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V prvních stoletích, kdy ještě kostely neexistovaly, se křesťané setkávali 
ve svých domovech. Chrám – to je místo zasvěcené Bohu. Všechny ty 
krásné chrámy postavené z kamene nám pomáhají, abychom se jejich 
prostřednictvím přiblížili k Bohu. 
Já mám moc rád staré kostely, mají svou zvláštní atmosféru, jsou takové 
promodlené. V České republice je spousta krásných kostelů. 

Je ale smutné to, co se děje 
na západě Evropy, kde jsou 
například ve Španělsku krásné 
kostely přeměněné na kavárny, 
v Anglii zase na supermarkety. 
My máme to štěstí, že se můžeme 
setkat s Ježíšem v chrámě, jak 
často chceme. Někteří z vás kostel 
dokonce vidí z oken svého domu. 
Ježíš má v Knínicích už 200 let svoji 
adresu, svůj dům, je naším 
sousedem. 
Můžu za nim přijít v neděli a také 
ve všední den…  
 

o. Sylwester 
 
 

 
Pan kaplan v Úvodníku píše: „Ježíš má v Knínicích už 200 let svoji 
adresu, svůj dům, je naším sousedem.“ To je přece nádherná zpráva, 
která může zasáhnout naše srdce. A až budeme stoupat do kopce 
ke kostelu, můžeme si to znovu a znovu připomínat. 

Ano, je tomu už dokonce 210 let, co naši předci dokončili 
a nechali posvětit knínický kostel. Do nedávna jsme nevěděli 

přesné datum posvěcení. Tento údaj je nyní však znám, a proto máme 
důvod k oslavám a také ke vzpomínkám. Jak o. Sylwester naznačuje 
v úvodních slovech – není samozřejmostí, že člověk může přijít 
do čistého, vyzdobeného kostela, kde najde klid, mír, Boží přítomnost. 
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Takový nápis jsme mívali na první stránce sešitu 
do náboženství pod obrázkem kostela a lidí do něj 
spěchajících.  Starozákonní žalmista říká: „Do domu Hospodinova 
půjdeme s radostí“ a „Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu 
Hospodinova půjdeme”. 
Jak já chodím do domu Božího? S radostí? Ze zvyku, protože tam tak 
chodím už roky? Nebo snad proto, že mě k tomu někdo nebo něco nutí? 
Zkusme se nad tím zamyslet… 
 

Toto je název knihy plné krásných fotografií zachycujících 
interiéry i exteriéry brněnských chrámů. Náš pan biskup 
Vojtěch doprovází tyto obrázky svým stručným a citlivým komentářem 
a jak sám říká, chce přiblížit těm, kteří do těchto prostor nevstupují příliš 
často, k čemu byly a jsou kostely stavěny, co se v nich nachází a k čemu 
mohou inspirovat. 
Kostel je živé místo k setkávání - s tajemstvím Boha, mezi sebou 
navzájem, s všeobecnou církví na celém světě, se zemřelými i s těmi, 
kteří se mají v budoucnu narodit. 
Zkusme se zamyslet, s kým a jak se zde setkávám já… 
 

Každý čtvrtek před prvním pátkem máme možnost přijít 
do našeho kostela a v jeho tichu svěřit Pánu všechny svoje 
radosti i starosti, poděkovat, poprosit nebo jen tak naslouchat… 
Zkusme se zamyslet, jestli jsme schopni a ochotni si najít chvilku a přijít! 
 

Možná se to nezdá, ale v kostele a kolem kostela se pořád 
nebo skoro pořád něco děje. Staví, předělává, opravuje, 
vylepšuje, uklízí... Tuto práci dělali a stále dělají konkrétní lidé. Dnešní 
Farníček by rád těmto obětavcům poděkoval a jejich společné dílo, 

které se nazývá , trošku připomenul. 
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Na místě starého kostelíčka postavili naši předkové tento náš 
současný chrám. Měli bychom jim za to být vděčni a velice jim 
děkovat, když si uvědomíme, v jaké době tento kostel budovali. 
Bylo to v dobách napoleonských válek, kdy krajem táhla vojska, 
drancovala, odváděla dobytek a odvážela zásoby. Kolik muselo 
stát obětí shromáždit dostatek peněz, materiálu a sil 
na postavení kostela jednoho z největších z celého okolí. 

 
 
Pro paměť: 
V roce 1805 byla začata stavba nového 
knihnického farního kostela a v následujícím 
roce dokončena. Vysoce důstojný kardinál 
arcibiskupský rada a děkan v Boskovicích, 
Karel Nepomuk Hitschmann, jej vysvětil, 
ačkoliv ještě nebyl zcela dohotoven, na svátek 
sv. Bartoloměje. Po celé tři roky neměla Knihnice žádný 
kostel, zatímco starý byl stržený, povolení pro stavbu nového 
se u dvora dlouho opožďovalo. Nedělní bohoslužba se proto 
po jistou dobu konala v kapli sv. Markéty. Šebetovský vrchní 
úřad to nechtěl v tomto malém kostele trpět z důvodu nepohodlí 
ve srovnání s jinými farníky, a tak došlo potom po mnohých 
mrzutostech k tomu, že jen ranní mše byla v Knihnici, ale 
slavné obřady se konaly v kapli šebetovského zámku. Knihnický 
farář, za kterého se toto všechno událo, se jmenoval Šebestián 
Bilímek a byl bývalým cisterciákem královského kláštera 
velehradského. Tyto dva roky, během kterých se na kostele 
pracovalo, byly velmi smutné a doprovázeny nešťastnými 
událostmi.  
Udály se v nich věci, které nemají v dějinách příkladu. V roce 
1805 panovalo neustále takové zdražování, že ačkoliv nebyl 
nedostatek obilí, měřice pšenice stála 18 až 20 zlatých, 
měřice žita rovněž ve stejné ceně, ječmen za 10 zlatých a oves 
byl prodáván za 7 zlatých. Po žních sice cena obilí o něco 
klesla a bylo vidět radostnější budoucnost, když náhle vypukla 
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mezi Rakouskem a Francií strašná válka. Rakousko obsadilo 
Bavorsko, které se spojilo s Francií, ale bylo brzo po památné 
bitvě u Ulmu, při níž polovina rakouské armády byla zajata, 
zahnáno. Celá Morava a Rakousy byly zaplaveny Rusy, kteří 
spěchali na pomoc římskému císaři. Ale všichni museli ustoupit 
před mocí pronikajícího nepřítele. Císař s celým svým dvorem 
a všemi cennostmi utekl z Vídně, kterou pak nato Francouzi 
obsadili. Poslední bitva, která převyšuje zuřivostí 
a vraždychtivostí všechny bitvy, které kdy byly svedeny, se 
udála mezi Brnem a Slavkovem, a když také na obou stranách 
zůstalo snad více než 40.000 mužů /není jasné, jak je míněno 
- zůstalo na bojišti=padlo, nebo zůstal stav armád? /, 
podařilo se francouzskému císaři Napoleonovi vynutit si 
vítězství. Rusové utíkali v největším nepořádku a důsledkem 
toho bylo nejprve příměří zbraní a brzo nato mír mezi 
Rakouskem a Francií, přičemž ale Rakousko ztratilo Benátky 
a Tyrolsko vedle jiných panství. Pozoruhodné je, že při této 
bitvě tří císařů tito osobně vedli svá vojska. 
Knihnice nebyla sice během války znepokojována od žádných 
nepřátelských zástupů, ale byla neustále ve strachu a bázni, 
protože nepřátelské přední voje ležely v Letovicích 
a neustále v okolí vyvolávaly srážky. Boskovice a Svitávka 
mnoho vytrpěly. Také šebetovská vrchnost musela složit 3000 
zlatých výpalného. Když potom byl uzavřen klid zbraní, přišla 
do Knihnic nepřátelská eskadrona dragounů k ležení, která se 
ale chovala klidně, když se jí dělalo vše po vůli. S koncem 
prosince, nebo lépe první dny ledna 1806, přišla radostná 
zpráva o míru a hned nepřátelé opouštěli Moravu. V roce 1806 
už nebylo zdražení tak velké, měřice pšenice stála přede žněmi 
8 zlatých. Člověče, který toto psaní dostáváš do ruky, děkuj 
Bohu, žes nežil v časech truchlivých, neboť to byla také 
smutná léta, tak uvaž, že tvoji předkové museli mnoho vytrpět 
a nes zlý osud s trpělivostí. Neměli jsme žádné peníze než 
pár bankocetlí a trochu drobných /měďáků/.  
Toto pojednání udělal /sepsal/ tehdejší knihnický kooperátor
    Josef Slaný 1. října 1806 
 

Tento dokument psaný švabachem byl nalezen v báni věže 
kostela při její opravě v roce 1995. Už jednou byl ve Farníčku 
publikován, ale proč si nepřipomenout, v jak těžké době náš 
kostel vyrostl. 
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Nahlédněme také do knínických kronik a dalších dokumentů, 
co o našem kostele vypovídají: 

 
 
Nejvýznamnější knínickou památkou je farní 
kostel sv. Marka. Nachází se na vyvýšeném 
místě starého hradiště. Nad ním je hřbitov a 
pod ním fara. Z městečka vedou nahoru ke 
kostelu kamenné schody. Do Knínic jsou přifařeny obce Vážany, 
Sudice a osada Melkov na Bělé. Kostel byl vystavěn v letech 
1805 až 1806 nákladem 5 574 zlatých 27 krejcarů jako 
neorientovaná jednolodní stavba (tj. stavba, v níž není oltář 
na východní straně kostela), s půlkruhovým závěrem kněžiště 
a čtyřbokou věži nad průčelím v místech, kde dříve stával 
chatrný kostelíček stejného zasvěcení pocházející z doby 
kolem roku 1097, který spravovali mniši benediktinského 
kláštera Hradisko u Olomouce. Kostelík stával proti kamenným 
schodům rovnoběžně s farou vystavěnou roku 1097 a byl zbořen 
roku 1802. Stavba byla provedena z důvodu stálých oprav zdiva 
způsobených sesuvem půdy. Polovina základů byla zbudována 
na zemině jíl-slín, druhá část na slepenci zvaném místně 
„steklina“. 
V sousedství nového kostela stával dříve kostelík sv. Markéty, 
který byl při stavbě nového kostela rozebrán. Zachovalo se 
pouze bývalé kněžiště užívané dosud jako márnice. Protože věž 
nového chrámu nebyla dimenzována na zatížení velkými zvony, 
byla u něj koncem 18. století zbudována dřevěná zvonice, 
do které byly z důvodu bezpečnosti tři kostelní zvony 
přemístěny. 
Uvnitř kostela se nachází řada zajímavých a cenných památek, 
z nichž za zmínku stojí na evangelní straně lodi se 
nacházející kazatelna z doby kolem roku 1802 – 1806 
a na epištolní straně pak z téže doby pocházející 
křtitelnice. Další křtitelnice, středověká, je umístěna 
v depozitáři u schodiště. Po stranách hlavního oltáře je 
umístěno několik cenných soch. Na evangelní straně je to 
sv.  Václav z třetí čtvrtiny 18. století, na epištolní straně 
socha sv. Floriána z druhé poloviny 18. století. Z konce 
18. století pochází socha sv. Barbory a socha Krista 
na evangelní straně lodi a socha Panny Marie na epištolní 
straně lodi. Z 18. století je také nástolní kříž za hlavním 
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oltářem. Dílem vrcholného baroka je kredenční skříň s ozdobami 
z doby kolem roku 1700. Z téže doby pocházejí také kostelní 
lavice pod kůrem. Nejstarší památkou je pak zvon z roku 1556 
zhotovený mistrem Filipem z Vyškova.  
V roce 1829 byla pod kostelem vybudována rodová hrobka hrabat 
Strachwitzů. V současné době je vchod do hrobky chráněn 
masivní kovanou železnou mříží ozdobenou písmenem S a ručně 
tepanou hraběcí korunkou, a dále obrovským náhrobním kamenem, 
do kterého je vytesán erb hrabat Strachwitzů. Nad ním je 
na žlutě natřené a zubem času již značně poničené čelní stěně 
umístěna nástěnná malba dvou vznášejících se andělů nesoucích 
latinsky psaný nápis Reguiescant in páce. 
 
