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Vítejte v Letním Farníčku. Tentokrát odlehčený plný obrázků… 
tak to je fajn , počtu si i já, ÍÁ, negramotný oslík. 
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Kdybychom se zeptali lidí, s čím se jim spojuje slovo Církev, co si  pod 
ním představují, tak možná někdo řekne: „Církev to je instituce, teď je 
v módě slovo restituce,…“ Ale určitě se najde někdo, kdo řekne: „Církev 
to je papež František, biskupové, kněží, řádové sestry,…“ Má pravdu, 
ale nemůžeme zapomenout, že Církev, to jsme také my všichni, že 
Církev je společenství, že to je jedna velká Rodina, kde jsme my všichni 
její členové a máme za ni zodpovědnost. 
A každá správná rodina se má jednou za čas sejít, pozvat své příbuzné 
a radovat se z toho, že jsou spolu. Je to krásný den, kdy se můžeme 
sejít, začít ho slavením mše svaté, můžeme se společně pomodlit. 
 
Farní den nám připomíná, že nejsme sami. Připomíná nám také, že víra 
nepatří jen do kostela. 
 
Ve čtvrtek na slavnost Božího Těla jsme mohli dát svědectví naší víry, 
když jsme procházeli s Nejsvětější svátostí po naší obci. Věříme, že 
Ježíš je skutečně s námi. Farní den nám připomíná, že jsme svědky této 
radosti, máme o ní svědčit v našich v rodinách, v práci, mezi kamarády. 
Někdo se může zeptat „ale jak to  mám dělat?“ S radostí a láskou! Jak 
to říkal sv. Vincenc Palloti. Pokud nebudeme hlásat radostně, přivedeme 
málokoho ke Kristu. 
 
Na farní den jsou zváni všichni, i ti, kteří na bohoslužby nechodí. Těším 
se na ten čas, který prožijeme spolu. 
 

o. Sylwester 
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(Jaromír Neugebauer) 
 

 

K životu patří radost i bolest, odpočinek i práce, slavení i truchlení. 
I my křesťané toto všechno prožíváme jednak v osobních životech, 
ale také ve SPOLEČENSTVÍ NAŠÍ FARNOSTI. 
 
Velkou přidanou hodnotu máme v tom, že cokoliv prožíváme, 
prožíváme s Bohem, se kterým můžeme být spojeni v modlitbě. 
Modlíme se na různé úmysly, dnes bychom vás chtěli povzbudit 
k modlitbě za farnost. 
 
Žádná organizace nemůže fungovat, aniž by její členové do jejího 
provozu nevložili své úsilí, svoje schopnosti a vytrvalou práci. Proto 
se v dalších článcích zaměříme na malé shrnutí toho, co se vykonalo 
během posledních farních brigád, a těšit se můžete na krásné 
pojednání o opravě varhan, která v nynější době probíhá. 
 
A v poslední částí tématické rubriky nás čeká slavení! Díky Bohu za 
to, že jsme křesťané a skrze Boží lásku a Ježíšovu oběť jsme spojeni 
do farnosti, v níž se potkáváme, pomáháme si a také slavíme 
bohoslužby. Oslavou tohoto společenství mají být také v Úvodníku 
zmíněné farní dny. A tak vám dnes chceme nabídnout mozaiku 
vytvořenou z krásných vzpomínek na prožitých devět farních dnů. 
Ano, ten letošní bude desátý! 
 
A když se toto všechno propojí, nemůžeme Téma nazvat jinak, než 

MODLI SE, 
PRACUJ 

A OSLAVUJ. 
 
Kéž bychom ve svých životech dokázali tyto tři aspekty žít 
v rovnováze. Ať každý den nechybí ani vroucí modlitba, ani ochotná 
práce, ani chvíle odpočinku, radosti, smíchu a slavení. 

 
To vám do letních dnů přejí tvůrci Letního Farníčku. 
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Pane Ježíši Kriste, ty jsi 
hlava církve, ty jsi hlava 
našeho farního společenství. 
Dej nám, ať máme jeden pro 
druhého správné slovo, 
pomáhající skutek a odpuš-
tění. 
Dej našim kněžím a jejich 
spolupracovníkům svého 
svatého Ducha a žehnej 
jejich pastýřské službě. 
Pomáhej rodičům, aby svým 
dětem vydávali svědectví 
o tvé pravdě a lásce. 
Posiluj trpící, aby své bolesti 
spojovali s tvou obětí pro 
spásu svých bližních. 
Pomáhej nám všem, aby-
chom sami sebe přinášeli 
jako oběť živou pro rozkvět 
Božího království v naší 
farnosti. 
Dej nám, ať jsme znamením 
tvé přítomnosti, tvé zachra-
ňující lásky a vytvářej z nás 
svůj svatý lid žijící ve 
společenství jednoty a lásky. 
Amen. 
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Špatný stav varhan nás nutil k zamyšlení, co s nimi,  zda opravovat, 
anebo koupit  elektronické. Po širší debatě se nakonec rozhodlo varhany 
opravit. 
Přece jenom zvuk klasických varhan a elektronických je rozdílný. Šlo 
také o zachování díla starých mistrů. Je to podobné jako u věžních 
hodin, anebo zvonů. Vše lze nahradit elektronikou. Měl jsem možnost 
stát před elektronickým hodinovým strojkem, ale když stojím před naším 
hodinovým strojem, to má člověk úctu k práci člověka. I u těch varhan, 
co je tam všelijakých táhel a hejblátek, za jakých tenkrát technických 
podmínek se to vyrábělo. Je třeba si to uvědomit a tato díla zachovat. 
 

 
Nejvíce byl poškozen 
vzdušník (měch), který 
nestačil dodávat 
vzduch do varhan. I na 
jeho nosné konstrukci, 
jak se později ukázalo, 
se podepsal zub času. 
Také jeho provedení 
nebylo vhodně 
vyřešeno. Ventilátor na 
půdě dodával vzduch 
do měchu o jiné teplotě 
a vlhkosti, než jsou 
samotné varhany, čímž 
trpěla dřevěná kons-
trukce píšťal i varhan. 
 
Provedlo se výběrové 
řízení a byla vybrána 
firma Tomáše Jeřábka. 
Je to člověk poměrně 
mladý, tak jsem ho 
požádal o rozhovor. 
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Můžete se nám představit? 
Jmenuji se Tomáš Jeřábek, od roku 2011 
podnikám v oblasti komplexních dodávek 
varhanářských prací. Zabývám se opravami 
varhan všech typů a konstrukcí, převážně se 
specializuji na menší nástroje. Rovněž 
restauruji harmonia a jiné klávesové 
nástroje. Také se věnuji hudební činnosti, 
zejména klavírní a varhanní improvizaci, 
skladbě scénické a jiné hudby (především 
pro režiséra J. A. Pitínského), hraní 
v divadle, zpěvu a studiu hudební vědy na FF UP. Jako varhanář mám 
na kontě přes padesát úspěšných realizací zakázek a jako hudebník 
koncertuji po republice i v zahraničí (Čína, Libanon, Francie etc...). Co 
se týče řemesla, mám hlavní zájem zachovat selský rozum ve 
varhanářství, využití maxima přirozených materiálů a řemeslných 
postupů. Rád vdechuji život i nástrojům, které momentálně stojí bokem 
zájmu. Považuji to do velké míry za své poslání. 
 
