddechu jsme ochutnali místní a také u nás 
tradiční plesový řízek s bramborovým salátem. Taneční pauzu nám 
zpříjemnilo také vystoupení místních mažoretek. Tombola byla bohatá 
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a netradiční závěr v podobě několika sladkých cen útěchy pro ty, kteří 
nic nevyhráli, byl milý. Zajímavý mi také připadl nápad obdarování 
květinou, která celý večer zdobila stůl. Krásná fialka připadla u stolu 
tomu, kdo měl na židli dole nalepeného smajlíka.  
Vydrželi jsme téměř do samého konce, ale vidina půl druhé hodiny 
dlouhé cesty „k nám na sever“ nás přece jen odvedla po jedné hodině 
ranní z roztančeného parketu. Chtě nechtě jsme se s kamarádkou 
rozloučili a vydali se mrazivou nocí domů s očekáváním další plesové 
sezony. Tak zase za rok na shledanou! 

Mgr. Markéta Drlíková Štíty 
 

Když jsem jela do Knínic na Duchovní 
obnovu, neměla jsem tušení, jak to bude 
probíhat. 
S tématem „Zapálit, ale nevyhořet" už 
zkušenost mám. Zajímalo mě spojení, lépe 
řečeno propojení, obojího. Duchovní obnova, 
pro mě ryze církevní téma a vyhoření, které 
patří k dnešnímu způsobu života. 
Jsem generace dětí 70. let, doba vlády jedné 
strany. Moje široká rodina je velmi 
nábožensky založená a do kostela se 
zkrátka muselo. Pamatuji si, že jsem se tam 
dost nudila, většinou jsem nerozuměla tomu, 
o čem se mluví, ale taky se tam zpívalo. 
Chodila jsem si tedy do kostela zazpívat. 
Kázání mě začala zajímat v době dospívání. 
Poprvé jsem se setkala s definicí „dobrého 
křesťana" (musím předeslat, že jsem chodila 
do kostela na malé vesnici, kde bydlela moje 
babička a já tam jezdila na víkendy). Tedy, 
dobrý křesťan se obětuje pro druhé…, čím 
větší trápení na Zemi, tím větší jistota 
Nebe…, kdo nechodí do kostela každou 
neděli, nikdy nemůže být křesťanem. I to, že 
žiji ve velkém městě, je ohrožující, protože na 
vesnici jsou křesťané pevnější. A když jsem 
se dostala na pedagogickou školu, pan farář 
naznal, že moje šance stát se dobrým  

 
Vypravěč: 
Kateřina Ševčíková 
Anděl: 
Anička Kotoučková 
Hvězda: 
Zorka Kotoučková 
Lev: 
Dominik Hartl 
Liška: 
Maruška Ošlejšková 
Zajíc: 
Eliáš Měkota 
Sova: 
Barunka Janovská 
Vrány: 
Anička Nechutová 
Adélka Ožvoldíková 
Žabka: 
Johanka Měkotová 
Páv: 
Adélka Ožvoldíková 
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křesťanem se ještě snížila. Jen na 
vysvětlení: v době mého studia byla velmi 
malá šance přijetí na pedák, pokud jste se 
veřejně hlásili ke katolické církvi. Stále 
nám bylo zdůrazňováno, že jsme 
socialistické učitelky, na Vánoce jsme 
nesměly před dětmi vyslovit slovo Ježíšek, 
měly jsme hodiny ateistické výchovy…, 
takže jsem trochu chápala obavy pana 
faráře. Je ale pravda, že jsem nechtěla žít 
jako oběť, ani si „budovat" místo v Nebi. 
Nenacházela jsem v kostele to světlo, 
o kterém se tak často hovořilo, protože 
slova Oběť, Utrpení, Sloužit… nezní 
radostně a podle mého, člověka k pocitu 
světla nemůžou inspirovat. Nebyla jsem 
dobrým křesťanem, ale zůstala jsem 
věřícím. Nějak jsem věděla, že víra v Boha 
je víra v dobro. Bůh nám dal desatero 
přikázání, tomu jsem rozuměla, vnímala 
smysl. Potřebovala jsem ke svému životu 
dobro. 
Sedím v lavici knínického kostela, 
poslouchám přednášku a také Boží slovo 
z úst úspěšného podnikatele a zároveň 
jáhna katolické církve. Slyším o úctě sám 
k sobě, nejen k bližnímu. O právu 
odmítnout, ne jen o oběti…, začínám 
vnímat světlo, které jsem v kostele 
nenacházela. 
Můj „dobrý křesťan" z dětství je pryč. Moje 
představa, že dobrým křesťanem může být 
jen pan farář, jeptiška nebo člověk, který se 
zřekne všech radostí života, už není. 
Proběhla u mě Duchovní obnova. 