 
 
V nejstarších zápisech knínické obecní 
kroniky z roku 1899, které pořídil dle 
prastarých listin tehdejší knínický starosta 
Tomáš Koutný, je o stavbě kostela uvedeno: 
„V roku 1805 začal se též stavěti nový kostel a pokročeno 
v tom roku se stavbou tak daleko, že se do zimy dostala pod 
střechu. V roku 1806 byl kostel již tak upraven, že se mohl 
24. srpna vysvětiti od pana děkana Hitšmana z Boskovic. V roku 
1807 byl kostel úplně hotový. Přes ten celý čas chodilo se 
do kostelíčka sv. Markéty, který stál tam, kde je nynější 
hřbitov. Voda k stavbě kostela vedená byla z Podjančí 
po korýtkách, kteréžto zařízení stálo 215 zlatých. Starý 
kostelíček sv. Markéty musel se, jak stará listina praví, pro 
nezbednost zbořiti na pomoc stavby nového kostela, ale nebylo 
toho zapotřebí. V tom čase vyhořel pivovar v Šebetově 
a odvezena křidlice z kostelíčka zbořeného do Šebetova 
na pokrytí pivovaru a nový kostel pokryt novou křidlicí, která 
byla špatná a mnohá léta ze střechy padala, což novou křidlicí 
muselo nahrazeno býti. V roku 1864 zbořena stará kostnice 
naproti sakristie a opravena z toho zeď kolem kostela.“ 
 
 
 
Knihnice, založené kněhyní (kněžnou Eufemií 
či Ofkou, chotí knížete olom. Oty I. 
Sličného), jsou osadou prastarou; Ofka 
darovala je r. 1110 klášteru hradištskému 
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u Olomouce i s patronátem na věčné časy, aby klášterní kněží 
se modlili za spásu duše její, kteréžto obvěnění o tři léta 
později potvrdil i biskup Jan. Jmenovanému klášteru náležely 
Knihnice do r. 1784, kdy byl zrušen. Že stáří městečka sahá 
do dávných dob, může dotvrditi i nálezy archeologickými. 
Místo, na němž jest chrám, slove podnes Hradisko. Jest jisto, 
že stávalo zde staroslovanské hradiště na vyvýšeném břehu, 
jehož půdorys má podobu čísla 8. Návrší to na všecky strany 
jest ohraničeno příkrými mezemi a obepjato hlubokým příkopem. 
Na vých. straně hradiště jest hřbitov s kapličkou sv. Markety, 
na zap. kostel a zvonice z klad zbudována. 
Markrabí Vladislav okolo r. 1215 znova uděluje také Knihnice 
s farou, s dvorem a svobodným právem, jakož i Šebetov, 
Cetkovice, Uhřice s blízkým lesem klášteru Hradištskému 
a připomíná, že zboží patřilo klášteru již r. 1078.  
Klášter Hradištský vysílal do Knihnic své duchovní, kteří 
měli titul proboštský a jimž byli poddáni obyvatelé z Knihnic 
a z okolních vsí. Seděli jednak na faře, jednak na šebetovském 
zámečku, kde byly také kanceláře pánské.  
Východně městečka na povýšeném místě starého hradiště jest 
kostel, nad ním hřbitov, pod ním fara, s níž jest spojen 
krytým schodištěm, kdežto z městečka vedou nahoru kamenné 
schody. Přifařeny sem mimo Knihnice i Vážany, Sudice a osada 
Melkov na Bělé. Patronem jest majitel velkostatku 
šebetovského.  
Chrám Páně sv. Marka, jehož 
podoba jest na krásném obraze 
hlavního oltáře (maloval Mayer 
roku 1841), mimo to jsou zde dva 
postranní oltáře P. Marie a sv. Josefa. Kostel jest 25 m dl., 
13m šir., hlavní oltář jest mimo zvyk při sev. straně. Nad 
sakristií visí dva slušně malované starší obrazy neznámého 
umělce, představující Spasitele jednak rozmlouvajícího 
s fariseji o císařův peníz, jednak rozmlouvajícího 
s Nikodémem. 
V kněžišti stojí 3 sochy (sv. Josefa, P. Marie a sv. Barbory) 
ze zrušené kaple šebetovské. Chrám v nyn. podobě vystavěn 
r. 1802 - 1806 za 5574 zl. na místě prastarého, jenž zbořen 
r. 1802. Věž však byla chatrna, proto u kostela zbudována 
z klad a z desek zvonice, v níž pověšeny zvony. 
Kolem kostela býval hřbitov, který (r. 1842) přeložen 
na nyn. své místo. Vedle sakristie bývala stará kostnice, 

25 m dlouhý, 13 m široký 
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odstraněná r. 1864, od r. 1829 jest pod kostelem rodinná 
hrobka hrabat Strachvicův. Na místě, kde nyní hřbitov, stával 
za stara kostelík sv. Markety z r. 1684. Za stavby nového 
kostela loď jeho rozebrána, kněžiště pak, podoby malé kaple, 
užívá se za márnici. Tradice lidu hojně rozšířená praví, 
že zde býval panenský klášter, jemuž patřila i část městečka 
"Panenským sadem" zvaná, ale písemných zpráv není o tom. 
 
 
 
Z dějin kostelních. Okolo r. 1097 kněžna Ofka 
založila kostel sv. Marka, obvěnila polem 
a 1 robotníkem a darovala jej r. 1110 se vsí 
Knihnicemi za blaho svoje a zemřelého manžela 
benediktinům hradištským u Olomouce s podmínkou, že zde navždy 
budou míti správu. Totéž potvrdil olom. biskup Jan r. 1113. 
Když Hradištský klášter přešel do rukou premonstrátských, 
markr. Vladislav těmže řeholníkům přiřkl Knihnice se třemi 
vesnicemi (r. 1215). Ačkoli zpráva jest založena na listinách 
podezřelých, jisto přece, že kostel odedávna náležel klášteru 
Hradištkému u Olomouce, který sem vysílal své členy řádové 
s titulem proboštským. 
Za Jos. Kadermanna (1684-1693) měl chrám mnoho kostelního 
náčiní, 166 z. majetku, 3 zl. Desátku z krav, bratrstvo 
sv. Isidora při kapli sv. Markéty, na příjmech místo 1 lánu 
jen 48 2/8 míry, desátky a roboty ze tří vesnic. Bratrstvu 
sv. Isidora, patrona obce, činěny časté odkazy v závětech. 
Reformace dotkla se městečka mnohem méně než okolních far 
i přifařených obcí. Stalo se tak zajisté, že premonstráti 
neuvalovali na lid zbytečných robot těžkých a že, pokud bylo 
lze, vyhovovali často malicherným choutkám svých farníkův. 
Proto jmenují se zde katoličtí kněží bez přestávky. Jak se 
povolovalo lidu, svědčí odpověď zdejšího faráře Grunwalda 
na dotaz učiněný opatem, nekoná-li zde úřadu způsobem 
nekatolickým. Odpověď zněla: "Nikoliv! Přece však některým 
lidem, kteří ušní zpověď zavrhují, podávám po obojí, což prý 
usnesení trid. Sněmu neodporuje." Později r. 1587, kdy stal 
se týž farář opatem, stěžuje si na neposlušnost a odpadlictví 
lidu. 
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V těchto dnech si připomínáme 10 let od návštěvy otce biskupa 
Vojtěcha Cikrleho v naší farnosti u příležitosti dokončení oprav 
našeho kostela sv. Marka. 
Farní kronika tuto významnou událost připomíná takto: 

 
 
200. výročí kostela sv. Marka  -  27. srpna 2006 
Po opravě věže a venkovní fasády v letech 1995 
a 1996 dostal náš kostel ke svým kulatým 
narozeninám krásný dárek - opravu 
a vymalování interiéru. Na co si několik 
generací netroufalo, se konečně podařilo 
a náš kostel zazářil krásnou světlou barvou. 
Dík za to patří P. Miroslavu Sedlákovi a p. Josefu Ševčíkovi 
st., kteří opravu zorganizovali. Dík patří všem brigádníkům, 
kteří se nebáli postavit vysoké lešení a potom na něm 
pracovat. Nemenší dík patří všem, kteří po nich dole uklízeli. 
Veliký dík patří našemu panu biskupovi, který přijel našemu 
dílu požehnat a oslavit s námi naši krásnou slavnost a zároveň 
i svoje 60. narozeniny. Největší dík patří Pánu, neboť 
„nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhá ten, kdo ho staví“. 
 
Slavnostní mši svatou spolu s otcem biskupem koncelebrovali: 
P. M. Sedlák, P. V. Sommer, jáhen B. Hejtmánek, 
děkan P.  Kopecký, P. V. Rozkydal, P. K. Slanina 
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Tuto vzácnou návštěvu určitě máme ve své paměti, tak snad jen 
pár drobných vzpomínek a perliček:  

O chvilinku později a o pár metrů dál žehnal otec biskup znova. Před 
farou na něj čekala naše tehdejší schola a vítala jej písní a tancem. 
Otec biskup byl mile překvapen, říkal, že takové přivítání nečekal. 
Zpěváci byli další, kteří dostali biskupské požehnání.