Prý máte kořeny v Knínicich? 
Je to pravda. Můj děda, Pavel Blaha, který dnes bydlí ve Svitávce a 
u něhož mám atelier, pochází z nedalekých Drválovic. Jeho otec 
pocházel z Knínic, kde se narodil do rodiny místního řezníka p. Blahy. 
Knínice se do dědovy paměti vryly zejména návštěvami nedělních mší 
svatých v kostele, kde mám dnes možnost opravovat krásný nástroj 
F. Harbicha, ale také každodenní pěší přespolní docházkou do místní 
školy. Ke Knínicím mám vztah od útlého dětství, poněvadž sem stále 
jezdíme na podzim vybírat brambory a nakupovat pšenici pro dobytek. 
 
Vzhledem k Vašemu věku (24 let),  jak jste se k opravám varhan dostal? 
Celé to začalo tím, že moje máma Naďa Bláhová, rodačka ze Svitávky 
začala v návaznosti na svoji předchozí operní kariéru učit zpěv na ZUŠ 
se zaměřením na církevní hudbu. Zde jsem k nástroji poprvé pronikl. 
Začal jsem se později starat o varhany ve Svitávce. Klíčovým 
okamžikem se pak stalo doporučení mého dobrého známého Petra 
Kolaře (tohoto času regentschoriho na Petrovské katedrále), který 
doporučil, abych se vydal studovat mistrovské řemeslo do Krnova, 
do závodu Rieger-Kloss, který byl vždy znám svojí velkou řemeslnou 
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kvalitou. Zde jsem získal v dalších letech středoškolské odborné 
vzdělání, přičemž jsem ještě stihl navštěvovat každoročně dílny 
alsaských, německých a anglických mistrů varhanářů. Po škole na mě 
již nedočkavě čekali zákazníci, u kterých jsem si časem získal důvěru. 
Velmi významným krokem byla také další spolupráce s odborníky - 
zejména diecézními organology, kteří měli možnost kolaudovat moji 
práci a tím blíže poznat mé řemeslo. Ti mě také dále doporučili. Dnes 
mohu s jistou nadsázkou říct, že mé postavení v rámci české 
varhanářské scény je poměrně dosti stabilní a dobré. 
 
Hru na varhany jste studoval? 
Přestože jsem v současné době koncertujícím varhaníkem, klavíristou 
a zpěvákem, varhany jsem skutečně nikdy nestudoval. Absolvoval jsem 
klavírní výuku u paní Mgr. Jarmily Martínkové, která mi dala vynikající 
technický, ale především hudební základ. Na varhany jsem se učil jako 
samouk, občas jsem navštěvoval hodiny u různých varhaníků. Věnuji se 
především improvizaci a vlastní tvorbě. Zkráceně a jednoduše... co 
slyším, to zahraji. Noty vůbec nepoužívám.   
 
Můžete nám říci něco o našich varhanách?   
Knínické varhany patří k velmi krásným a významným moravským 
nástrojům z význačné dílny F. Harbicha, rodilého brněnského 
varhanáře, jehož umění můžeme pozorovat například na varhanních 
skříních katedrály na Petrově, na velkých varhanách evangelického 
kostela ve Vanovicích, 
na varhanách v Tuřa-
nech atd... Nástroj 
pochází z roku 1819 a 
je vzorným příkladem 
pozdně barokního 
varhanářství. Kvalita 
provedení je na vysoké 
úrovni. Bohužel na 
nástroji došlo k neod-
borným zásahům a 
drobným poškozením. 
I tak je nástroj zvukově 
mimořádně kvalitní. 
Varhany mají 12 rejst-
říků a asi 570 píšťal.  
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Varhany přišly začátkem století o originální měchy. Repliku měchu jsme 
provedli z nejlepšího smrkového dřeva ze Šumavských lesů jako 
přesnou kopii zachovalých měchů v evangelickém kostele v Třebíči. 
Měch je doplněn speciální dmychadlovou skříní s ventilátorem, jejíž 
konstrukce zajišťuje absolutně bezhlučný a bezúdržbový provoz varhan. 
Celé zařízení je umístěno na místě starého a nefunkčního neoriginálního 
měchu poličského Františka Čápka, který byl nyní zrušen. Vedení 
vzduchu je uloženo pod podlahou. Elektroinstalaci pro napojení tohoto 
vzácného zařízení zhotovil a zapojil k mé velké spokojenosti p. Josef 
Ševčík. Zajímavostí je fakt, že deska z originálního měchu je použita 
jako ucpávka vchodu na půdu kostela. 
 
I když nyní nástroj opravíme, asanujeme od dřevokazného hmyzu 
a vybavíme novým vzduchovým hospodářstvím, je stále třeba mít 
na paměti blížící se nutnost restaurování celého nástroje do stavu, který 
dovolí jeho zachování budoucím generacím. 

Děkujeme za rozhovor. 
 

 
Starý měch jsme s chlapama odstranili a demontovali na části schopné 
přenosu z kůru dolů. Demontoval se vzduchovod vedoucí na podlaze. 
Podlaha se vyčistila a napustila proti červotoči a dřevokazným houbám. 
Nachystala se elektroinstalace. Bylo velké dilema, jak nový měch 
s ventilátorem dostat nahoru, kostelem po provazech nebo po fošnách 
a žebříkách. Nakonec to šlo velmi jednoduše po schodech, bylo to, jak 
se říká fousové. 
 

 
Nový měch i s ventilátorem (jak výše popisuje p. Jeřábek) je na místě 
starého měchu, je téměř nehlučný, což jsme každý mohl zjistit, že na 
kůru nic nehučí. Vzduchovod je veden pod podlahou, tím se odstranil 
stupínek vedoucí napříč kůrem. Musím podotknout, že dřevěné 
konstrukce skříně s ventilátorem a měchu jsou pěkně provedeny. 
 
V nejbližší době bude p. Jeřábek pokračovat na vlastních varhanách. 
Čištění, konzervace, ladění. 

-JŠ- 
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 Na jaře jsme provedli vyčištění zahrady od náletových dřevin, hlavně 
okolo budov a plotu a jejich likvidaci. 

 Provedlo se ořezání ořechů na farním dvoře. Větve shazovaly 
křidlice ze střechy kůlny. 

 Pořezalo se dřevo uskladněné pod kůlnou i venku. Většinou to byly 
vánoční stromky. Cirkulárku zapůjčil p. Jedlička, za co mu díky. 
Dřevo se poskládalo do hranice a je připraveno na topení na sýpku. 
Zjistili jsme, že dřevo jsme naposledy řezali před 10 ti lety s p. 
Holešinským. Toto letí. Je to vlastně také 10 let od výmalby kostela. 

 Hrabalo se hřiště i dvůr a nedávno se kosilo. 

 Opravovala se střecha na sýpce - výměna vadných, nebo 
chybějících tašek. 

 Demontáž a likvidace starého měchu varhan. 
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, co se brigád 
zúčastňují a zároveň pozvat i ostatní  (muže, ženy, mládež). 
Nejedná se jen o práci, ale také o příležitost k setkávání. -JŠ- 
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V mnoha farnostech je farní den již po řadu let nedílnou součástí života 
farnosti, v jiných farnostech se tradice farních dnů teprve začíná. A co 
to je Farní den? 