Oldřiška Oujeská 
 

Záznam vánočního hudebního představení 
i všechny tří přednášky jáhna Jana Špilara 
z duchovní obnovy najdete k poslechu a 

k rozjímání na hlavní straně našeho farního webu www.kninice.farnost.cz. 

Vrabčáčci: 
Beátka Povolná 
Bětuška Muchová 
Tánička Pecnová 
Miriamka Hartlová 
Rozárka Hauptová 
Eliška Štolfová 
Volek: 
Tomáš Přikryl 
Oslík: 
Petr Mucha 
Marie: 
Barunka Ševčíková 
Josef: 
Honzík Litvík 
Lukáš Grénar 
Hra na xylofon: 
Verča Ševčíková 
Hra na klavír: 
Petra Hartlová 
Režie a nápověda: 
Jitka Muchová 
Světla, zvuk, kamera: 
Mirek Hartl 
 
Modlitba: 
o. Sylwester 
Hudba: 
Schola Knínice 
Koledy v průvodu: 
Rodina Ožvoldíkova 
Živý betlém: 
Michal Haupt 
Občerstvení: 
Hauptovi 
A další… 

http://www.kninice.farnost.cz/
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1 150 782. 
Také jste rádi, že když jdete 
na mši svatou, je kostel již půl 
hodiny předem otevřený, 
s krásnou květinovou výzdobou 
a ozývá se v něm modlitba 
růžence? A víte, kdo se o to stará? – drobná, útlá, nenápadná žena, 
vždy ochotná pomoci. Přinášíme vám s ní rozhovor. 

Věrko, pocházíš z Knínic? Ne, přivdala jsem se sem. Pocházím 
z Cetkovic, z věřící rodiny, byly jsme čtyři děti. 
 

Sama teď máš čtyři děti, že? Ano, tři holky a jednoho kluka, ale už se 
rozběhly do světa. Teď je chalupa prázdná. Mám už i jedno vnouče. 
 

Bylas od mala vedena k víře? Ano, ale když jsem byla v pubertě, 
zlomila si šebetovská babička nohu v krčku, a bylo potřeba se o ni starat. 
Nejdřív jsme za ní jezdila s mamkou, později sama. To už jsem do 
kostela nechodila, myslela jsem si, že Bůh je všude, a to mi stačilo. Ale 
babička se se mnou vždy chtěla po obědě modlit, tak jsem jí vyhověla. 
Nosila také škapulíř, co nosí Rytířstvo Neposkvrněné. Asi se za mne 
dost modlila, znovu jsem se dostala k víře, když mi bylo nejhůř. To už 
jsem měla vlastní rodinu. Musel přijít až Jeník, aby se člověk dostal až 
nejhlouběji a obrátil se zpět k Bohu. 
 

Jeník je tvůj nejmladší syn a má Downův syndrom. Bylo těžké se 
s tím vyrovnat? Jednoduché to zrovna nebylo. Neměli jsme žádné 
informace, vše jsem si musela zjistit sama. Dost jsme si s ním užili. 
Často utíkal a my ho pak hledali. Člověk se modlil, aby ho našel, a pak 
zase děkoval, že se nic zlého nestalo. Den byl neustálou modlitbou. 
Dnes jsem za to vděčná. 
 

Takže jsi zase začala chodit do kostela? Ano. Nejdřív každou neděli, 
a to oklikou, aby mě nikdo neviděl. Pak jsem začala chodit každý první 
pátek v měsíci a najednou jsem zjistila, že je dobré chodit i ve všední 
den a že jsou úžasné mše svaté se zaměřením na děti, protože 
promluvy na nich jsou plné názorných příkladů, které mi umožnily 
některé věci lépe pochopit. 
 