Na přípravě a organizaci tohoto slavného dne se podílelo mnoho lidí. 
Bylo potřeba mimo jiné zabezpečit a pohlídat dopravu na „kostelním 
návrší”. Jak víme, parkování v blízkosti kostela je omezené a je dosti 
problematické i v normální neděli. Tenkrát byla parkovací místa 
obsazena velice brzy a pracovníci obecního úřadu měli za úkol další 
auta sem už nepouštět a odstavovat je nahoře u hřbitova a dole pod 
kostelem u kříže a v Uličce. Svého úkolu se zhostili tak zodpovědně, 
že když přijelo auto s otcem biskupem, bylo jedním organizátorem 
zastaveno s tím, že nahoru může už jen pan biskup. „Já jsem biskup“, 
ozvalo se z auta a objevila se milá tvář a žehnající ruka. 
Dodneška tento člověk rád vzpomíná, že byl prvním, 
komu otec biskup v Knínicích požehnal. 
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Týden před biskupovou návštěvou jsme před 
kostelem rozdávali malé dřevěné kostky 
a vyzývali rodiny i jednotlivé farníky, aby je měli 
přes týden doma na viditelném místě a večer se 
u nich shromáždili a pomodlili se za našeho 
pana biskupa, který v těch dnech slavil 
narozeniny. Taky jsme jich několik poslali 
děckám na farní tábor do Gruny, aby nikdo 
nebyl z tohoto modlitebního společenství 
vyloučen. V pátek večer jsme tyto kostičky 
posbírali po rodinách, shromáždili na jedno 
místo a slepili z nich kříž. Kříž modliteb lidí naší 
farnosti. Byly to chvílema nervy, jestli se 
všechno stihne, jestli ten lak do nedělního rána 
dostatečně zaschne, aby se nám pan biskup 
nepřilepil, ale nakonec všechno dobře dopadlo 
a kříž jsme otci Vojtěchovi předali jako dík 
za jeho návštěvu a jako dárek k jeho 
narozeninám. 
Dodnes jej při návštěvě na biskupství můžeme 
vidět ve výklenku na schodišti a lidé prý se 
u něho zastavují… Snad je to důkaz, 
že společná modlitba má velikou moc. 

V tuto pro nás slavnou neděli neměli v sousední cetkovické farnosti 
mši svatou a byli otcem Sedlákem vyzváni, aby spolu s ním se 
zúčastnili slavnosti v Knínicích. Kostel už byl značně zaplněný, takže 
většina z nich zůstala venku. Místa na sezení tam moc nebylo, takže 
zvláště pro starší to bylo dosti nepohodlné a měli trochu připomínky. 
Ale naši ochotní hasiči, kteří také pomáhali s organizací, sedli rychle 
do auta a dovezli další lavičky. Než začala mše svatá, bylo všechno 

v pořádku a všichni spokojeni. Řeklo by se maličkost, ale… 
Nevím, jestli jim někdo tenkrát poděkoval. Když ne, 

tak díky aspoň teď po deseti letech. 
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V roce 2006 jsme pozvali otce biskupa do novotou zářícího 
kostela. K tomuto výsledku ale vedla dlouhá cesta. V naší 
paměti je jistě živá oprava interiéru v letech 2005-2006, ale náš 
kostel a jeho okolí zakusil řadu prací, oprav a úprav i v letech 
minulých. Pojďme zavzpomínat na některé z nich. 
Ty z předminulého století si už nikdo nepamatuje a v kronikách 
je nenajdeme, ale posledních padesát let se pokusíme trošku 
zmapovat. 

 

Někdy v polovině 60-tých let spadla stará zeď u hlavních schodů 
pod kostelem. Protože prostor mezi kostelem a zdí byl využíván jako 
hřbitov, vyvalilo se spolu se spadlou zdí i množství lidských kostí. Bylo 
třeba je znovu pohřbít a zeď opravit. Stavbu nové zdi řídil pan Ambrož 
a dával si na ní velice záležet. Však také i teď po půl století vypadá stále 
jako nová a zároveň jako by tam stála odjakživa. 
V dalších letech už jako důchodce se pan Ambrož věnoval drobným 
stavbám a úpravám okolo kostela. Hned ráno po mši svaté vytáhl 
kolečka a nářadí a začal kopat nebo stavět. Kanalizace kolem kostela je 
převážně jeho dílo a spolehlivě slouží dodnes. 
Koncem 60-tých let ještě za P. Václava Suchého se otloukala omítka 
a kostel se nahazoval a líčil. 
Po příchodu P. Richtera do naší farnosti se začaly dělat úpravy 
na kostele, vedoucí k jeho zateplení. Zdvojily se okna i boční dveře, 
lítačky u hlavního vchodu nahradila železná mříž a vevnitř kostela pod 
kůrem vyrostlo dřevěné zádveří s trojími prosklenými dveřmi. Částečně 
se zrekonstruovala elektroinstalace, aby se mohly zapojit akumulační 
kamna. Pan farář nesnášel průvan a kvůli svému zdravotnímu stavu 
potřeboval teplo, těmito opatřeními se podařilo je dostatečně 
zabezpečit. Teplejší kostel určitě přivítali i všichni farníci a nějakou 
tu korunku navíc na topení rádi obětovali.  
Největší akcí té doby byla výměna kostelních lavic. Bylo třeba staré 
lavice rozdělat, odnést na faru, prostor pod nimi vyčistit a zabetonovat. 
Pak pomoct řemeslníkům poskládat lavice nové a nalakovat je. O tuto 
výměnu lavic se nejvíce zasloužil tehdejší kostelník pan Dufek. Všichni 
jistě oceňujeme pohodlí nových lavic, i když i toto má své nevýhody, 
na unaveného člověka v nich rychleji přijde dřímota, než v tvrdých, 
nepohodlných lavicích. A také nové Kancionály jsou o trošku větší, takže 
souseda sedícího vepředu mnohdy tlačí do zad. 
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Při příchodu nového faráře se vždycky předělávala a upravovala fara, 
aby odpovídala jeho potřebám a představám o bydlení. Tak také když 
k nám přišel P. Karel Slanina v roce 1992, trvalo asi rok, než byla fara 
opravena a připravena na nového obyvatele. Brzy po opravě fary se 
pustil P. Slanina do opravy kostelní věže. Říkalo se mu opravář věží, 
protože skoro ve všech farnostech, kde působil (a nebylo jich málo), 
opravoval věže na kostele. 
 

Tehdejší brigádníci vzpomínají: 
 
V r. 1995 se opravovala omítka kostelní věže. 
Tato oprava byla iniciována tehdejším panem farářem 
Karlem Slaninou a kostelníkem panem Vojtěchem 
Dufkem.  
Bylo zapůjčeno trubkové lešení z fary z Protivanova. Stavbu lešení řídil 
lešenářský mistr pan Dvořáček z Kochova. Přes náročnost stavby lešení 
všechno proběhlo bez problémů.  
Vzpomínám, jak pan Dufek i přes svůj pokročilý věk šplhal po lešení 
v jedné ruce občerstvení pro brigádníky. Pro něho to byl nemalý úkol 
shánět lidi na otloukání omítky a vůbec na všechny další práce. Přesto 
se všechno zvládlo v celkem krátkém čase. 
Když byla otlučena stará omítka, přišel za mnou pan farář Slanina (viděl 
u nás míchačku) a s úsměvem říkal, že by ji potřeboval půjčit 
i s obsluhou. A tak jsem strávil 14 dní u míchačky, kde se se mnou 
střídali další. Ale bylo hezké počasí, tak šlo všechno hladce. Při té 
příležitosti byly také opraveny věžní hodiny a ciferníky. 
A tak díky patří všem, kteří se podíleli na této opravě, někteří již nejsou 
mezi námi, tak na ně při návštěvě kostela vzpomeňte. 
Úmyslně jsem brigádníky nejmenoval, abych na někoho nezapomněl! 

-jg- 
 
Pan Dufek vždycky dokázal sehnat dostatek pracovníků na jakoukoliv 
práci. Ve svých skoro osmdesáti letech objel na kole Knínice 
a přesvědčil všechny, které potřeboval na brigádu. 
„Přijdi ke kostelu, potřebujem stavět lešení, (otloukat omítku, míchat 
maltu, nahazovat…).” 
„Dneska nemůžu, musím dělat něco doma, (někam jet, 
něco zařídit…).” 
“To počká, za chvilku tě čekám u kostela.” 
Všichni přišli… 
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Po každé větší brigádě dokázal p. Dufek zajistit pořádnou 
večeři. Děvčata na faru dovezla a naservírovala jednou 
řízky, podruhé guláš, jindy třeba vepřo-knedlo-zelo, pak 
zase něco jiného, ale pokaždé to bylo znamenité. K tomu 
nějaká buchta a všichni byli spokojeni. Chlapi, že si 
pochutnali a žensky, že jejich dílo chlapům chutnalo. 
K tomu p. Dufek nalil štamprličku a při ní se plánovalo dílo na další dny. 
Při práci na lešení se nenalévalo, snad jen některým privilegovaným, 
anebo těm, kteří se moc báli. 
 

 
Jeden mladý brigádník vzpomíná, že hned po slezení 
z lešení odvážel svou manželku do porodnice a podle 
data narození svého prvorozeného si pamatuje, kdy se 
opravovala věž kostela. 
 

  
Chtěla bych se podělit o osobní vzpomínky na brigády, 
když se líčil kostel z venku. Vzpomínám si, jak pan Dufka 
chodil osobně ke každému dom a zval na brigádu. Manžel 
chodil opravovat a líčit věž. Pak pan Dufka přišel znovu 
a to už manžel musel na žně, tak přemlouval mě. Já se 
bojím vylízt na strom natrhat třešně a teď mám vylízt tak vysoko? Ale 
když jsem viděla pana Dufka, jak se napřed pomodlil a s pomocí Boží 
šplhal první po lešení, tak jsem poslouchala jeho rady a lezla na horu. 
Chodili líčit brigádníci ze Šebetova i z Vážan, a když zase přišla řada 
na Knínice, tak jsem z naší rodiny byla vyslaná já. Starší děti byly 
na táboře a mladší hlídala babička. V té době začalo být v módě 
melírování vlasů a pan farář Slanina mě jednou povídá, že ušetřím 
za kadeřníka „melír máte zadarmo”. 
 
 

Když se líčila fara, tak bylo strašný vedro. Vůbec se nedala 
utáhnout štětka a „od výrobce bylo zakázáno barvu ředit!” 
Tenkrát si pan Synek vyprosil od pana faráře pivo 
a každému tajně trochu nalil do kýbla s barvou. Hned se 
lepši pracovalo. „Při stavbě Karlova mostu se zase 
přidávala vajíčka” a obojí stojí do dnešních dnů. 