Farnost je vlastně jedna velká rodina, která se čas od času schází 
k oslavám. A k tomu v rodině jménem Farnost slouží právě Farní den – 
sejít se, pobavit se, něco dobrého pojíst a popít a třeba si i 
zatancovat. 
Je to vlastně farní slavnost, a tedy slavnost nás všech. Den, kdy se 
můžeme sejít i jinak než při slavení mše svaté, případně při jiném 
duchovně zaměřeném setkání. 
Zváni jsou všichni – i ti, kteří na bohoslužby běžně nechodí, i ti, kteří by 
se snad označili za nevěřící či jinak věřící než my.  

 
Naše setkání můžeme vnímat na více rovinách. 

- Nejdříve snad docela obyčejně lidsky. Je přece lidově řečeno fajn, když 
se můžeme sejít beze spěchu, popovídat si, vidět se i s lidmi, se kterými 
se jinak nepotkáváme. Pro ty, kdo se cítí být v naší farnosti a obci tak 
trochu nezačlenění a nepřijatí, to může být příležitost k navázání nových 
kontaktů. Při tom je důležitá vstřícnost nás všech – nepřehlédněme 
někoho, kdo přišel snad s obavami a nejistotou, zda bude přijat. 
- Další rovina už je „duchovnější“. Farní den nám připomíná, že jako 
věřící nejsme sami. Připomíná nám také, že víra nepatří jen do kostela. 
Svědčit o ní máme v rodinách, v práci, mezi nevěřícími … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobře víme o svých chybách a nedostatcích. Přesto, a právě proto, 
buďme Pánu vděční za dar společenství farnosti, za to, že si můžeme 
lidsky i duchovně pomáhat. 
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První Farní den se v naší farnosti uskutečnil 26. srpna 2007, 
právě rok po návštěvě otce biskupa při příležitosti dvoustého výročí 
našeho kostela a dokončení jeho oprav.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu před Farním dnem byla 
svatba. Stany, stolky a lavice 
byly na ni půjčené z boskovické 
farnosti, v neděli dopoledne 
jsme je přestěhovali o pár set 
metrů dál a zase rozložili na 
nově budovaném hřišti na faře 
a slavilo se dál. 
 

Za těch devět 
let se toho 
hodně změnilo 
a taky jsme 
hodně vyrostli! 
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V roce 2008 farní 
mládež zahrála 
nezapomenutel-
nou scénku na 
motivy pohádky 
Lotrando a 
Zubejda. 
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V roce 2009 se opékala kýta pod nově vybudovaným přístřeškem.  

Každoročně 
připravovaný 
program pro 
děti měl 
v roce 2010 
téma Bible. 
Děti měly 
plnit úkoly 
isnpirované 
biblickými 
příběhy. 
Děti i dospělí 
se také mo-
hou zabavit 
a inspirovat 
v tvořivých 
dílničkách. 
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V roce 2011 se farní den uskutečnil v návaznosti na slavnost udílení 
svátosti biřmování v naší farnosti - ne tedy v srpnu jako v minulých 
letech, ale v červnu - od té doby se naše farní dny konají v polovině 
června. Farní hřiště a program farního odpoledne tenkrát navštívil také 
generální vikář Mons. Jiří 
Mikulášek. Děti si poprvé 
mohly užívat zábavu na 
zbrusu nových dřevěných 
prolézačkách, které postavil 
Michal Haupt. Do výklenku 
ve zdi byl umístěn nádherný 
obraz - mozaika Svaté 
Rodiny, kterou pro náš farní 
areál vyrobila Mgr. Anna 
Kocmanová … 
A pozor! K tomuto 
významnému farnímu dni 
vyšlo nulté číslo Farníčku. 
Letos tedy náš Farníček 
slaví 5. narozeniny. 
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V roce 2012 začínal Farní den koncertem Knínického sborečku. Potom 
na farní hřiště přišel i kouzelník, na zahradě si děcka mohla vyzkoušet 
lajnu a další lanové hrátky. Mládež nám zahrála na city svým 
vystoupením o tíze hříchu a velikém Božím milosrdenství. 

 
 

Roku 2013 byl 
vyhlášen “nábor” do 
farní scholy - každý 
bez rozdílu věku, 
výšky, šířky atd. se 
tehdy mohl přidat a 
vzniklo poměrně velké 
a rozmanité těleso o 
počtu kolem 20 
zpěváků. Na farním 
dnu jsme vystoupili 
s prvním repertoárem. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A na sýpce 
„vyrostl“ oltáříček… 
Jako vzpomínka 
na někdejší prů- 
vody při slavnosti 
Těla a Krve Páně. 
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V roce 2014 přišli kluci s bláznivým nápadem zkusit slaňování ze 
střechy sýpky. Po počáteční nedůvěře ve zdar této akce nakonec 
všechno dobře dopadlo, nikdo nespadl a snad všichni přítomní se aspoň 
z dálky šli podívat, jak to vypadá, když se někdo spouští z výšin. Pokud 
si to ovšem nezkusili 
sami na vlastní kůži. 
Děti i dospělé zaujalo 
maňáskové divadlo a 
vystoupení dětského 
souboru Borověnka 
z Boskovic. Při plnění 
úkolů jsme se mohli 
dozvědět leccos 
zajímavého o kostelích 
v blízkém okolí, 
zájemci se mohli 
povozit na Čejce - na 
koni. A na fotce vidíte 
lukostřelce – míří na 
divoké prase… 

 

 
A v roce 2015 opět slaňování za velkého zájmu malých i velkých. Před 
vystoupáním na půdu sýpky jsme měli možnost shlédnout dosti 

rozsáhlou výstavu 
fotografií z prvních 
svatých přijímání dětí 
od čtyřicátých let 
minulého století až po 
současnost. Mnozí z 
nás na těchto mnohdy 
památných fotkách 
mohli najít sami sebe, 
svoje rodiče, souroze-
nce nebo kamarády. 
Nebo možná i své 
nynější životní 
partnery. A kolikrát 
jsme se nestačili divit... 
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Každý z nás má možnost se zúčastnit… 
Každý z nás má možnost něčím přispět… (nápadem na program, 
pomocí s přípravou, úklidem, občerstvením, napečením sladkostí, …) 
 
Barevné fotografie ze všech devíti farních dnů připravujeme 
k vystavení na sýpce na letošním farním dnu. 
 
A na závěr ještě dva milé příspěvky: 
 
Osobní zkušenosti jedné farnice. 
Farní dny se pořádají už pár let, a je to výborný nápad. 
Ze začátku mě dalo dost úsilí přesvědčit samu sebe, abych se odhodlala 
přijít se podívat. Otázky a výmluvy, že nemám s kým jít … co tam budu 
dělat? A když jsem se odhodlala, byla jsem mile překvapená přátelskou 
atmosférou, nabídkou různých aktivit pro všechny věkové skupiny, 
množstvím jídla … Nejlepší zkušenost jak se zbavit strachu a překonat 
sama sebe je, připojit se k dobrovolníkům a pomáhat při dobrém chodu 
různých akcí v naší farnosti. 
 