 

Žijí mezi námi, sedávají vedle nás 

v kostele, zdravíme se, usmíváme, 

občas něco jen tak prohodíme, 

ale vlastně se vůbec neznáme. Kdo jsou 

ti bezejmenní bratři či sestry v Kristu? 
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Věry, ty ses vyučila prodavačkou, že? Ano, ale už jsem dvaadvacet 
let doma. Pečovala jsem o Jeníka, o svoji babičku a o další potřebné 
v Knínicích. Když potřebovali, přinesla jsem jim oběd, uklidila, nakoupila 
nebo si jen popovídala… A vlastně to tak dělám dodnes. Loni jsem 
v Boskovicích absolvovala i pečovatelský kurz. Chodím také na faru 
uklízet otci Vladimírovi a jinak pomáhám v družině jako osobní 
asistentka jednomu autistickému chlapci. 
 

Nemáš to v životě zrovna jednoduché. Co ti dělá největší radost? 
Dříve jsem viděla jen ty velké radosti: že jsme našli Jendu, že je 
v pořádku, že se mi při střetu s autem nic nestalo,…Dnes mám největší 
radost z toho, že mohu být na mši svaté, že tam mohu dojít. Jak říkávala 
jedna paní z Knínic, za kterou jsem také chodila: „Mše svatá je největší 
poklad, co tady na zemi máme.“ Myslím si, že člověk se může radovat 
opravdu z čehokoli, ale vždy k tomu potřebuje Pána! 
 

Letos někteří z našich farníků přijmou svátost biřmování. Mohla 
bys zavzpomínat na své biřmování? Biřmovaná jsem byla za otce 
Slaniny asi v 97. roce, a to už v dospělém věku. Bylo to zásluhou právě 
tohoto otce, že jsem šla ve své víře více do hloubky. Začalo se mě týkat 
to, co se píše v Bibli, a zjistila jsem, že bez Pána Ježíše to nejde. Bůh si 
mě vedl, aniž bych věděla kam a proč. Není to mojí zásluhou, že jsem 
tam, kde jsem. Přijala jsem biřmovací jméno Zdislava. Snad proto, že 
měla taky čtyři děti a pomáhala chudým a nemocným.  
 

Jak ses dostala k výzdobě kostela? Úplně náhodou. Jednou jsem 
nesla do kostela tulipány a paní Krkavcová s paní Dvořákovou, které 
tehdy kostel zdobily, mě oslovily, já pozvání přijala a už jsem u toho 
zůstala. Hodně jsem toho odkoukala a pořídila si 

i knihu o aranžování. 
 

 
 
Co tato práce obnáší? 

Hlavně trpělivost a 
vytrvalost. Je to práce 

časově náročná, ale krásná. Výzdoba se 
obměňuje každý týden. Květiny si pěstuji, ale nejvíc jich nosí paní 
Muchová z Vážan.  Když je potřeba, tak i koupím. Dříve mi pomáhaly 
maminky na mateřské, teď jsem na to sama. Uvítala bych nějakého 
pomocníka, někoho, kdo by byl ochoten zdobit kostel se mnou! 
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Zapojila ses i do hnutí Modlitby matek. Co ti to dalo? Modlitby matek 
jsou úžasná věc. Když mi bylo nejhůř, tak mě podržely. Pocítila jsem, že 
jsem součást společenství. 
 

Věrko, tvůj duchovní život je opravdu bohatý. Kromě předříkávání 
Růžence před každou mší svatou vedeš křížové cesty, zúčastnila 
ses farní duchovní obnovy, zapojila ses do nedělního Čtení z Bible 
a mnoho dalšího… Jak to vše zvládáš? Ze začátku jsem se klepala, 
když jsem měla veřejně vystoupit, byla jsem nervózní a mluvila potichu, 
takže mě nebylo slyšet, ale jak říká Vojtěcha Hasmandová: „Je potřeba 
to udělat, tak proč bych to nemohla udělat já!“ Brala jsem to jako výzvu, 
aniž bych se někam tlačila. Jen se snažím být „tužkou v Boží ruce“ jak 
říká Matka Tereza. A co s ní napíše, to už nechávám na něm! 
 

Za farníky se ptala a za rozhovor děkuje Daniela Ošlejšková. 
 