 
Po opravě věže se další rok 1996 opravovala fasáda na zbytku kostela. 
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Jak to vše začalo a probíhalo. 
Asi tak  2 roky před výročím posvěcení našeho kostela se duchovní 
správce P. Sedlák při jedné návštěvě zmínil, že by se kostel mohl 
vymalovat. 
Řeklo se, když vymalovat, tak nejdřív odvlhčit.  
Problém byl v tom, že kostel je památkově chráněn, musel se nechat 
zpracovat projekt a tento schválit, což se po čase povedlo. 
 

Odvlhčení. 
Nejvíce byla vlhká pravá strana zdiva, od hrobky k oltáři. Nechal se 
nainstalovat v r. 2005 přístroj firmy Aquapol, který brání vzlínající vodě 
ve zdivu a v únoru 2006 bylo zdivo vysušeno. 
Provedlo se odvodnění vstupu do hrobky střešními žlaby a svedením 
do kanálu. 
Dle projektu se provedlo obkopání kostela a odvedení vody speciální 
drenážní trubkou mimo stavbu kostela. Pro značnou cenu trubky (dno 
neděravé) se vyráběla svépomocí. Dále bylo potřeba cestu okolo kostela 
příčně vyspádovat od zdi, tak aby možná přívalová voda nenatekla 
do štěrkového obkopu. 
Omítka soklu uvnitř kostela se musela osekat, zdivo nemohlo větrat, 
protože bylo natřeno emailovou barvou. Aby se zabránilo pronikání solí 
do nové omítky, provedlo se obložení soklu dvojitým rákosem. 
Ostatní zasolené omítky se měly nahradit sanační omítkou. Pro její 
značnou cenu a špatné zkušenosti (viz kostel v Cetkovicích), bylo 
na radu odborníků použito vápenných omítek (bez cementu). 
 

Lešení. 
Lešení se nesehnalo na celý kostel, tak se muselo postupovat 
po etapách. Největší část se zapůjčila z farnosti Letovice, pak od pana 
Rosenberga ze Šebetova a od pana Cingroše z Melkova, ten také 
zapůjčil plachty na zakrytí lavic. Bylo to dosti náročné. Muselo se co 
nejrychleji provést rozšíření elektroinstalace se zednickými pracemi, aby 
omítka vyschla a vyzrála, jinak by se objevily fleky po výmalbě.  Stará 
malba se umyla, omítka se napenetrovala a natáhla se nová fajnová. 
Po vysušení se pozvali malíři. Po omytí a jiných úpravách se lešení 
zbořilo a postavilo dále. Pro rychlejší vysušování se vyrobily výkonné 
ventilátory. 
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Obrazy v klenbě. 
Jsou to zřejmě plátna přilepena 
na omítce. Na jejich restaurování byl pozván restaurátor pan Knor. 
Na jeho návrh byly obrazy evangelistů opatřeny rámy z polystyrenu. 
Vzpomínám si, že tenkrát bylo naplánováno, že se na velikonoce lešení 
zboří, ale kvůli dodání špatných dílů rámů, jsme museli nechat lešení 
stát. 
 
 
 
Výmalba. 
Památkáři požadovali průzkum výmalby (cena asi 25 tis.), což se nám 
moc nelíbilo, nakonec se od toho upustilo vzhledem k „mládí“ 200let 
kostela. 
Dříve než se malba umyla, muselo se provést obmalování vzorů staré 
výmalby. Toto provedla rodina malířky paní Hejlové z Letovic. Pro 
urychlení umývání jsme natáhli vodu i odpad na lešení. 
Výmalbu prováděli malíři se zkušenostmi z malování jiných kostelů. 
Barvy a postupy dodala firma Teluria Skrchov. 
Po dohodě s památkáři se provedly návrhy výmalby. Farníci měli 
možnost si vybrat z několika vzorů. 
Malíři také slíbili, že provedou vápenné mramorování soklu za oltářem, 
ale nakonec  odmítli, tak to zůstalo bílé. 
 

Elektroinstalace. 
Provedlo se rozšíření osvětlení. Osvětlily se klenby i klenbičky nad okny, 
lustr se posunul doprostřed, osvítil se obraz sv. Marka, pána Ježíše, 
zprovoznilo se osvětlení bočních oltářů. Kabely, co byly volně 
za bočními oltáři se zasekaly i rozvody rozhlasu se zapustily do zdi. 
Opravily, vyčistily se, vyleštily a nakonzervovaly lampičky křížové cesty, 
připojily se také lampičky u prvního a posledního zastavení. 

Pan Knor byl tak vytížen, že dříve jak o půlnoci jsem 
ho na místní šetření nedostal. Ještě jsem si dělal 
legraci, že přijedou policajti, že kostel někdo vykrádá. 
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Vodovod. 
Zavedli jsme do sakristie kostela vodovod i odpad. Museli jsme zhotovit 
novou přípojku ke kostelu. Protože nám projektant nedoporučil položit 
vodovodní potrubí do stejného výkopu, jak byla drenáž, musel se udělat 
nový výkop z druhé strany. Před kostelem se zřídila falešná studna, 
pro zalévání na novém hřbitově pod kostelem. 
 

Stupínky. 
Zhotovili se nové stupínky pod boční oltáře a Boží hrob. Vyrobil je pan 
Vondál. 
 

Sochy. 
Všechny sochy vyčistily a napustily proti červotoči naše děvčata. 
Pan Knor nás naučil, jak se to čistí chlebem. 
Pro lepší manipulaci se sochami se zhotovila speciální koza s popruhy. 
 

Zednické práce. 
Většinu těchto prací zhotovila 
firma pana Jedličky a jeho 
spolupracovníků. Provedli také 
drenážní výkop okolo kostela. 
 

Zvonice. 
Provedla se oprava střechy, dle památkářů se musela koupit nová 
břidlice, nic jiného. Po delším dohadování s nimi se provedlo odvodnění 
střechy. Zhotovil se nový hromosvod. Ze získaných peněz, jako náhrada 
za ukradené zvony z války (asi pár tisíc) otec Sedlák nechal pozlatit báň. 
Provedl se nástřik dřevěné konstrukce proti červotoči. Tyto práce 
provedla firma pana Hartla ze Světlé. 
 

Úklid. 
Úklidové práce a čištění obrazů, soch, oltářů prováděly převážně naše 
ženy a děvčata. Musím uznat, že to bylo náročné, ze začátku se přes 
týden pracovalo a v neděli byla mše svatá, tedy muselo být uklizeno. 
 

Závěrem. 
Musím říci, že celá oprava a úprava interiéru kostela to byl "koncert" 
ochotných lidí přiložit ruku k dílu. Nebyl pro mě problém dát narychlo 
dohromady partu lidí a něco třeba nachystat. Musím všem poděkovat, 
dobře se mi s vámi spolupracovalo. Díky. Rád na tyto chvíle vzpomínám. 
A jestli jsem někoho nejmenoval nebo některé akce opomněl, tak se 
omlouvám, vždyť toho bylo tolik, je to jenom to, co mně více, méně 
utkvělo v paměti.      Ševčík Josef 
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Vzpomínky: 
 
V jednom severočeském městečku vyhořel zámek. Aby sehnali aspoň 
malou část prostředků na jeho opravu, prodávali hřebíky ze spáleniště. 
Jeden farník, pocházející z těch krajů, navrhl, že bychom mohli podle 
jejich příkladu prodávat plechové hvězdičky z klenby našeho 
opravovaného kostela. Nevím, kolik hvězdiček se prodalo, kolik 
stokorun přibylo na kontě, z kterého se oprava platila. Určitě ale každý, 
kdo si hvězdičku koupil, měl dobrý pocit, že pomohl 
a možná přemýšlel, jak asi velké místečko na zdi bylo 
za jeho příspěvek vymalováno. Vzpomeneš si ještě, kde 
máš doma tuto památnou hvězdičku schovanou? 
 
Modré nebe plné zlatých hvězdiček - to je moje první 
vzpomínka na knínický kostel. Když mě byly 4 roky, šla jsem tetě 
na svatbě za družičku. Hvězdičky mě upoutaly natolik, že na jedné fotce 
na ně hledím s otevřenou pusou. Vzpomněla jsem si na to, když jsem 
se do Knínic přivdala. 
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Po roce si zase zkusíme dát malý testík, který prozradí, co víme o historii 
našeho kostela, anebo jak pozorně čteme Farníček. 
 
Správné odpovědi najdete v článcích tohoto a minulého Farníčku. 
Hodně štěstí! 
 
 
1. Kolikáté výročí našeho kostela si připomínáme? 

200sté 
210té 
300sté 
 

2. Předchůdce dnešního kostela, starý kostelík sv. Marka, stával: 
na místě i přibližném půdorysu dnešního kostela 
na místě dnešního kostela, ale jinak otočený (oltářem na východ) 
na místě dnešního starého hřbitova 
 

3. Z kterého roku pocházejí naše varhany? 
1727 
1819 
1929 
 

4. Příslušníci kterého rodu spočívají v hraběcí hrobce pod naším 
kostelem? 

Strachwitzů 
Köningswartenů 
Lichtensteinů 
 

5. Sochy kterých světců jsou umístěny po bocích hlavního oltáře? 
sv. Jiří a sv. Prokopa 
sv. Václava a sv. Floriána  
sv. Josefa a sv. Jana Křtitele 
 

6. Za kterého faráře a kterého kostelníka se naposledy opravovala 
kostelní věž a hodiny? 

za P. Václava Suchého a pana kostelníka Tesaře 
za P. Stanislava Richtera a pana kostelníka Koutného 
za P. Karla Slaniny a pana kostelníka Dufka 
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7. Kolik kněží koncelebrovalo s otcem biskupem mši svatou 
v  našem kostele 27. 8. 2006? 

5 
6 
7 
 

8. Za působení kterých kněží se začínalo a končilo s výmalbou 
kostela před 10 roky? 

začínalo - P. Slanina, končilo - P. Sedlák 
začínalo - P. Sedlák, končilo - P. Holešínský 
začínalo - P. Sedlák, končilo - P. Rozkydal 

 
9. Kdo byl hlavním organizátorem a hybnou silou těchto prací? 

pan Dufek 
pan Ševčík st. 
pan Ševčík ml. 
 

10. Kolik asi mají naše nově opravené varhany píšťal? 
120 
260 
570 
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To jsou otázky, na které není snadná odpověď. Původ této zkratky 
spadá do dávné minulosti a prošla mnohými změnami a úpravami. 
Jak poznáme z dalšího textu, byla vlastně využita k mnoha různým 
interpretacím. 
  
