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3. neděli velikonoční jsme v krásném jarně rozkvetlém zákoutí farní 

zahrady prožili  Připomněli jsme si Ježíšovo 

působení mezi učedníky po svém zmrtvýchvstání, prosili jsme 
o seslání Ducha svatého, modlili jsme se za naši farnost a další 
úmysly. A to společně s rozjímáním nad obrazy pana Reisiga. 
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Mohl jsem projít všechny cesty, 
křížem krážem všechna pohoří od východu až na západ, 

jestli jsem nenašel svobodu být sám sebou, 
nikam jsem nedošel. 

  

Mohl jsem se podělit o všechen svůj majetek 
s lidmi jiných národností a kultur, 

spřátelit se s poutníky ze všech koutů světa 
nebo sdílet nocleh se svatými i králi, 

jestli nedokážu zítra odpustit svému sousedovi, 
nikam jsem nedošel. 

  

Mohl jsem nést svůj baťoh od začátku až do konce 
a pomoci každému poutníkovi, který potřeboval povzbuzení, 

anebo přenechat lůžko tomu, kdo přišel po mně, 
vzdát se vody a nic za to nečekat, 

jestli po návratu domů a ke svým povinnostem nebudu schopný 
vytvářet bratrství, šířit radost, pokoj a jednotu, 

nikam jsem nedošel. 
  

Mohl jsem mít každý den dostatek jídla a vody, 
každý večer si vychutnat střechu nad hlavou a sprchu, 

anebo šťastně překonat svá zranění, 
jestli jsem v tom všem neviděl Boží lásku, 

nikam jsem nedošel. 
  

Mohl jsem vidět všechny památky 
a rozjímat při nejkrásnějších západech slunce, 

mohl jsem se naučit pozdravy ve všech jazycích, 
anebo ochutnat čistou vodu z každého pramene, 

jestli  jsem nepoznal, kdo je Tvůrcem 
vší té nekonečné nádhery a pokoje, 

nikam jsem nedošel. 
  

Jestli ode dneška  nebudu kráčet po tvé cestě, 
dále hledat žít podle toho, co jsem se naučil, 

jestli ode dneška neuvidím v každém, ať je to přítel 
anebo nepřítel, společníka na Pouti, 

jestli ode dneška neuznám Boha, 
Boha Ježíše Nazaretského 

jako jediného Pána ve svém životě, 
nikam jsem nedošel. 
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Před třemi staletími byla cesta kolem světa těžko 
splnitelným snem, můj pan profesor němčiny 

před padesáti léty opakovával s jistým obdivem, že Mácha šel až 
do Itálie pěšky, a prarodiče nejstarší generace chodívali na pouti 
pěšky třeba i do rakouského Mariazell, když sklidili sena a byl ještě 
čas do žní. Ale dnes se internetem přeneseme do libovolného 
světadílu ihned, v jakémkoli velkém evropském městě můžeme být 
letadlem nanejvýš za několik hodin a autem během jednoho dne.  
Má ještě smysl mluvit o poutích? Není to jen hra na minulost? A můžeme 
jít ještě dál a ptát se, proč bychom měli putovat na určité poutní místo, 
když je Bůh všudypřítomný a on sám i jeho svatí jsou modlitbou 
"dosažitelní" na jakémkoli místě. Nemůžeme přece tvrdit, že na poutním 
místě je Trojjediný Bůh "přítomnější" než někde jinde a Panna Maria 
mocnější na Svaté Hoře než třeba v Benešově!  
 

Ačkoli se toho mnoho změnilo, nezměnil se nijak 

podstatně člověk a jeho potřeby. A duchovní život se řídí v podstatě stále 
stejnými zákonitostmi. Stále hraje určitou roli zážitek něčeho 
výjimečného. Není tím míněn zázrak nebo jiná podobná neobvyklost, ale 
jiné prostředí, než ve kterém se běžně pohybujeme. Je zkušeností 
spirituálů, zpovědníků a mnoha dalších věřících, že změna místa může 
na člověka působit kladně. Snáze se podívá na svůj život s odstupem a 

Pojďme to na dalších stránkách společně objevovat! 
S Mons. Alešem Opatrným, Mons.  Vojtěchem Cikrlem, 
Mons. Janem Peňázem a v neposlední řadě s vámi, milí přátelé – 
více či méně zkušení poutníci, kteří jste se podělili o své zážitky 
a prožitky z poutí. 
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uvědomí si své klady a zápory, vymaní se z tlaku starostí a stále 
stejných problémů. Je lépe disponován k zamyšlení nad sebou samým 
i k modlitbě na "promodleném" místě.  
Pro většinu lidí je dnes důležitější pobyt na poutním místě samotném 
než dlouhá cesta na ně. Má to jistě i své nevýhody - cesta byla možností 
pozvolného přechodu od obvyklého života doma k neobvyklému zážitku 
poutního místa, k určitému "přeladění" člověka jak cestou na ně, tak 
zpět. Pěší putování také nemohlo svádět k dnešní časté kombinaci pouti 
s turistickým zájezdem, kdy se za jednu sobotu absolvuje prohlídka dvou 
zámků a tří poutních míst, o návštěvě restaurací nemluvě.  
 