 
 
 
 

 
28. 11. 2015 Vladimír  Axman, Šebetov 131 
30. 1. 2016 František Látal, Knínice 68 
 
 

Když Jirka poprvé uviděl bratříčka, co se právě narodil, všiml si, jak má 
ručičky pevně zaťaté v pěst. Jako by tím chtěl říct: Já chci získat celý 
svět. Chci pevně držet to, co budu mít! 
Maminka mu k tomu pověděla: „Tys byl také takový. Ještě jako batolata 
se děti natahují po všem, co uvidí. Všechno chtějí mít.“ - Ale až člověk 
umře, po smrti, to má každý ruce otevřené, prázdné. Jako by tím říkal: 
Už není na světě nic, co bych mohl držet. Už jsem všechno, co jsem 
měl, pustil jiným. 
Moudrý člověk se učí dávat po celý život. 
Aby mu to na konci života nepřišlo zatěžko. 
 
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://quasar.shar-pei.org/news_files/news_2010/nove_2010.htm&ei=eODwVPW2OMWHPYWHgSg&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNEV6UFqPH1qOmyI6ulBrT1cXSJ7SA&ust=1425158631669009
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V neděli 20. 12. 2015 ožila místní „Sýpka“ krásnými výrobky, voňavými 
buchtami, teplým čajem, vůní jehličí a hlavně pokojnou a přátelskou 
atmosférou. V ten den se uskutečnil Vánoční misijní jarmark pro 
Papežská misijní díla. 
Sál „Sýpky“ byl doslova zaplněn spoustou výrobků a lidí, kteří přišli 
podpořit tuto akci. V ten den se vybrala částka neuvěřitelně 
zaokrouhlená - 23 000 Kč. Konečná částka, kterou jsme Papežským 
misijním dílům poslali, byla ještě o 1 000 Kč víc, a to 24 000 Kč. 

 

 

Charita České republiky každoročně pořádá celonárodní sbírku, která 
podporuje potřebné ve všech regionech, část výtěžku putuje také na 
podporu humanitárních projektů ve světě. Letos výtěžek činil 96 021 731 
Kč. Za tímto výsledkem stojí ochotná práce mnoha koledníků, kteří 
vycházejí do ulic, aby přinášeli do domácností Boží požehnání a 
radostnou zvěst. V Knínicích se sešlo 22 malých koledníků. Po mši svaté 
a po požehnání od pana kaplana putovali společně se svými vedoucími 
ve skupinkách po obci, jistě navštívili i vás a snad potěšili zpěvem nebo 
úsměvem. I malé děti se tohoto úkolu radostně zhostily a byly za to od 
vás odměněny sladkostmi a jinými drobnostmi. Díky vaší štědrosti 
vybrali v Knínicích 28 686 Kč. Ve Vážanech se zapojilo 7 koledníků a 
vybrali 12 451 Kč. I Šebetovští se vydali do ulic, ve dvou skupinách 
koledovaly malé i větší děti a na potřeby Charity poslali 14 894 Kč. Všem 
dárcům i koledníkům patří velké poděkování!  
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V loňském roce byla dokončena rekonstrukce sochy a úprava jejího 
okolí. Pěkné prostředí nás zve k návštěvě a posezení a se svatým 
Josefem můžeme obdivovat krásy Knínic a části malé Hané. 
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Vydejte se s dětmi na velkopáteční křížovou cestu 
v přírodě - v Boskovicích 25. března od 10:00 hodin. 
 

Na sobotu 28. května biskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť 
do svatyně Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikách.  
Konkrétní program, možnosti dopravy a další důležité informace hledejte 
na pout2016.proglas.cz. 
Poutní program bude zahájen kolem deváté hodiny ranní, v 10:30 začne 
mše svatá a celé setkání bude ukončeno před čtvrtou hodinou 
odpolední. Během dne můžete také prožít koncert SBM, přednášku, 
adoraci, modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství nebo putování 
do chrámu Jana Pavla II. a to vše pod vedením našich českých 
a moravských biskupů. 

 

Již mnohaletou tradici má setkávání mládeže brněnské diecéze 
s o. biskupem Vojtěchem. I letos zve k prožití soboty před Květnou 
nedělí 19. března. Celodenní program začíná v 8:30 – letos mimořádně 
v kostele sv. Jakuba, pokračování pak v katedrále. 
Setkání je zaměřeno na aktuální témata, jako je manželství, partnerství, 
komunikace, psychologie, drogy a závislosti, hledání místa ve 
společnosti a angažovanost mladých lidí v politice, média, hudba, 
otázka víry. Více na www.brno.signaly.cz. 