K vysvětlení použijme slova jezuity Miroslava Herolda (www.jesuit.cz): 
 
V řeckém jazyku byl od nejstarších dob náš Spasitel označován 
slovy Iésús Christos, tzn. Ježíš Pomazaný, Mesiáš, Kristus. Toto jméno 
Božího Syna se už ve 2. století po Kr. zkracovalo v monogram, složený 
ze začátečních písmen IH a XP. Používání obou zkratek prodělalo 
bohatý vývoj, my si zde však všimneme pouze monogramu jména Ježíš. 
Nejstarší forma IH, použitá už v listě Barnabášově (1. pol. 2. stol.), 
zůstala pouze zřídkavým jevem, zatímco se od 4. stol. začala šířit řecká 
forma IHC, převládající v byzantských vyobrazeních. Církev na západě 
si tento monogram zlatinizovala do ustáleného tvaru IHS a pro 
částečnou neznalost řeckých písmen se v 6. stol. začala mylně 
domnívat, že se tak vhodně zkracuje latinská verze Ježíšova jména, jež 
má prý znít IHESUS. Tento omyl - správná latinská verze jména Ježíš 
je IESUS - přetrvával po celý středověk. 
Později bylo užívání monogramu IHS obvyklé u dominikánů 
a františkánů. Jeho hlavním propagátorem se stal sv. Bernardin Sienský 
(1380-1444), výtečný františkánský kazatel. Ten při svých misijních 
cestách měl jednou kázat v Sieně. Dozvěděl se, že místní obyvatelé 
náruživě holdují hře v kostky a karty. Bernardin pak při kázání líčil zlé 
následky hráčské vášně tak dojímavě, že lid snesl karty, kostky 
a vrhcábnice na jednu hromadu a všechno spálil. Jistý soustružník však 
začal naříkat, že zůstane bez výdělku, protože se dosud živil výrobou 
hráčského náčiní. Bernardin mu poradil, aby vyráběl nezávadné 
předměty, a také mu navrhl, že by mohl vyřezávat desky s nejsvětějším 
jménem "Ježíš". Chtěl tak rozšiřovat úctu k Spasitelově jménu. Proto 
také sám míval na kazatelně ozdobnou okrouhlou desku, na níž se 
jméno "Ježíš" - "IHS" lesklo ve svatozáři planoucího slunečního kotouče. 
Tento emblém je dodnes hlavním atributem sv. Bernardina. 
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Uplynulo století a Ježíšova monogramu IHS se ujímá sv. Ignác z Loyoly. 
Jako zakladatel Tovaryšstva Ježíšova ho volí za znak nového řeholního 
společenství. Písmena IHS jsou obohacena o kříž, vyrůstající z litery H 
(řec. éta), což bylo v té době již obvyklé znázornění. Na pečeti, kterou 
sv. Ignác používal jako generál jesuitů, se pod Vykupitelovým 
monogramem objevuje měsíc mezi dvěma šesticípými hvězdami. Snad 
to byl výraz světcovy nikdy neuhasnuvší touhy jít a pracovat ve Svaté 
zemi, držené v rukou mohamedánů. Avšak pozdější Ignácovi nástupci 
v generalátě mají na svých pečetích pod IHS tři hřeby z Kristova kříže, 
jako symbol řádových slibů chudoby, čistoty 
a poslušnosti. Někdy lze pod 
monogramem IHS spatřit i Ježíšovo 
Srdce, do něhož jsou hřeby 
evangelních rad vraženy. Znak 
jesuitského řádu dotváří paprsčitá 
svatozář. 
 
 
 
 
 
 

Jesus hominum salvator (Ježíš, Spasitel lidí), 
Jesus homo sanctus (Ježíš, svatý člověk), 
Jesus hostia sanctissima (Ježíš, nejsvětější oběť), 
In hoc salus (V tomto spása), 
In hoc signo (doplň „vinces“; V tomto znamení zvítězíš; jsou to známá 
slova zjevení, které měl římský císař Konstantin Veliký před památnou 
bitvou u Mulviova mostu r. 312), 
Jesus Heiland der Sünder (Ježíš, Spasitel hříšníků), 
Jesus, Heiland, Seligmacher (Ježíš, Vykupitel, Spasitel), 
Ježíš hříšných Spasitel. 
V Tovaryšstvu Ježíšově bylo IHS interpretováno jako Jesum habemus 
socium (Ježíše máme za druha) nebo jako Jesu humilis societas 
(Ježíšova pokorná družina). 
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Proč má kostel věž? Je věčné světlo věčné? 
Co je to svatostánek? Kam odcházejí 
ministranti? Mají zvony jména? Kostel není 
jenom krásná stavba. Když otevřeme dveře 
a vstoupíme, ocitneme se ve zvláštním 
světě, který k nám promlouvá řečí symbolů. 
Chcete naslouchat? Chcete porozumět? 

Otevřete s dětmi knížku Aloise Kánského a Martiny Špinkové 

 
 

Není dobré vědět jen, jak kostel vypadá, co 
v něm najdeme a k čemu je to dobré, ale také 
jaký význam má liturgie, která se zde koná. 
O moudrosti liturgie a o tom, jak jí porozumět 
pojednává kniha Paula de Clerca 

Chce pomoci proniknout do jejího smyslu, 
to znamená umožnit její pochopení těm, kteří 
se o ni zajímají. Chce také ukázat, 
že přistupujeme-li k ní se sympatií, objevíme, 
že liturgie je plná moudrosti. Tím chce toto dílo 
přispět k tomu, aby liturgii (opět) přijali za svou 
ti, kteří ji přicházejí slavit.  
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Kostel je také místem slavení 
svátostí a slavit svátosti znamená 
setkávat se velmi lidským 
způsobem s naším Bohem a s jeho 
láskou. Svátosti by měly být 
prožívány jako osobní setkání 
s Kristem, aby z nich mohlo 
vycházet uzdravení, kterého je nám 
tolik zapotřebí a k takovému 
prožívání svátostí chce přispět 
kniha Michaela Marsche  

 
 
 
 
 
 
 

 
V kostele se také setkáváme s 
eucharistickým Ježíšem. On, pod 
podobou chleba tu dokonce 
přebývá ve svatostánku a my s 
ním můžeme kdykoli rozmlouvat, 
svěřovat mu svoje radosti i 
starosti a snad i naslouchat tomu, 
jak k nám promlouvá. 

V knize  od ct. Conchity 

Armidy jsou tyto zanícené 
rozhovory s eucharistickým 
Ježíšem zachyceny v podobě 
31 meditací před Nejsvětější 
Svátostí podle evangelií. Snad 
budou k užitku i pro naše 
rozhovory!  

 



 
       28 

 
 

To je charakteristika nádherné knihy, kterou mi daroval sám o. biskup 
Vojtěch po skončení Diecézního setkání mládeže roku 2005, na kterém 
naše schola vykonávala službu hudebního doprovodu. Mnohé večery 
jsem strávila jejím listováním. Od září bude možné si ji zapůjčit ve farní 
knihovně. Bylo by krásné, kdyby někoho z vás, milí čtenáři, skutečně 
tato kniha inspirovala. Třeba k výletu do Brna. V představách to vidím 
takhle… 
Ranním vlakem cesta do Brna, v batohu dobrou svačinu a knihu „Kostel 
– živé místo k setkávání“. Jaké pořadí kostelů zvolit? Na tom asi 
nezáleží. Ale v každém chvíli posedět, zalistovat v knize a srovnat 
fotografie s realitou. K tomu rozjímání myšlenek biskupa Vojtěcha. 
Takový program vydá na celý den! Možná ani na svačinu by nebyl čas. 
A výlet zakončit v katedrále, ideálně při mši svaté s panem biskupem .  

 

Až někdo podobný výlet zažijete, nezapomeňte dát vědět do redakce 
Farníčku! 

Krátké duchovní texty biskupa Vojtěcha Cikrleho provázejí brněnskými 
kostely v uměleckých fotografiích Libora Teplého. 



 
 29 

 
 

Otec biskup Vojtěch Cikrle oslavil v srpnu kulaté životní jubileum 70 let. 
Společně s katechetickým centrem v Brně a celou diecézí, jsme panu 
biskupovi vyrobili v hodině náboženství dárek. Jednalo se o květ 
z papíru, který představoval skupinu – třídu, a co květ, to byla modlitba 
za pana biskupa. Do středu květu jsme napsali farnost a třídu a do 
okvětních lístků jména dětí. Z druhé strany děti napsaly krátké  přání. 
Tyto kytičky jsme pak poslali na katechetické centrum a oni z nich 
„uvázali“ kytici, kterou za nás všechny katechety a děti v diecézi otci 
biskupu Vojtěchovi předali. Důležité ale bylo, aby za každým květem 
opravdu stála modlitba za otce biskupa. 
Předání dárku proběhlo 14. června 2016  v katedrále sv. Petra a Pavla. 
Kytice byla veliká - málem neprošla dveřmi :-). Otec biskup všem moc 
děkoval a kytici si vzal do své soukromé kaple a za všechny děti 
i katechetky se jmenovitě podle kytiček bude modlit. 

-jm- 
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Minulý Farníček byl tematicky prodchnut slovem farnost, farní rodina, 
a také farní den, který jsme záhy - 19. června - prožili. Byl připraven 
v tradiční podobě, jako jsme v posledních letech zvyklí a snad si každý 
ze zúčastněných rád vzpomene alespoň na jeden milý zážitek – třeba 
dobrý zákusek, který ještě nikdy nejedl, pozornou obsluhu u občerstvení, 
pěkný výhled z věže, milé setkání nebo šťastný úsměv dítěte 
vyváleného v písku. Já bych chtěla vyzvednout jen některé věci, které 
mě letos zaujaly. 
Jednak velmi děkuji za bezvadně připravenou aktivitu pro děti 
na zahradě. Jako každý rok i letos ji provázela jedna myšlenka – skutky 
milosrdenství. Děti si při procházce po zahradě vyzkoušely několik 
milosrdných skutků na zvířátkách. Nedovedete si to představit? Tak tady 
je jedno ze zadání úkolu: 
Věřte, že naše děti byly 
nadšené a já jako rodič jsem 
měla možnost s nimi o těchto 
skutcích mluvit, odpovídat na 
otázky a prožít s nimi jejich 
upřímné skutky lásky. 
Některé skutky milosrdenství pantomimicky předvedla naše mládež a vy 
jste měli šanci se zapojit do jejich poznávání. Díky za jejich vystoupení! 
A došlo i na „zvedání ze židlí“. Ano, někteří z vás k tomu byli „přinuceni“ 
při soutěži dvou snoubeneckých párů – kdo dřív z počátečních písmen 
jmen přítomných lidí poskládá motto letošního mimořádného svatého 
roku (a i našeho farního dne) Milosrdní jako Otec. Bylo to náročné 
a výsledek velmi těsný. A co bylo důležité – společnými silami jsme 
to zvládli, pobavili se a zasmáli. 