Milí farníci, nedávno se mi dostala do rukou fotografie, na které je na 
farní zahradě skupina dětí s panem farářem Slaninou a opíkají párky, 
okolo rumiště, zarostlé kopřivami a křovím. Je to asi 15 - 17 let zpátky. 
Od té doby se farní zahrada změnila k nepoznání, díky dobrým nápadům 
a ochotným rukám, prospět společné věci. Když se zamyslím, je nyní 
zahrada využívána celoročně. 
Z farních dnů si vybavuji, jak sedím na farní zahradě na lavici, kolem mě 
spousta cukroví, (které napekly ochotné hospodyňky), usměvaví lidé, 
veselé hemžení dětí (jaká radost, co jich ve farnosti máme!). Radostné 
setkání s milými hosty (kněžími, kteří u nás dříve sloužili). Díky 
dobrovolníkům je vždy bohatý program a vzorná příprava zajištěna. 
Sluníčko svítí, všude klid, dobrá nálada a mír. A nad tím se zvedá k 
nebesům kostelní věž - úžasný pohled, který ve mě vzbuzuje pocit 
hřejivé radosti. Živý obraz, ve kterém má každý své nezaměnitelné 
místo. Pán Bůh v tom živém obraze s každým z nás počítá. 
Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho 
vlády.  Dobrořeč má duše Hospodinu!  Ž 10 
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Ježíš si v mystickém zjevení řeholnici sv. Markétě stěžoval, že „je velmi 
mnoho těch, kteří mi odplácejí nevděkem a pohanou. Ať je proto 
ustanovena zvláštní slavnost  k uctívání mého  Srdce.” 
 

Markéta viděla  v oslňujícím 

lesku ovinuté trním a přizdobené křížem. 
Ježíš jí ukázal na toto své Srdce, aby 
k němu hořela láskou a rozšiřovala k němu 
úctu v jeho církvi. Součástí úcty má být 
i přijímání eucharistického Kristova Těla a 
adorace o prvních pátcích. Již za 9 po sobě 
jdoucích prvních pátků (včetně svátosti 
smíření) nabízí milost pokání při umírání, že 
lidé nezemřou bez přijetí svatých svátostí.  
 

Pro ctitele tohoto Srdce dal r. 1685 Markétě , která jsou 

podmíněná uvedenou úctou a úsilím žít podle evangelia, zejména podle 
osmi blahoslavenství. 

 Pobožnost, kterou si přál Ježíš, uznal až r. 1765 papež Klement XIII. 

 A na celou církev ji rozšířil r. 1856 papež Pius IX. 

 Lev XIII. vydal 25. 5. 1899 encykliku Annum sacrum, v níž souhrnně 
vysvětlil teologické základy úcty k Božskému Srdci. Koncem téhož 
roku slavnostně zasvětil celé lidstvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

 S vydáním encykliky Quas primas papež Pius XI. 11. 12. 1925 
zavedl každoroční obnovu zasvěcení se Božskému Srdci o slavnosti 
Krista Krále, aby propojil jeho lásku s tajemstvím jeho vlády. 

 Papež Pius XII. shrnul celou nauku o Srdci Kristově do 127 článků 
encykliky Haurietis aquas, vydané r. 1956. 

Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato úcta 
vychází ze soukromých zjevení, kterých se dostalo francouzské 
řeholnici sv. Markétě Marii Alacoque v Paray-le-Monial (1673- 1675). 
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„Co to je, co znamená Nejsvětější Srdce Ježíšovo? 
Všichni to dobře víme, že srdce cítí druhé srdce skrze lásku a bije 
rychleji, když na ně zapůsobí láska. Proto srdce je symbolem lásky. 
Podstata lásky je ukrytá ve vůli, a i kdyby člověk nic necítil, zůstává srdce 
symbolem této lásky. 
Symbolem lásky je rovněž Srdce Pána Ježíše. V něm poznáme 
Ježíšovu Lásku. Všechno poznáme z účinků. Vždyť i Pán Ježíš řekl, že 
dobrý strom poznáme podle ovoce, které ponese (srov. Mt 7,17-20). 
 
Lásku Ježíšova srdce poznáme z různých skutků lásky. Všechno, co nás 
obklopuje, je skutkem lásky Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
Všechno co je vně i uvnitř nás, naplněné Bohem - je láskou. 
Nejsvětější Svátost Oltářní je plodem Ježíšovy lásky. Celý život Pána 
Ježíše i Jeho činnost, to vše je láska Nejsvětějšího Srdce.  
 
Duše, jež pozoruje tyto projevy lásky, by chtěla odplatit láskou za lásku. 
Ale ze zkušenosti víme, jak moc jsme slabí. A zde se zjevuje láska 
Božího srdce, které nám dává svou Matku, abychom Ho mohli milovat 
Jejím srdcem. Tedy už ne naším ubohým srdcem, ale Jejím 
neposkvrněným srdcem. Láska neposkvrněné je nejdokonalejší láskou, 
jíž může tvor milovat svého Boha. Takže tímto srdcem se snažme stále 
více milovat Srdce Pána Ježíše, to ať je našim největším podnětem. 
Snažme se nejen co nejvíc duší získat pro Neposkvrněnou, ale také co 
nejvíc duší co nejpevněji spojit s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým skrze 
Ní. 
Nejprve získat své srdce a potom srdce jiných. To ať je náš největší 
podnět.            (z konference sv. Maxmiliána) 
 

Dvě srdce 
Srdce Ježíšovo ovinuté trním a hned při něm Srdce Panny Marie 

probodené mečem. 
Tato dvě srdce jsou stále spojena, jak v lásce, tak v utrpení. 
Srdce Ježíšovo je vzorem svatosti, pramenem všech milostí. 

Srdce Panny Marie je věrným odrazem Božích dokonalostí, průplavem 
všech milostí přicházejících od Boha na svět. Matku od  Syna 

nesmíme nikdy odloučit. Narušili bychom Bohem určitý pořádek. 
Kráčejme tedy vždy k Ježíši, skrze Pannu Marii a ve své lásce nikdy 

neoddělujme Neposkvrněnou Pannu Marii od Ježíše Krista. 
(sv. Maxmilián Maria Kolbe) 
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Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. 
vystudoval filozofii, sociologii, 
psychologii teologii a religionistiku. Roku 
1978 byl tajně vysvěcen na kněze, 
působil v náboženském a kulturním 
disentu. Po r. 1989 podnikl studijní a 
přednáškové cesty do všech šesti 
kontinentů, byl hostujícím profesorem 
mimo jiné na univerzitách v Oxfordu a 
Cambridge. Nyní je profesorem 
univerzity Karlovy. 

 
Pravda malé místo má - str. 174 (úryvek z knihy) 
Před několika lety jsem se zúčastnil nedělní polední debaty v České 
televizi s místopředsedkyní a místopředsedou dvou největších 
politických stran. Když bylo po všem a na zadním schodišti jsme se na 
chvíli ocitli sami s panem místopředsedou, položil jsem mu otázku, o níž 
jsem věděl, že mne kvůli ní nejspíš bude považovat za mimozemšťana, 
který nešikovně zabloudil do světa znalých a zkušených, byl jsem 
nicméně zvědav na jeho odpověď. 
„Pane místopředsedo, když jsme teď tady spolu jen sami dva: víte přece, 
že to, co jste před kamerou celou dobu tvrdil, není vůbec pravda.“ Politik 
se na mě podíval se směsí útrpnosti a pohrdání jako skvěle vyzbrojený 
Goliáš na malého drzého chlapečka, který mu na okamžik zahradil 
cestu. „Pravda?,” opakoval po mně to slovo s takovou štítivostí, jako 
bych si byl dovolil říci před ním něco neslušného. „Pane, já mluvím 
ke svým a ona také ke svým.”  
Čili my politici, zkušení profesionálové, říkáme přece to, co lidé, kteří 
jsou našimi potencionálními voliči, chtějí slyšet. Jde nám o to, aby nám 
dali své hlasy a zajistili naše poslanecké platy a možnosti, které nám 
demokracie skýtá. 
Otázka, co je pravda, jak se věci ve skutečnosti mají, nás vůbec 
nezajímá. Ta je úplně k ničemu. Kdo tohle nechápe, neměl by se nám, 
znalým těchto základních pravidel politiky, vůbec plést pod nohy, takový 
naivní malý popleta se nesmí divit, pokud mu tam někdo brzy šlápne 
na krk. 