http://www.brno.signaly.cz/
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V sobotu 28. května má mládež ve věku 12 - 18 let jedinečnou možnost 
setkat se na akci nazvané Farnosti bez hranic. Před dvěma roky už tento 
počin úspěšně proběhl a letos opět organizátoři zvou na pestrý program 
soutěžní týmy z jednotlivých farností. Celou akcí se ponese téma Svatý 
rok milosrdenství a papež. Akce má daná pravidla, týmy se musí předem 
připravit (prezentaci o farnosti, vlajku, dresy, maskota a erb), takže 
o zajímavou činnost před i během setkání rozhodně nebude nouze. 
Zúčastněnému farnímu týmu mladých můžeme na konci května všichni 
držet palce! Více informací mladí získají v pravý čas od našich 
katechetek. 
 

25. - 31. července 2016, krakov2016.signaly.cz 
Před 25 lety do polské Čenstochové putovali mladí 
na setkání s polským papežem a bývalým 
krakovským arcibiskupem Janem Pavlem II. 
Letos zve mladé opět do Polska papež František! 
P. Jenda Balík za organizátory povzbuzuje k účasti slovy: “Máme 
vynikající místo, kde bude stát České národní centrum, a to před 
kostelem u cisterciáckého kláštera v Nové Huti. Úžasný park, nádherný 
kostel. Řeholníci jsou nám nakloněni a snaží se, abychom se tam cítili 
jako doma. Co nejvíce lidí bude ubytováno v soukromí, na koho to 
nevyjde, bude ve škole. Národní centrum bude v těsné blízkosti 
ubytování. Ještě nikdy v historii jsme neměli tak dobré výchozí 
a lukrativní podmínky jako tentokrát.” 
 
Celé setkání je stavěno na čtyřech pilířích: 
1. dopoledne probíhá program v národním centru, 
2. během odpoledne a večera účastníci navštěvují nejrůznější 

programy různých komunit, hnutí, řeholníků i kulturních osobností 
z celého světa na nejrůznějších místech Krakova, 

3. zájemci mohou prožít před samým SDM necelý týden v některé 
z polských diecézí, jde tu o osobní setkání a osobní vztahy 
v menších skupinkách, 

4. a posledním pilířem je zkušenost církve ve společenství okolo 
papeže - v něm je obsaženo vítání papeže, křížová cesta, sobotní 
vigilie a nedělní mše svatá 

Je to výzva a je to krásná slavnost! 
PŘIHLÁŠKY ZA ZVÝHODNĚNOU CENU DO KONCE DUBNA! 



 
       36 

 

 se narodila kolem roku 1220, její otec byl Přibyslav 

z Křižanova na Moravě 
a matka Sibyla, původem 
ze Sicílie. Zdislava se stala 
manželkou Havla 
z Lemberka v Podještědí, 
který byl blízkým důvěr-
níkem krále Václava I. 
Narodily se jim čtyři děti: 
synové Havel, Jaroslav 
a Zdislav a dcera Markéta. 
Kromě toho, že byla 
výbornou manželkou a mat-
kou, byla známá svou láskou 
k chudým a nemocným 
lidem, kteří u ní hledali 
útočiště. 
Zdislava byla zřejmě ráznou 
a energickou ženou. Její 
jméno je spojováno 
s dominikánskými kláštery 
v Turnově a v Jablonném 
v Podještědí, zde zároveň se 

špitálem, do  kterého, navzdory svému vysokému postavení, osobně 
docházela a nemocných se ujímala. Zemřela předčasně v přibližně 
33 letech. Pohřbena byla v kostele sv. Vavřince v Jablonném, jehož 
stavbu začala, konce stavby se ale nedožila. 
 
PATRONKOU rodin, kongregace sester dominikánek, litoměřické 
diecéze a českého národa.  
SVÁTEK si připomínáme 30. května. 
SVATOŘEČENA spolu se svatým Janem Sarkanderem 21. května 1995 
svatým otcem Janem Pavlem II. v Olomouci. 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ibyslav_z_K%C5%99i%C5%BEanova
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ibyslav_z_K%C5%99i%C5%BEanova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sibyla_z_K%C5%99i%C5%BEanova
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sic%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_brat%C5%99%C3%AD_kazatel%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turnov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablonn%C3%A9_v_Podje%C5%A1t%C4%9Bd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jablonn%C3%A9_v_Podje%C5%A1t%C4%9Bd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pit%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pit%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_a_svat%C3%A9_Zdislavy
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Místem úcty sv. Zdislavy je 
Jablonné v Podještědí, kde 
se nachází Bazilika 
sv. Vavřince a sv. Zdislavy.  
 