A na závěr mého vzpomínání bych ráda udělila pomyslný metál těm, 
kteří věnovali celý farní den jediné aktivitě – byli přítomni pod stanem 
s tvořící dílničkou, kde se stříhalo, lepilo, šilo,… Je to velká oběť a děti 
to náležitě ocenily – stále bylo v dílničce plno! 
Na shledanou na příštím farním dnu.    -ph- 

Tři zvířátka onemocněla. Každé bydlí 
v jiném domečku, ke kterému vede cesta 
označená provázkem. Zvol si jednu 
barvičku a vydej se po ní za zvířátkem. 
Jistě ho tvoje návštěva potěší. Můžeš ho 
pohladit a vrátit se zpět.
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Světové dny mládeže (SDM) je označení pro celosvětová setkání 
mládeže (16–30 let) pořádaná katolickou církví a hostitelskou zemí. 
Setkání mají původ v iniciativě papeže Jana Pavla II., jehož nástupci v 
tom pokračují. 
Letos v červenci se setkání uskutečnilo v polském Krakově. Zúčastnilo 
se přibližně 2, 5 milionu mladých. Z naší farnosti to byli Jáchym 
Jedlička, Kristýna Ošlejšková, Ondřej Mucha a čerstvě odstěhovaný 
Dušan Haupt. 
V neděli 14. srpna se s námi tito mladí podělili o zážitky ze setkání. 
Prezentace fotek a opravdu povedených videí proběhla po mši svaté 
v našem kostele. Jáchym společně s o. Sylwesterem, který se akce 
samozřejmě také zúčastnil, nám barvitě vylíčili atmosféru předprogramu 
v polské farnosti i zážitky přímo z Krakova a konečně také z posledních 
dnů, které prožili s papežem Františkem. 
Každé SDM má svoje logo, hymnu a motto z Bible, které vybírá papež. 
Letos byl mottem verš Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství (srov. Mt 5,7). Hymnu jste mohli slyšet v podání naší 
scholy, ale určitě stojí za to, řádně si ji pročíst a promyslet, protože 
hymna nemá být jen prázdnými slovy, obyčejnou 
písničkou, ale má nést poselství. K této hymně je 
velmi pěkně natočený videoklip – na www.youtube.cz: 
 

Blahoslavení Milosrdní 
K výšinám své oči pozvedám, koho bych se bál? 
Pomocnou ruku dá mi sám milostivý Král. 
Když umdléváme, staví nám stan, léčí nás jeho hlas. 
Rány nám chladí krví svých ran, pláštěm halí nás. 
Ref.: Milosrdní jsou blahoslavení, 
protože oni dojdou milosrdenství. 
Laskavě nám viny promíjí, učí nás odpouštět, 
nabízí lásku tak, aby ji poznal celý svět. 
Ref.: Milosrdní jsou blahoslavení, 
protože oni dojdou milosrdenství. 
Dřevěný kříž zbavil lidstvo vin, vstal z mrtvých náš Pán. 
Ježíš je Bůh, světlo střídá stín, světu vládne Král. 
Přestaň se bát a Bohu dej svá trápení i žal a věř,  
že Bůh očistil náš hřích, náš Pán žije dál.  
Ref.: Milosrdní jsou blahoslavení,  
protože oni dojdou milosrdenství. 
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Zážitky dětí a fotografie v Okénku nejen pro děti. NEPŘEHLÉDNĚTE! 

Ohlédnutí za akcí očima Jáchyma Jedličky: 
Těžko popsat slovy akci jako byla SDM Krakov 2016. Tu je potřeba zažít. 
Když už to ale dělám, tak používám výraz – „výživná“. A to po všech 
stránkách. Mladý člověk se musel rozhodovat hned mezi několika 
výbornými možnostmi trávení zdejšího času v Polsku a mnohdy si 
nevěděl rady, které části programu dát přednost. Zda se účastnit 
oficiálního programu s papežem, zůstat na český program s biskupy 
v národním centru, zatančit si a pobavit se na nějakém hudebním 
festivalu v centru města a poznat mladé křesťany z cizích zemí, v tichu 
se modlit a odevzdat tu Bohu své prosby, řešit aktivně své problémy a 
starosti a využít pomoc odborníků, projít poutní místa, seznámit se se 
zdejší kulturou a místními lidmi, … 
Podobnou akci bych přál zažít všem, nejen mladým lidem. Není ale třeba 
zoufat. Za necelý rok 15. – 20. 8. 2017 se v Olomouci koná celostátní 
setkání mládeže. A výmluvy jako peníze, jazyková bariéra či vzdálenost 
(které neměly význam ani na SDM v Krakově) teď nepřipadají už vůbec 
v úvahu.  
Já už tuto akci mám v plánu. Dáte jí přednost ve svém čase i vy? 
Nebudete litovat… 

-jj- 
 
  

 

 

Dne 15. 8. 2016 jsme se s odvážnou výpravou mladých lidí vypravili 
až do samotného centra Mexika, do vesnice Tvarožná u Brna, abychom 
tu do 22. 8. postavili železnici, která nemá jinde na světě obdoby. I přes 
sabotážnické akce konkurenční společnosti a krachu následujícího dne 
vlastní firmy (po kterém následovala od účastníků divoká demonstrace 
vůči vedení společnosti) se podařilo naši firmu Transmexicana dostat až 
na vrchol hospodářské expanze a uskutečnit náš sen – postavit železnici 
propojující přes Mexiko Tichý a Atlantský oceán. Všem zaměstnancům 
společnosti Transmexicana patří nejen velký dík, ale také samozřejmě 
třináctá výplata, mimořádné a zvláštní odměny, zaměstnanecké benefity 
atd. Jak se jim práce pro naši firmu líbila, to už se zeptejte přímo jich. 

-jj- 
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Elegantní, usměvavá žena středního věku, na mši svatou vždy 
doprovázená svým manželem, sedává v kostele v přední levé části. 
Její hlas zaznívá i od ambonu, neboť je již delší dobu lektorkou. Už víte, 
kdo to je? 

    
Maruško, jaké je vlastně tvoje povolání? Už 27 let pracuji v Sociálních 
službách Šebetov jako sociální pracovnice. Chtěla jsem pomáhat lidem, 
kteří jsou ve špatné životní situaci, nejlépe v domově pro seniory. Ale 
nešlo to tak rychle. Původně jsem vystudovala ekonomickou školu a pět 
let jsem pracovala jako účetní. Potom jsem dálkově vystudovala sociální 
školu a na stará kolena vysokou školu, obor sociální pedagogika. 
Vím, že uklízíš v kostele. Jak ses k tomu dostala? Jednou po mši 
bylo oznámeno, že je málo lidí na úklid a aby se i ostatní zapojili. Řekla 
jsem si: „Proč ne já? Nic mně v tom přece nebrání.“ A šla jsem do toho. 
Odpověděla jsem na volání. Ale musím dodat, že jsem odpověděla i za 
svého manžela, kterého jsem pozvolna do úklidu také zapojila :-). 
Kostel ale nebyl vždy místem, kam bys ráda chodila, že? Máš 
pravdu. Byla jsem vychována v tradiční katolické víře, ale spíš jen 
k povinnosti chodit do kostela a moc okolo toho nediskutovat. Tak prostě 
naši byli vychování, a co se jim dostalo, to předávali dál – svým třem 
dcerám. V 15 letech jsem se vzbouřila. Neviděla jsem v tom žádný 
smysl, a tak jsem chodit do kostela přestala. V 19 letech jsem se 
zamilovala a ve 20 se mně narodil syn Dalibor. Velká láska skončila 
ve 23 letech rozvodem a já jsem se z Veverské Bítýšky nastěhovala 
nazpátek do Šebetova k rodičům, kteří mně byli velkou oporou při 
výchově syna. V té době jsem stále žádné Boží volání neslyšela, ale 
Pán ke mně přistupoval opatrně a velmi jemně. Začala jsem chodit 
do jógy a jezdit na letní nezapomenutelná týdenní soustředění 
do Jaroměřic. Tato soustředění se změnila v „Týden křesťanské jógy“. 

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? 