Přijďte si pro letní chvíle pod slunečníkem vybrat knihu, která vám 
padne do oka. Jednou z nich může být následující: 



 
 23 

 
 

12. března se několik žen z naší farnosti zúčastnilo duchovní obnovy 
ve Slavkově u Brna. Do tématu duchovní obnovy, kterým byla svátost 
smíření, nás uvedl svými dvěma přednáškami P. Jiří Topenčík. Program 
volně navazoval obědem a společnou modlitbou, adorací a možností 
přijetí svátosti smíření z rukou mnoha kněží, mezi kterými byl např. i náš 
bývalý pan kaplan Martin Kohoutek nebo Jan Hanák. Tento příjemně 
prožitý den jsme zakončili slavením mše svaté. 
A kdo nás na tuto duchovní obnovu do Domu svaté rodiny ve Slavkově 
pozval a celý den se o nás staral? Byly to milé řeholní sestřičky 
z kongregace chudých školských sester naší Paní. Kromě konání 
duchovních obnov pro ženy i muže se věnují především dětem 
a mládeži. Jejich apoštolátem je vzdělání a výchova. Nejmenším dětem 
se věnují v mateřské škole Karolínka, starším dětem při katechezi 
na farách a ve školách, organizují pro ně také víkendová setkání 
a duchovní aktivity. Do Slavkova přišly školské sestry již roku 1883. 
Jejich zakladatelkou je bavorská rodačka bl. Matka Terezie od Ježíše 
Gerhardinger, která žila v letech 1797-1879. I nám mohou být inspirací 
její slova „Láska dává s radostí všechno, denně a stále“. 
A jaké myšlenky nám byly předány? Například: 
 základem dobré zpovědi je dobrá příprava - a tou je každovečerní 

zpytování svědomí; 

 zkusme najít tři dobré věci na člověku, s kterým „mám problém“; 

 prosme v modlitbě za opravdové poznání sebe sama i svých hříchů; 

 předsevzetí má být jedno, konkrétní, reálné a zkontrolovatelné. 
-il- 

Dovolte mi, abych se s vámi podělila o krásný duchovní zážitek. 
Při  křížové cestě, když byly čteny úryvky z Deníku sv. Faustýny (četla 
Danka), jsem měla dojem, že je živá sv. Faustyna s námi v kostele 
a střídaly se s úryvky z Bible (Mirek). Zanechalo to ve mně hluboký 
dojem. K tomu byly promítány výjevy jednotlivých zastavení křížové 
cesty. Přitom si pomyslím, že by na plátně mohly být promítány obrazy 
z našeho kostela (protože málokdo se u jednotlivých zastavení zblízka 
zastaví).  Ale ty šaty, kde já jsem je viděla?  Na plátně je knínická křížová 
cesta!  Jen si to pomyslím, už je to skutečností. A to vše bylo doplněno 
krásným zpěvem Knínické scholy. 
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Andělské hlasy naších zpěváků nás doprovázely také na Cestě Světla, 
Pobožnosti k BM, poutní mši sv., Svatodušní vigilii,… Bez jejich zpěvu, 
který umocňuje náš hlubší prožitek, si to nedovedu představit. Díky za 
krásné duchovní prožitky. Nedovedu to ani popsat. To se musí přijít a 
zažít. 
Díky Petře, která svůj talent a dary Duha Svatého si nenechává jen pro 
svou početnou rodinu, ale svou pílí naši farnost obohacuje a pozvedá 
k výšinám. Z krásných duchovních zážitků, které si pokaždé odnáším, 
čerpám a žiji ve všedních dnech. 
Díky Bohu, který je dobrý a vede nás po travnatých nivách a dává nám 
pocítit, že je stále s námi. I prostřednictvím našeho farního společenství. 

-vk- 

Poslední dubnový den jsme zavítali do brněnské 
katedrály sv. Petra a Pavla. Pozvání totiž přijal, 
pro některé dobře známý, slovenský kněz 
Marián Kuffa. Tento kněz působí na Slovensku 
v obci Žakovce. A čím je tak známý? Přijímá a 
stará se o lidi na okraji společnosti - narkomany, 
bezdomovce, prostitutky. A svou opravdovou 
bezvýhradnou láskou je přivádí k normálnímu 
životu a v některých případech i na cestu 
k Bohu. 
Celý seminář měl téma BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ. 
Otec Marián zdůrazňoval, že být milosrdný znamená mít milé srdce, 
to znamená, že máme všem pomáhat a v pravdě a lásce odpouštět. 
Máme být pokorní, mít pokorné srdce, to je magnet na Ducha Svatého. 
Naopak pýcha je matka všech hříchů. Pyšný člověk se podobá ďáblovi 
- není schopný a ochotný couvnout. 
Také kladl důraz na svátost smíření - neodkládat ji a vyznat opravdu 
všechny hříchy i ty, za které se stydím. Bůh ve svém milosrdenství čeká 
s náručí otevřenou na každého sebevětšího hříšníka! 
Otec Marián je specifický tím, že na běžných příkladech ze svého života 
- z praxe - dokáže opravdově ukazovat a vysvětlovat Boží lásku. 
Kdo byste měli zájem poslechnout si některé z jeho kázání nebo 
přednášek, zadejte si na internetu youtube - Marián Kuffa. Vřele 
doporučuji! Určitě se nudit nebudete! 

-jm- 
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7 měsíců přípravy uteklo jako voda a termín biřmování, 22. května se 
objevil v kalendáři. Situaci nám trošku komplikoval zavřený železniční 
přejezd v Knínicích, ale všechno jsme úspěšně zvládli. V sobotu před 
biřmováním jsme se ještě všichni biřmovanci z obou farností sešli 
v Boskovicích, abychom natrénovali slavnostní obřad a doladili poslední 
detaily. 
V neděli ráno jsme se i se svými kmotry shromáždili v Boskovicích 
na farním dvoře. Přivítali jsme se s generálním vikářem Mons. Mgr. Jiřím 
Mikuláškem, který nám položil záludné otázky z historie biřmování. 
Po vyluštění správných odpovědí  a společné modlitbě jsme se 
průvodem přesunuli do kostela, kde začala slavnostní mše svatá. 
Při krásném kázání si otec generální vikář také náhodně vybral 
biřmovance, kteří dostali otázku, jakého biřmovacího patrona si vybrali 
a proč. Následovalo samotné biřmování a zbytek mše probíhal tak, jak 
jsme zvyklí. 
Zakončení této slavnosti se odehrálo opět na farním dvoře, kde proběhlo 
hromadné focení. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci biřmování a věřím, že to byl nezapomenutelný 
zážitek nejen pro mě, ale i pro ostatní zúčastněné. 
                                  