 
 
 
Světce nedělá světcem jeho 
vlastní dokonalost, ale to, 
jak zrcadlí Krista. Nikomu z 
nás – ani světci – nemá 
patřit v životě centrální 
úloha. „On (Kristus) musí 
růst, já však se menšit,“ říká v Písmu Jan Křtitel (Jan 3,30). 
 
V září roku 2015 byl dokončen a biskupem Vojtěchem Cikrlem požehnán 
památník svaté Zdislavy v místě jejího rodiště - v Křižanově na 
Žďársku. Autorem uměleckého návrhu je sochař Otmar Oliva a ztvárnil 
Zdislavu jako mladou dívku před odchodem ze svého domova. Bronzová 
socha v mírně nadživotní 
velikosti je umístěna do 
středu kašny, kterou 
obklopuje trojice sloupoví. 
Zdislava drží v rukou 
otevírající se zlaté srdce, 
což vystihuje, jak ji lidé 
vnímají. Jako ženu s 
otevřeným srdcem. 
 
 
 
 
Sv. Zdislava nám ukázala, že život navenek všední lze prožívat ve 
sjednocení s Kristem nevšedně hluboce, radostně a krásně. 
 
Na hradě bývalo rušno, ale v nitru Zdislavy panoval klid, pramenící 
z Boží milosti. Plnila jak společenské povinnosti svého stavu, tak se 
pečlivě starala o svou rodinu a zároveň vedla duchovní život, z něhož 
čerpala sílu pro všechny činnosti. Byla hradní paní a světicí zároveň. 
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 Na farních stránkách www.kninice.farnost.cz 

nově přibyl odkaz na ibohosluzby.cz - 

webová stránka, která vám přehledně zobrazí 
mše svaté v kostelích v celém našem 
biskupství. 

 

 Stav příprav na opravu varhan F. Harbicha 
z roku 1819 v našem farním kostele: 

 
V roce 2015 ekonomická rada farnosti pozvala 
organologa brněnské diecéze Ondřeje Múčky k vyjádření se ke stavu 
varhan a nutných oprav. Na základě jeho návštěvy, zjištění stavu a 
sepsání zprávy proběhla v prosinci 2015 obhlídka varhan doporučených 
firem, které se zabývají restaurováním těchto nástrojů. V měsíci lednu 
2016 proběhlo výběrové řízení a ze dvou nabídek se vybrala 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka. V únoru se vyřídily smlouvy 
a započalo s pracemi. V 1. etapě se bude rekonstruovat 
vzduchotechnika, která je ve velmi špatném stavu a samotným 
varhanám neprospívá. Dojde 
k výměně ventilátoru, tlumící 
skříně, vzduchového 
regulátoru a měchu za nový 
klínový měch. Některé práce 
se budou provádět 
brigádnicky. Realizace 
1. etapy je plánována kolem 
Velikonoc, kdy “výpadek” 
varhan by neměl překročit 
3 dny. Druhá etapa se bude 
realizovat v létě a bude 
spočívat ve vyčištění varhan, 
jejich impregnace proti 
červotoči a naladění varhan. 
Celkem by oprava neměla 
překročit částku 170 tis. Kč. 
 
 
 

 

 

http://www.kninice.farnost.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zenskaruka.cz/samolepky-na-zed-pieris-m-85.html?filter_id%3D163%26sort%3D20a&ei=hd_wVOfuFYnAOdmRgJAN&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNHPBaHiBDT5DYkEhNy-bTVHc_Twtw&ust=1425158385675484
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vzpomínka na 

10. FARNÍ PLES 

Knínice 

22. 1. 2016 



 
       40 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vydáno 28. 2. 2016 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic výhradně 
pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč - tento minimální příspěvek 
vkládejte do označené krabičky na stolku v kostele. 
Kontakt na kněze: Boskovice, Masarykovo nám. 20; email: rkfarabce@mtw.cz; 
P. Miroslav Šudoma - 608755273, kaplan P. Sylwester Jurczak - 733741473;  
Kontakt do redakce: své příspěvky pište na email: p.hauptova@seznam.cz 
nebo napsané na papíře vhoďte do krabičky v kostele. 
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách 
farnosti: www.kninice.farnost.cz.  

 