Dnes si budu povídat se ženou, 
která se nejen stará o to, aby v 
našem kostele bylo čisto a útulno 
a pro kterou je kostel místo 
setkávání s Bohem a druhými 
lidmi, ale která si také letos jeden 
z kostelů vybrala za cíl svého 
putování. 
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Denní mše sv. a rozpravy vedli P. Václav Vacek a P. František 
Skřivánek. Díky nim jsem začala poznávat víru živou, laskavou 
a radostnou, bez frází a velkých gest. Velká změna v mém duchovním 
životě potom nastala až ve třiceti letech. Díky své evangelické přítelkyni 
jsem se dostala do ekumenického křesťanského společenství 
ve francouzském Taizé. Kamarádka Jarmila mi tehdy řekla: „Já vím, že 
bys tam měla jet!“ A měla pravdu. Tam došlo k mému obrácení, a to 
mělo za následek, že jsem ve 33 letech byla biřmována. Musím také 
vzpomenout na další důležitou osobu v mé cestě k Bohu a to byla paní 
Alena Axmanová. Ta mě připravovala na biřmování, trpělivě se mnou 
diskutovala o náboženských otázkách a byla a je mým vzorem ve své 
pevné víře a věcné střízlivosti. Jsem člověk hodně emotivní a až 
přecitlivělý, takže můj duchovní život je občas jak na houpačce – buď 
klesám ke dnu anebo se škrábu nahoru. Ale myslím, že o víru se musí 
neustále zápasit. Člověk sám nic nedokáže, i když se o to neustále 
tvrdohlavě snaží. Nechci prožívat bolesti a boje a často mě to deptá, ale 
vím, že je to nutné, že mě to posune dál. Člověk musí být slabý, aby ho 
Boží dlaň mohla zase pozvednout. Pokud chci více poznávat Pána, 
bez těchto bojů to nejde. 
Nakonec mělas v kostele i svatbu, že? Ano. V překrásném kostele 
Panny Marie Bolestné ve Sloupě. Vzala jsem si v něm svého nynějšího 
manžela Josefa. Letos jsme měli desáté výročí. Vyprosila jsem si ho 
před jedenácti lety na jedné charismatické konferenci, už nevím, jestli to 
bylo v Českých Budějovicích nebo v Třebíči, ale v nějaké volné chvíli, 
když nebyly přednášky, jsem poklekla a poprosila o manžela a ve své 
prosbě jsem nahlásila i jaké by měl mít vlastnosti :-). Konkrétně jsem 
o přímluvu poprosila sv. Františka a …. byla svatba! A musím říct, 
že sv. František byl důkladný a Jožka má všechny požadované 
parametry. Když mě někdy rozčílí, tak jako kdyby mně v hlavě zazněl 
Františkův hlas: „Co jsi chtěla, to máš!“ A musím říct, že mám muže 
hodného, skromného a milujícího. 
Letos putovalas do kostela, který je až ve Španělsku. Ano. Do 
Santiaga de Compostela, kde v kryptě chrámu ve schráně pod hlavním 
oltářem jsou uloženy ostatky apoštola Jakuba Staršího. Jela jsem tam 
s prostějovskou cestovní kanceláří Miklastour a samotné pěší putování, 
tj. 100 km po francouzské královské cestě nám trvalo pět dní. 
Ale nejednalo se, jak říká pan Miklas, jen o cestu za svatým Jakubem, 
ale i o cestu do nitra naší duše. Celý zájezd pak trval dvanáct dní 
a navštívili jsme ještě poutní místo Lurdy a tzv. konec světa – mys 
Finisterre u Atlantiku. 
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Kdy tě poprvé napadlo vydat se na tak náročnou pouť? První podnět 
přišel těsně po revoluci. Dostala se mi do rukou kniha pánů Kolmana 
a Šťourače: Cesta do Compostely. Dva výtvarníci bez koruny v kapse 
se rozhodli jít pěšky z Čech až ke hrobu sv. Jakuba a vydali o tomto 
svém putování deník. Moc mě ta kniha oslovila a já tam zatoužila také 
jít, i když nejsem žádný sportovec. Když jsem to vyprávěla své sestře 
Mirce, řekla, že jsem asi blbá (je starší a drsnější), a tak jsem to nechala 
být. Za deset let nato přišla sama s tím, že bychom tedy mohly vyrazit. 
Ale pro různé zdravotní problémy z cesty zase nic nebylo. Rozhodnutí 
přišlo až loni, byl to pro mě takový kritický rok: nejen vyhoření v práci, 
ale ještě k tomu jsem se obviňovala z osobního selhání, protože jsem 
se nedokázala postarat o maminku, která po úrazu zůstala odkázána 
na invalidní vozík a nastoupila jako klient do zařízení, kde pracuji – 
do zámku. Byla jsem krůček od psychického zhroucení a říkala jsem si, 
že se musí něco stát, abych mohla dál existovat…a vynořila se cesta 
do Compostely. Okolo Vánoc jsem hledala na internetu a našla cestovní 
kancelář, která měla dvě (!) poslední volná místa na dubnové putování. 
Hned jsem je zamluvila a sestru Mirku postavila před hotovou věc. 
V dubnu jedeme! 

 
Co na to manžel? Před ním jsem to tajila. Měl o mě starost. Chtěla jsem 
mu to říct až měsíc před odjezdem, aby se moc nestresoval, 
ale nevydržela jsem to a řekla to dřív. Samozřejmě mě odrazoval. 
Nechápal, jak bych mohla ujít 25 km denně, když bez zadýchání nevyjdu 
žádný kopec. Přes některé odlišné názory je mi Jožka velkou oporou 
a cením si toho, že i když si nepřál, abych jela, tak se s tím nakonec 
smířil a podporoval mě. Vím, že se musel hodně přemáhat a moc si ho 
za to vážím (doufám, že si náš rozhovor přečte ve Farníčku a bude mě 
podporovat v mém putování i v dalších letech ). 
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V čem vidíš přednost putování s cestovní kanceláří? Pro poutníky – 
začátečníky v určité zajištěnosti. Zajištěna cesta tam a zpět, ubytování, 
ráno teplý čaj, „poutnická večeře“ připravovaná řidiči, výborní průvodci 
a duchovní doprovod – denně mše svatá. V případě, že se něco přihodí, 
zvlášť, když už je člověk starší, má zdravotní problémy a nezná cizí 
jazyk, nemusí si pak hledat pomoc sám. Doprovodný autobus vám také 
veze věci, které byste jinak museli nosit na zádech a v případě potřeby 
sbírá „padlé“. 

 
Měla jsi z něčeho strach? Ano. Strachů bylo dost. Náš pan průvodce 
řekl, že pozná podle velikosti kufru, kdo má z pouti největší strach. 
Samozřejmě, že jsem byla mezi těmi šesti nešťastníky, kteří měli kufry 
„jako vrata“. A nikdy nezapomenu, jak jsem jej nemohla dotáhnout 
v Santiagu do 2. patra a myslela jsem, že vypustím duši. Taky jsem se 
bála, že se nevyspím. Mám problémy se spaním a na cestě se spí 
v tzv. útulcích, což jsou ubytovny pro velkou skupinu lidí. Na jednom 
pokoji s palandami může spát i 50 poutníků. Ale přísloví: „putování činí 
poutníka skromným“ se potvrdilo. Ta krása, když se můžete natáhnout 
na kavalec a v hloubi duše děkujete Bohu za ten přepych si lehnout. 
Je vám úplně jedno, kolik vás je. Každý si hledí svého, prohrabává si 
kufr ve snaze najít kartáček na zuby, Ibalgin či čisté ponožky. Po sprše 

SVATOJAKUBSKÁ CESTA je název 
historické sítě dvanácti poutních cest, 
které vedou ke hrobu svatého Jakuba 
Staršího v katedrále v Santiagu de 

Compostela ve španělské Galicii.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pou%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Star%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Star%C5%A1%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Katedr%C3%A1la_v_Santiagu_de_Compostela&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galicie
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si každý zaleze na svoje lože, vytáhne různá mazání, maže bolavé údy 
a počítá puchýře. Po celé místnosti se vznáší vůně kafru, ve které se 
vám blaženě usíná. Ráno v šest hodin budíček, po krátké hygieně 
popadnete batoh, dostanete horký čaj a za svítání opět vyrážíte. 
Jaký byl věkový průměr vaší skupiny? Tak kolem 55 – 60 let. Ale 
na věku nezáleží. Byli tu i paní kolem osmdesátky, staré Sokolky a pán 
v jejich věku, bez jakéhokoli sportovního vybavení byl dokonce vždy 
první a neustále v dobré náladě. To my jsme chodily spíš mezi 
posledními a hodně mně pomohly – kromě milosti Boží – taky dobré boty 
a trekkingové hole. 

Odkud jste putovali? 
Ze španělského města 
Sarria. V klášteře Samos 
jsme si vyřídili poutnický 
pas, tzv. credenciál, 
do kterého jsme dostali 
razítko a datum, kdy 
jsme na cestu vyrazili. 
Tento pas nás pak 
opravňoval přespávat v 
poutnických ubytovnách 
za dobrovolný příspěvek 
na údržbu a opravy, aby 

ubytovna mohla posloužit i dalším poutníkům. Během své pouti musí 
poutníci získat do svého průkazu minimálně jedno razítko denně 
s datem. Razítka je možné získat v ubytovnách, na farách a v dalších 
místech na Svatojakubské cestě. 
Nebála ses, že zabloudíte? Ne. I když neumíš španělsky, stačí říct 
„camino“, to je název pro poutní cestu, a každý ti ukáže správný směr. 
Cesta je značena žlutými šipkami a symboly mušle. Na cestě jsou také 
milníky – sloupky se znakem mušle, na kterých je od 100km uváděna 
i kilometráž do cíle. Tam, kde je cesta nejasná, určitě najdeš nějaké 
znamení, které ti napoví. Značení je opravdu dobré, takže zabloudit je 
celkem nemožné. 
Kolik kilometrů jste denně urazili? V průměru tak 22 – 24 km. Nejdelší 
trasa měla 34 km, nejkratší, poslední den, 13 km. 
Byly nějaké krize? Samozřejmě, ale vždy se překonaly. Vidím v tom 
opravdu velkou Boží milost. Hodně jsem čerpala z každodenní mše 
svaté. Kázání P. Lukáše z Moravské Třebové byla o milosrdenství. 
K druhým, ale i k sobě. Po cestě jsme se také učili hymnus Svatého roku 
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milosrdenství. A ten mi pomohl po návratu domů, kdy přišla po 14 dnech 
krize. Maminka měla úraz, musela na operaci, přidaly se komplikace 
a ze mě jako by idea poutě úplně vyprchala. Neustále jsem se ptala 
Boha „Proč? Proč musí tak trpět, copak už to nestačilo?“ Po návštěvách 
na interně jsem byla docela zoufalá a cítila se velmi bezmocná. A tu 
v neděli během přijímání při mši svaté zaslechnu v podání naší scholy 
známá slova „Misericordes sicut Pater! Milosrdní jako Otec!“ Byla jsem 
jak zasažena bleskem. Idea poutě, která ve mně skrytě dřímala, se 
náhle vynořila, a já pochopila, že „in aeternum misericordia eius – jeho 
milosrdenství trvá navěky“ a že Bůh je stále s námi, i když to zrovna 
necítíme.  
Co tě na cestě překvapovalo? Zvláštní soudržnost 
poutníků. Jako u prvních učedníků. Každý se k tobě 
hlásí, má radost z tvých úspěchů, pomáhá ti. Nikde 
žádná faleš, pýcha nebo závist. Vše bylo tak 
úžasné! Tolik krásy kolem, dokonce, i když 
člověk stojí v močůvce ! Galicie je chudý 
kraj, viděla jsem prostá bílá stavení, políčka, 
louky a stáda krav, ale čím chudší kraj, tím 
vřelejší lidé. Zdraví tě, jsou srdeční, přejí ti: „Dojdi tam, stojí to za to!“ 
A co vás čekalo v cíli? Historické Santiago je ohromující, jako kdybyste 
se ocitli ve středověku. A k tomu vás obklopují lidé ze všech koutů světa, 
kteří se radují, zdraví a objímají se. V kanceláři pro poutníky jsme získali 
poslední razítko do svého průkazu - credenciálu. Pokud poutníci 
vykonají cestu z křesťanských důvodů a urazí posledních 100 km pěšky 
nebo ujedou na koni nebo na kole posledních 200 km, mohou získat 
compostelu, oficiální dekret katedrály psaný v latině, kde je uvedeno 
jméno poutníka a kolik km urazil. V katedrále se denně od 12:00 koná 
mše sv. pro poutníky. Během mše jsou poutníci srdečně přivítáni a jsou 
jmenovány země, ze kterých přišli. Evangelium a přímluvné modlitby 
jsou čteny také v jazycích přítomných poutníků. V katedrále by poutníci 
měli nejprve navštívit hrob sv. Jakuba. Pokud chce člověk dodržet 
tradici, měl by obejmout sochu sv. Jakuba, která je na oltáři. Dělá se 
to takto: vzadu za oltářem jsou schůdky ukončené plošinkou, kde si 
poutník stoupne a zezadu obejme sv. Jakuba. Tak během mše svaté 
můžete vidět, jak okolo krku sochy se objevují a mizí ruce, což mně 
připadalo poněkud zvláštní, ale samozřejmě jsme po mši šly s Mirkou 
taky sv. Jakuba obejmout, poděkovat a poprosit. Smysl pouti však není 
v jejím cíli, ale v pouti samé. A tak po dojití do Compostely pociťujete jak 
velkou radost, tak i smutek, že cesta končí.  
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Co ti pouť dala? Pouť mě občerstvila a mám sílu pokračovat dál. Je 
dobré jít na cestu, když stojíš před nějakým rozhodnutím nebo když 
hledáš posilu. Zvlášť ve středním věku hodnotíš svůj život, říkáš si co 
dál. Žiju dobrý život nebo mám něco změnit? Taky jsem pochopila rčení: 
„vyprázdnit se pro Boha“. Doma člověk neustále něco řeší, problémy 
v práci, v rodině…Po cestě jsem nic neřešila. Jednak máte jen jednu 
starost – dojít a potom všemi smysly vnímáte krásu kolem sebe, svítání, 
kokrhání kohoutů, obyčejné květiny u cesty, vůni zmíněné močůvky :-) 
i vůni eukalyptových lesů,… To vše je Boží dílo a on skrze ně k člověku 
hovoří.  