 

V jednom 
článečku o 
Farních dnech 
se objevila 
větička: „Na 
sýpce vyrostl 
oltáříček.” 
Bylo to před třemi lety a chtěli jsme mladším ukázat a starším 
připomenout, jak se v Knínicích slavilo Boží Tělo. K oltáříčku přibylo i pár 
historických fotek a asi to zabralo. Další rok vyrostl u bočních dveří 
do kostela skutečný oltáříček a po mši svaté v den slavnosti Těla a Krve 
Páně se po letech konal v Knínicích zase eucharistický průvod. Sice jen 
malý, kolem kostela s pobožností a požehnáním u jednoho oltáříčku, ale 
byl! V loni, díky našemu tehdejšímu otci kaplanovi Michalovi a také 
knínickým farníkům, kteří ochotně připravili před svými příbytky krásné 
oltáříčky, na nichž mohl spočinout Host nejvzácnější, jsme už obešli 



 
       26 

s průvodem Božího Těla velkou část městečka skoro tak, jak se 
chodívalo před 45 a více lety. Jen umístění oltáříčků se změnilo. Mění 
se domy i lidé v nich.  
Letos jsme slavnost Těla a Krve Páně oslavili průvodem s Nejsvětější 
Svátostí po obci zase. Největším tahounem byla, jako už tolikrát, paní 
Věra Konečná, která dokázala zajistit i nebesa pro případ špatného 
počasí, všechno domlouvala a organizovala a s paní Fialovou krásně 
vyzdobily kostel i oltáříček u kostela. Jim i všem ostatním, kteří připravili 
krásně nazdobené oltáříčky u svých domů - Jedličkům, Ševčíkům 
a Dračkům, patří veliký dík! Také všem maminkám a babičkám, které 
nastrojily malé družičky a nachystaly jim spousty květů, kterými sypaly 
Pánu Ježíši cestu. Také všem zpěvákům, kteří se nebáli pozvednout 
svůj hlas k chvále Boží, aby nás nebylo jenom vidět, ale i slyšet, což 
tentokrát nebylo při hlasové indispozici pana varhaníka zrovna 
jednoduché. Dík patří panu kaplanovi. Dík patří všem, kteří se zúčastnili, 
kteří provázeli Pána Ježíše na cestě po vesnici a vyprošovali si 
požehnání pro sebe, své blízké i pro ty, kteří tentokrát nepřišli. Snad 
příště… 
 

V sobotu 28. 5. se mládež z naší farnosti zúčastnila, již podruhé, 
děkanátní soutěže Farnosti bez hranic. Toto setkání probíhalo opět 
v Kunštátě u našeho bývalého kaplana o. Petra Košuliče. 
Vlastnímu setkání předcházely velké přípravy.  Nejdříve si 
mládežníci vylosovali barvu týmu - tentokrát to byla šedá. Od barvy se 
odvíjely další věci: název - vymysleli si, že budou Večerníčci. A proč? 
No protože byl Večerníček natočený černobíle - šedě a také protože se 
všichni na něho pořád rádi dívají :-). Dále museli vytvořit svoji vlajku, erb 
- kterým měli představit tým. S erbem jim pomohli naši nejmladší farníci 
- děti. Na erb namalovali, co dělají a mají nejraději - sport, přírodu,… 
Asi nejvíc práce jim dalo tříminutové video. Toto mělo představovat naši 
farnost. Musím říct, že se jim všechny věci povedly na výbornou! 
A co je čekalo v Kunštátě? Pro většinu bylo setkání už podruhé - 
zhruba věděli, co je čeká a do čeho jdou. Ale bylo tam i pár nováčků. 
Ještě musím upřesnit, že setkání bylo určeno mládeži od 12 do 18 
let.  A z naší farnosti se zúčastnilo 14 mladých lidí. A teď už k vlastnímu 
dni. 
Tentokrát setkání začalo mší svatou, celebrovanou kněžími ze všech 
zúčastněných týmů děkanátu: Knínice, Boskovice, Kunštát, Sebranice, 
Křetín + Sulíkov + Rozseč, Protivanov + Vysočany, Olešnice, Letovice, 
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Lysice.  Po mši svaté se postupně všechny farnosti prezentovaly - 
videem, vlajkou, erbem + vysvětlením. Po představení následoval oběd 
a poté vlastní sportovní klání. 
Téma bylo odvíjeno od letošního roku milosrdenství - skutky tělesného 
milosrdenství. Bylo sedm soutěží a v každé se vystřídali všichni z týmu. 
A v čem se soutěžilo? Tak např. si měli na čas postavit přístřešek - stan, 
podle skutku milosrdenství  "ujímat se lidí bez domova".  Dále měli 
"nasytit hladové" - to si sedli do kruhu, vprostřed byla miska s piškoty 
politými tvarohovým krémem a dlouhou lžičkou (asi půl metru) se měli 
navzájem nakrmit. Další skutek milosrdenství byl  "dávat pít žíznivým". 
V této disciplíně měli přenášet ve dvou malých kbelíčcích vodu z jedné 
strany hřiště do sklenice na druhé straně a co nejrychleji ji naplnit. A co 
skutek milosrdenství  "oblékat nahé"? Zde se mohli předvést kluci, jací 
budou výborní tatínci :-). Za malé rady jedné z děvčat z týmu měl jeden 
hoch co nejrychleji a nejpečlivěji a nejopatrněji obléci miminko - 
panenku. Musím říct, že v této disciplíně si vedli nejlépe! :-) Skutek 
milosrdenství "navštěvovat nemocné" byl vyjádřen přenášením 
raněného, po určitém terénu, ale předtím se museli obléci do 
doktorských plášťů, roušek a rukavic. 
Také tam byl vědomostní úkol - klíčem otevřít a vyluštit tajenku podle 
skutku milosrdenství "navštěvovat vězněné".   A ve skutku "pohřbívat 
zemřelé" si měli podle různých nápovědí  osvěžit vědomosti a zjistit, 
který svatý se ukrývá ve kterém náhrobku. Nebylo to ale vůbec 
jednoduché. Nakonec zjistili, že to byli patroni kostelů všech 
zúčastněných farností. 
Za každý vyhraný skutek milosrdenství získávali královskou korunu, 
kterou lepili na velkou bránu milosrdenství. Na závěr všichni touto 
branou prošli. 
 
 
 
 
A jak si vedli naši mladí farníci? Po velkém a usilovném boji s 
nelehkými soupeři nakonec skončili na krásném sedmém místě. Ale brali 
to sportovně, protože bylo důležitější si zahrát a vytvořit krásné 
společenství mladých lidí. 
Také pro mladší účastníky a povzbuzovače byly připraveny výtvarné 
dílny. Takže si na své přišel opravdu každý.      -jm- 
 
Fotky z tohoto setkání najdete ve fotogalerii na farních stránkách. 
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Narodil se v Polsku, jako Rajmund Kolbe, jeho 
otec byl Němec, matka Polka. Jeho rodiče byli 
velmi zbožní, každou volnou chvíli trávili 
v blízkosti Nejsvětější svátosti oltářní 
v nedalekém kostele a tím dávali svým synům 
dobrý příklad. 1. sv. přijímání přijal Rajmund 
Kolbe v r. 1905 a od té doby přijímal co 
nejčastěji. Přestože měl zálibu ve fyzice a vojenské strategii, vstoupil 
v 16 letech k františkánům ve Lvově a přijal řádové jméno Maxmilián. 
Roku 1912 odjel studovat teologii a filozofii do Říma. Tam zažil 
proticírkevní aktivity svobodných zednářů a organizoval proti nim 
společenství Rytířů Neposkvrněné - říjen 1917. Hlavními bojovými 
prostředky byly vlastní dobrý příklad, modlitba, snášení utrpení a práce. 
Na kněze byl vysvěcen r. 1918 a se dvěma doktoráty se vrátil zpět 
do Polska. Přestože měl silnou tuberkulózu, byl ustanoven profesorem 
v Krakově. Střídavé zlepšování a zhoršování zdravotního stavu a časté 
pobyty v sanatoriu ho přivedli k vyrovnanosti a smíření. 
Navzdory chatrnému zdraví a 
nepochopení mezi spolubratry začal otec 
Kolbe vydávat časopis, jehož potřebu již 
dlouho pociťoval. První číslo vyšlo v r. 
1922 v nákladu pouhých 5 tisíc výtisků, 
druhé číslo mělo již náklad 20 tisíc a třetí 
50 tisíc. Když náklad přesáhl 100 tisíc 
výtisků, zakládá pro jeho redakci nový 
klášter Niepokalanow (Neposkvrněná). 
Ten se stal v polovině 20. století 
největším na světě (klášter, duchovní 
centrum, nemocnice, tiskárna). 
Přestože měl P. Maxmilián jen čtvrtinu 
plic a cítil se unavený, stále pracoval. 
Každý den sloužil mši sv., psal články, po 
nocích pomáhal v tiskárně. Hodně svého 
času věnoval nemocným, rád je 
navštěvoval, sloužil jim povzbuzením, dobrým slovem i kněžskou 
službou, aby před svou smrtí přijali svátosti. Vnímal trpící a nemocné 
jako cenný poklad v díle, ke kterému ho Bůh povolal. Celý svůj život 
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pokládal mši sv. a přijímání eucharistického Krista za středobod a vrchol 
každého dne. Svědčí o tom deník mší svatých, které si starostlivě vedl 
od svojí primiční mše sv. 
V r. 1929 si o Eucharistii napsal: „Tvoje srdce se nedokázalo smířit s tím, 
abych se sytil jen vzpomínkou na Tvoji obrovskou lásku. Zůstal jsi na 
této ubohé zemi v Nejsvětější Svátosti  Oltářní a přicházíš ke mne a 
spojuješ se se mnou - pod způsobem pokrmu… Už teď  Tvoje krev 
proudí v mojí krvi, Tvoje duše, vtělený Bože, proniká mojí duší, posiluje 
ji a krmí…” 
Sotva se vydavatelská činnost v Niepokalanowe rozběhla, odjel na dálný 
Východ do Japonska. V r. 1930 připlul do Nagasaki a také tam založil 
vydavatelství časopisu, noviciát a malý seminář. V r. 1936 se vrací 
do Polska a je zvolen kvadriánem  v Niepokalanowě. Hluboký vztah 
k Eucharistii poznamenal i poslední měsíce jeho života. Byl zatčený 
hned na začátku II. svět. války. Po návratu z internačního tábora 
(propuštěn 8. 12. 1939 na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie) 
ubytoval v zničeném niepokalanowském klášteře  
3 000 vyhnanců z Poznaňského vojvodství (z toho 
2000 Židů) a ustanovil nepřetržitou adoraci 
Nejsvětější Svátosti, která přetrvala po celou II. 
svět. válku.  
Po druhém zatčení gestapem v květnu 1941 je 
vězeň č. 16670 v Osvětimi (německý koncentrační 
tábor Auschwitz).  
Protože 3 vězňové uprchli, vedení tábora rozhodlo, 
že pro výstrahu nechá 10 vězňů zemřít v bunkru 
hlady. Maxmilián Kolbe šel na smrt místo jednoho otce početné rodiny. 
Do poslední chvíle svým spoluvězňům sloužil a doprovázel je, aby 
neztratili víru v lidskost a Boží i v tak extrémních podmínkách 
koncentračního tábora „pekla na zemi”. Po 14 dnech zůstal naživu sám, 
a proto byl 14. 8. 1941 usmrcen fenolovou injekcí. 
František Gojowniczek, za kterého se otec Kolbe obětoval, se dožil 
nejen jeho blahořečení v r. 1971, ale i svatořečení v r. 1982. „Dosáhl 
vítězství skrze lásku a víru.” řekl o něm papež Jan Pavel II. při své 
návštěvě Osvětimi. 

„NEPOKOJNÉ JE LIDSKÉ SRDCE, dokud nespočine v tobě, Bože,” 
vyznává sv. Augustin po dlouhém bezvýsledném hledání štěstí mimo Boha. 
Totéž cítíme všichni z vlastní zkušenosti: nic konečného nám tedy nemůže 

postačit. Proto může být naším cílem jedině Bůh. Chceme poznat, zamilovat 
si a mít Boha, sjednotit se s ním a jakýmsi způsobem se v něho proměňovat, 

zbožšťovat se. (sv. Maxmilián M. Kolbe) 
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Sedává mezi námi v kostele, 
drobná, útlá, usměvavá a vždy 
upravená paní, které by se snad 
nikdo neodvážil hádat 95 let. 
A přesto tomu tak je. 
Toto obdivuhodné životní jubileum nedávno oslavila paní Božena 
Králová, roz. Odehnalová. Přála bych vám slyšet ji vyprávět!  
Není možné zachytit všechno, ale pár střípků vám z našeho 
tříhodinového povídání přinášíme: 

Paní Boženko, odkud pocházíte? Pocházím z Knínic, z domku vedle 
hospody Na Terase, ze tří dětí. Byly jsme samé holky. Já, nejmladší se 
narodila tři roky po vzniku republiky. 
 

A čím jste chtěla být? Chtěla jsem do Zlína k Baťovi, ale zůstala jsem 
pomáhat nejstarší sestře. Ta se provdala za majitele hospody, která 
stála na místě současného Agrospolu. Pomáhala jsem jak v hospodě, 
tak u sestry doma, kde jsem pečovala o domácnost a hlídala děti. Dělala 
jsem zkrátka vše, co bylo potřeba, třeba jsem i dovážela svačiny 
dělníkům, co pracovali na budování dálnice (autostrády). 
 

A co vaše manželství? Vdávala jsem se v 19 letech za muže o devět 
let staršího. Měli jsme krásné manželství, shodli jsme se ve všem. 
Vzešly z něj tři děti: dva kluci a jedno děvče. Mám také šest vnoučat a 
deset pravnoučat. Vždycky jsem měla ráda všechny děti. Vždyť děti, to 
je dar od Boha. 
 

Dům, ve kterém teď bydlíte, jste si postavili sami? Ano, na místě 
domku, kde původně bydlela moje babička. S manželem jsme se o ni 
pak starali. Pěkně jsme vycházeli, i manžel ji měl rád. Byla jsem i u její 
smrti, držela jsem ji za ruku. Domek jsme pak přestavěli, ten původní 
neměl ani základy. Bylo to však těžké, tehdy nebylo dost materiálu, 
sháněl se, kde se dalo. 
 

Pracovala jste i v družstvu, že? Ano, a za to, že jsem jako první 
okopala řepu, jsem dokonce dostala poukaz na auto. Dala jsem 
manželovi ten poukaz k Vánocům, měl obrovskou radost. Tehdy byla 
v obci jen tři auta, vozili jsme i pana faráře, když potřeboval. Dlouho jsme 
se však z auta neradovali. Za pár týdnů utrpěl manžel vážná zranění při 

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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autonehodě, za kterou ani nemohl. Vrazil do něj řidič náklaďáku. To už 
jsme měli malé děti. 
 