 
Maruško, zajímalo by mě ještě spoustu věcí, ale obávám se, že by 
se nám to do Farníčku už nevlezlo. Co bys řekla na závěr? Zakončila 
bych mé vyprávění slovy lékaře a diplomata Rufina, který o svém 
putování také napsal knihu:„Je to chyba či myšlenková pohodlnost, 
myslet si, že je to výprava jako každá jiná a že lze na ni zapomenout, 
uložit ji do přihrádky. Nedokázal bych vysvětlit, v čem tkví působivost 
Cesty a co vlastně představuje. Vím jen tolik, že je živá a že ji lze popsat 
jedině vylíčením všeho, jako jsem o to usiloval zde. I tak to podstatné 
schází, a já to vím. Proto záhy znovu vykročím. A právě tak i vy.“ 
Maruško, děkuji moc za krásné chvíle při našem rozhovoru a přeji 
nám všem Bueno camino! Šťastnou cestu! 

Za farníky se ptala Danka Ošlejšková 
 
Pokud vás putování do Compostely zaujalo a chtěli byste se o Svatojakubské cestě dovědět více, 
podívejte se na www ultreia.cz nebo otevřete některou z následujících knih: 
Bémová, Alena: Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela 
Kolman, Ivan a Šťourač, Jiří: Cesta do Compostely 
Lizna, František: Musím jít dál 
Rufin, Jean – Christophe: Nesmrtelná túra do Compostely (Poutníkem chtě nechtě) 
Susa, Zdeněk: Ultreia – Putování do Santiaga de Compostela 
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Rodným jménem Agnesë Gonxhe Bojaxhiu 

Narodila se 26. 8. 1910 ve Skopje v Jugoslávii do zámožné rodiny 
albánských katolíků. Při křtu jí bylo dáno jméno Anežka a Ganxhe jako 
světské, kterým ji oslovovali a jehož význam byl poupátko. 

Anežčin otec zemřel, když jí bylo 8 let. Matka Dranafile pak živila rodinu 
prodejem vyšívaných látek a oděvů a silou víry překonávala obtíže. Své 
děti učila chápat význam modlitby a práce. Anežčinými sourozenci byli 
starší Lazar a mladší Agáta. 

Anežka Ganxhe byla již v dětství aktivním farníkem nejen jako zpěvačka 
ve sboru. Ráda hrála na kytaru a psala verše. Ve 12 letech slyšela kázat 
misionáře z Indie a pak poprvé pocítila Ježíšovo pozvání k řeholnímu 
životu. Anežčino nejisté rozhodování 
provázela modlitba s postem za 
poznání Božích plánů i za vyprošení 
odvahy je přijmout. Potvrzením správné 
cesty pak byla vnitřní radost, která ji 
provázela.  

V 18 letech odcestovala do Irska a 
v Dublinu vstoupila k sestrám Naší Paní 
Loretánské, zvanými též Anglické 
panny. Záhy došlo k rozhodnutí, aby 
noviciát začala v Darjeelingu 
v Himalájích v Indii. Hned v prosinci 
vyplula lodí a do Kalkaty asi 150 km 
vzdálené od Darjeelingu dorazila 
6. ledna. Klášter, v němž 23. 5. 1929 
začala noviciát s přijetím hábitu a 
nového jména Marie Terezie od Dítěte 
Ježíše, se nachází v nadmořské výšce 
2000 m, v blízkosti čínských hranic mezi 
Nepálem a Bhútánem. 
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Po dvou letech složila časné sliby a byla poslána do komunity 
loretánských sester v Kalkatě vyučujících na St. Mary´s School, protože 
kongregace má pedagogické zaměření. Trvalé sliby složila roku 1937 
a po nich dál působila na mariánské střední škole jako učitelka zeměpisu 
a dějepisu. Vynikala odvahou a organizačním talentem. Ovládala 
angličtinu, hindštinu a bengálštinu. V roce 1944 se stala ředitelkou školy. 

Měla všímavé oči k potřebám druhých a jejího srdce se stále více dotýkal 
pohled na trpící ubožáky, kteří umírali na ulicích Kalkaty. Cítila nutnost 
něco pro ně udělat. Když se 10. 9. 1946 nočním rychlíkem vracela 
do Darjeelingu na výroční exercicie, došlo u ní k novému povolání, které 
označila za povolání v povolání.  

Ježíš jí odhalil touhu svého srdce - vyzařovat svou lásku na ty 
nejubožejší skrze ni - toužil po oběti lásky. Terezie se rozhodla jít žít 
mezi bezdomovce. Její úmysl schválil papež Pius XII., a tak Terezie ve 
svých 38 letech vyměnila zajištěný život v kongregaci loretánských 
sester za život na ulici bez jakýchkoli prostředků. Hábit kongregace 
nahradila oděvem pro chudáky - bílým sárí s modrým lemem. A od té 
chvíle procházela ta nejopuštěnější zákoutí, aby svojí péčí a láskou 
pomáhala nejubožejším z ubohých. Sílu ke svému povolání čerpala 
neustále z každodenního spojení s Ježíšem v eucharistii. Jeho láska 
byla její silou. 

Na jaře 1949 měla první pomocnici a asi začátkem následujícího roku 
se k ní přidala skupina bývalých žaček z St. Mary´s School. Tak začala 
vznikat kongregace Sester misionářek lásky… 

Matka Tereza při návštěvě Prahy 
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Styl života Matky Terezy je úžasný, obdivuhodný a měl by nás inspirovat 
k akci v našem každodenním životě. → viz. Okénko nejen pro děti 
 
K slavnosti blahořečení došlo v Římě 19. 10. 2003, v den kdy Církev 
slavila Světový den misií. V promluvě papež Jan Pavel II. řekl:  

 

 
Logo, které navrhla designérka Karen Vaswani nee D’Lima z periferie 
Bombaje, znázorňuje Matku 
Terezu sklánějící se nad dítětem. 
Součástí je také nápis „Nositelka 
Boží něžné a milosrdné lásky“. 
Grafický návrh vytvořila autorka 
původně pro oslavy v Kalkatě, ale 
zaujal představenou Misionářek 
lásky sestru Mary Premaovou 
i postulátora kanonizačního 
procesu otce Briana 
Kolodiejchuka, proto byl vybrán 
i pro hlavní událost v Římě. 

 

„Matka Tereza svědectvím svého života připomíná všem, že 
evangelizační poslání Církve se uskutečňuje skrze lásku živenou 
modlitbou a nasloucháním Božímu slovu. Příznačný pro tento misijní 
styl je obraz, který představuje novou blahoslavenou, jak v jedné ruce 
tiskne ruku dítěte, a druhou rukou procházejí perly růžence."

„Co můžete udělat 
pro podporu 
světového míru? 
Jděte domů a milujte 
svou rodinu.“ 

„Milovat musí být tak 
normální, jako je žít, 
jako je dýchat, den 
po dni až do smrti.“

„Přeji si, abyste všichni 
naplnili svá srdce velikou 
láskou. Nepředstavujte 
si, že tato láska musí být 
něčím mimořádným, má-
li být pravá a vřelá. Ne. 
To, co potřebujeme ke 
své lásce, je trvalá touha 
milovat toho, kterého 
milujeme.“ 
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5. 6. Adam Hartl, Knínice 
7. 8. Lucie Liznová, Šebetov 
 

13. 8.   David Hlubinka a Monika Přikrylová 
 

3. 6. Miloslava Siverová, 77 let, Boskovice 

 
 

 

 
Barevné i černobílé, staré i nové fotky z různých farních 

brigád a oprav můžete zhlédnout tuto neděli odpoledne (28. srpna) 
a také několik příštích nedělí po mši svaté na Sýpce. 
 
Slavností Krista Krále končí mimořádný Svatý rok. V sobotu 
3. září se někteří farníci vydají na poutní zájezd ke Svaté 
bráně milosrdenství do Žďáru nad Sázavou. Mysleme na 
ně v modlitbě. Pokud vám to okolnosti dovolí, vydejte se v posledních 
měsících Svatého roku k některé z bran. Jestliže to pro vás není možné, 
nezoufejte, každý z našich domovů může být bránou milosrdenství:  
„Poslání každého křesťana je podle Františka být dobrým vrátným dveří Božího 
milosrdenství a snažit se ze svých domovů vytvářet místa setkání a přijetí, 
zvláště pro lidi v nouzi.“ 
 

V tomto Farníčku jsme se věnovali našemu kostelu. Co se v něm 
a kolem něho odehrávalo. To nejdůležitější, mši svatou jsme 

zdánlivě opomněli. Tu bychom my laici nemohli prožít bez kněze. 

 

Vzpomínejte, pište, těšíme se na příspěvky!!! 
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„Jen zřídka si dokážeme 
uvědomit, že žijeme 
z toho, co nám darovali, 
vybojovali nebo pro nás 
zachránili jiní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostely jsou místem objevování souvislostí 
i místem děkování. Jsou místem, kde se setkává 
minulost s přítomností, a povzbuzují k důvěře 
přijmout odpovědnost za budoucnost.“ 

 
(Vojtěch Cikrle, KOSTEL živé místo k setkávání) 
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