Co jste dělala, když manžel nemohl pracovat? Dělala jsem, co se 
dalo. I v Minervě. Chodila jsem do práce místo něho. Musela jsem si 
udělat výuční list. Studovala jsem po práci a učila se dlouho do noci. 
Bylo mi 38 let. Manžel zemřel, když mi bylo padesát, jsem už tedy 45 
roků sama. 
 

Co tedy děláte, když jste teď sama? Nenudím se, chci mít všude 
pořádek. Já si práci najdu. Trochu pouklízím, už to nejde hned, ale vše 
si udělám, i když pomalu. 
Když je člověk sám, obrací se víc k Bohu. Každý den se modlím růženec. 
Mám ho až z Vatikánu, posvěcený od samotného papeže Františka. 
Dovezl mi ho vnuk.  Každé ráno se modlím: Pane Bože, já tě mám tak 
ráda, zas prožiju jeden den s tebou. 
 

Bojíte se smrti?  Já se smrti nebojím, věřím, že se zase všichni 
uvidíme. Nemám strach, jdu tam přece za svými. 
 

Máte recept na šťastné manželství? Buďte rádi, že jste oba spolu a 
mějte se rádi. Pak už to není ono, když zůstane člověk sám. 
 
A recept na dlouhý život? 
To mám dar od Pánaboha, 
že mě tady tak dlouho 
nechal. V jídle nejsem 
vybíravá, jím všechno. 
Mám ráda mléko. Ráno si 
uvařím kakao, sním chleba 
s máslem a medem nebo 
marmeládou…. Nikdy jsem 
taky nebyla lenošná. Ještě 
v důchodu jsem uklízela na 
obecním úřadě, asi 29 
let.  A když se večer 
modlím, prosím za všechny 
blízké a děkuji, že mě anděl 
opatruje. 
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Co vás trápí? Když si večer nachystám oblečení, ale ráno nemohu 
vstát. Špatně také slyším z toho hluku v Minervě na brusce, ale vše jsem 
zvládla.  Když nemůžu spát, tak se modlím. A když nemohu do kostela, 
poslouchám rádio. Mše svatá tam ale není taková jako v kostele. Sednu 
si tedy do kuchyně k oknu a na kostel se alespoň dívám. 
 
Na jakého pana faráře ráda vzpomínáte? Já jsem měla všechny ráda 
a mám ráda i ty současné. I kaplani jsou všichni moc šikovní. 
 
Co vzkážete čtenářům Farníčku? Ještě jsou na světě hodní lidé. Proč 
si naříkat? Vždyť má být jeden s druhým. Pak by bylo na světě krásně. 
 
Za čtenáře Farníčku se ptaly a za příjemné chvíle strávené v blízkosti 
této báječné ženy děkují 

Věra Konečná a Daniela Ošlejšková 
 
 
 

 
Kapličku Nejsvětější Trojice nemůžete minout, pokud se vydáte od kaple 
sv. Floriána přes koleje směrem k místnímu zemědělskému družstvu. 
Její trojúhelníkový tvar je přikryt větvemi rozložitého kaštanu. 
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Milí čtenáři Farníčku, využívám této 
možnosti a připomínám aktivitu naší 
farnosti a to ADOPCE NA DÁLKU. 
Naše farnost už pomohla svými 
finančními prostředky ke studiu 
SANJAOVI z INDIE. V současné době 
máme v adopci 
dívku z AFRIKY 

JOYCE 
ZALWANGO. 

Její letošní fotka 
je na nástěnce v kostele na pravé straně. 

(můžete porovnat s fotkou starší ) 
Z JOYCE vyrostla krásná slečna, která touží po 
vzdělání.  A proto jí každý rok posíláme částku 
na vzdělání, lékařskou péči a stravu. Současně 
pomáháme i celé komunitě, ve které Joyce žije. 
 
U nástěnky je pokladnička, do které můžete 
přispívat během celého roku. 
Na svátek sv. Václava se budeme snažit 
podpořit JOYCE z výtěžku za mošt. 
 
Všem dárcům srdečné Pán Bůh zaplať. 
 
 
 
 
 
 

3. 4. Josef Ševčík, Knínice 8 

 

 

18. 4. Eva Rosenbergová,  Šebetov  201 
30. 4. Josefa Sekaninová,  Knínice  3 
2. 5. Stanislav Soural,  Šebetov  
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– neděle 12. 6. – FARNÍ DEN 

 – 24. – 26. 6. – FESTIVAL KEFASFEST 

 
 – úterý 5. 7. – POUŤ KE SV. CYRILU A METODĚJOVI, 

mše sv. v 18:00.  
Bohoslužbu bude doprovázet naše schola. 
Pouť můžete pojmout také jako pěší! 
 

 - 27. 8. – XIII. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN 

 
 
 

 
 

 Chtěla bych touto cestou poděkovat paní G. P., která zakoupila 
a zároveň nechala posvětit ve Slavkovicích obraz Božího 
Milosrdenství a věnovala ho do Knínického kostela. Pán Bůh zaplať 
a ať Boží Milosrdenství provází Vás i celou Vaší rodinu a taky celou 
naší farnost.  
 

 V sobotu 21. května 2016 
papež František jmenoval 
Pavla Konzbula pomocným 
brněnským biskupem a 
titulárním biskupem 
litomyšlským. 
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Koncem prázdnin tedy uplyne 210 let od posvěcení 

a 10 let od dokončení oprav našeho kostela.  
 
Jistě je to příležitost poděkovat a pomodlit se za všechny, kteří tento 
chrám postavili, celé roky a staletí o něj pečovali, opravovali, zdobili 
a uklízeli. A nebylo jich málo. Ty dávné už nikdo nepamatuje, ale pojďme 
do nedávné minulosti nebo do současnosti. Určitě každý z nás má 
někoho, s kým má „chození do kostela” nějak spojené. Ať už jsou to 
ministranti, kostelník, varhaník, zpěvačky, paní, která se modlí přede 
mší růženec, zdobí nebo uklízí kostel, paní katechetka nebo třeba 
soused z lavice, se kterým si každý týden podávám ruku. Zkusme 
zavzpomínat na tyto lidi a svou vzpomínku, ať už je stará třeba padesát 
let, anebo ze včerejška, přenést na papír nebo do počítače a poslat 
Farníčkovi.  
Zkusme také zavzpomínat na svoji účast na životě farnosti, na svou 
pomoc při nějaké akci, třeba při brigádách. Ať máme příští Farníček 
náležitě akční a brigádnický, vytvořený z příspěvků co největšího počtu 
dopisovatelů. Měl by vyjít právě v době výše zmíněných výročí, tak je 
oslavme i naším časopisem. Už teď se těšíme na spoustu vašich článků. 
A taky na fotografie z různých farních akcí, zvláště z oprav a budování 
v i kolem kostela, na faře i ve farním areálu. Jistě doma nějaké najdete 
a rádi je ostatním ukážete. Sýpka už se nemůže dočkat, až se zaplní 
vašimi fotkami. 
Nesmíme zapomenout na kněze, kteří v naší farnosti působili a působí. 
Jim bychom chtěli věnovat další číslo Farníčku. Proto prosíme všechny, 
kdo máte na některého patera nějakou vzpomínku, příběh nebo příhodu, 
nebo chcete třeba některému z našich kněží veřejně poděkovat, napište! 
Pokud najdete fotky, budeme samozřejmě také rádi. 
 
Pán Bůh zaplať a moc se těšíme na spolupráci… redakce  Farníčku   
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