Většina poutních míst je zasvěcena Panně Marii nebo 

některému světci či světici, ale nemají být jejich "památníkem". Jsou to 
místa osobní modlitby a liturgie. Odedávna se na nich slaví svátosti - 
zejména svátost smíření a eucharistie, v posledních desetiletích také 
často svátost pomazání nemocných, případně i svátost křtu 
a manželství. A všechny umožňují setkání s Kristem. Ostatně i pobyt 
mezi modlícími se návštěvníky poutního místa je příležitostí k setkání 
s Kristem, který je uprostřed těch, kdo se scházejí v jeho jménu. 
Je nesmírně důležité, aby poutník, který přišel na poutní místo, ke Kristu 
vnitřně "doputoval". Aby se s ním setkal a přijal jeho odpuštění 
i obdarování. Skutečně křesťanská úcta k Panně Marii a ke svatým nás 
ani jinam dovést nemůže a nemá. Proto má slavení svátostí na poutním 
místě tak zásadní význam.  
 

Řada lidí sem přichází s konkrétními bolestmi, přáními 

nebo očekáváními. Putováním dávají naléhavosti svých potřeb 
a upřímnosti své víry jedinečný výraz. Pro naplnění svých nadějí chtějí 
něco dobrého udělat, a tak se vydají na pouť. Chápou, že tam se může 
jejich modlitba stát hlubší a opravdovější. Zde je ale tenká hranice mezi 
vírou a omylem. Protože pouť lze také pochopit jako "nátlakovou akci" 
na Boha, jako příjemné přesunutí vlastního rozhodování 
na zodpovědnost uctívaného světce nebo jako zázračný prostředek 
k naplnění vlastních přání. A to je všechno omyl. Nebo z jiného pohledu: 
jde o to, zda člověk na poutní místo přichází, aby se lépe sjednotil 
s Bohem, vnímal ho a odpověděl mu, nebo zda tam utíká před řešením 
či rozhodnutím, které odmítá udělat doma. V tom případě si odnese 
z pouti zklamání. Můžeme totiž říci, že poutní místo je dobré k tomu, 
abychom lépe slyšeli, když k nám Bůh mluví, a ne k tomu, aby Bůh lépe 
slyšel to, co mu my doporučujeme.  
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Na poutních místech můžeme nalézt mnoho 

nevkusu - jak v oblasti upomínkových předmětů a jejich nabídky, tak 
v nejrůznějších projevech zbožnosti. A právě tím si je nemáme nechat 
znechutit. Zdá se totiž, že přes všechny dlouhodobé a upřímné snahy 
o kultivaci jsou tyto věci nevykořenitelné. Jenže ony také nejsou 
podstatné. Na naše setkání s Bohem nemusí mít žádný vliv. Protože 
Bůh na těchto rušivých vlivech (nejsou ale rušivé pro každého!) závislý 
není a naše víra jistě také ne. A tak můžeme najít na poutním místě 
setkání s živou modlící se církví v přítomnosti i ve vzpomínkách na ty, 
kteří přicházeli před námi. Můžeme objevit i pro nás samotné nečekanou 
schopnost s důvěrou se pomodlit. Smíření s Bohem. Posilu víry. A třeba 
po týdnech, měsících či letech i vyřešení problému, s nímž jsme 
na poutní místo přišli. 

Mons. Aleš Opatrný (z webu pastorace.cz) 
 

 
 
Každá dobrá pouť je dobou, kdy vycházíme 
ze své zabydlenosti a únavy, abychom se 

občerstvili a otevřeli darům Božím. 
Bůh obdarovával mnoho našich předků zcela zvláštními dary a nás 
obdarovává nejen zkušeností jejich života, ale stále novým ujištěním, že 
nás má rád a že nám rád poskytne stejné dary, abychom mohli 
proměňovat svět, do  kterého nás poslal. Neposílá nás však 
do vysněného neskutečného světa, ale do reality, která nás obklopuje 
a ve které žijeme s ostatními lidmi. Stromy, jestliže mají přinášet ovoce 
i v nepříznivých podmínkách vyprahlosti, musí svými kořeny dosáhnout 
až hluboko k vodě. Stejně je to i s námi, kdo máme přinášet ovoce 
v prostředí, které si dokážeme představit mnohem lepší. Dosáhneme-li 
svými kořeny až k vodě, čeho se pak můžeme bát? A  pouť je takové 
natažení kořenů k vodě. Hned první žalm zpívá: Blaze muži…, je jako 
strom, zasazený u vody, ve svůj čas přináší ovoce. Na ovoce tohoto 
stromu čekají blízcí i vzdálení lidé kolem nás. Toto ovoce má moc 
stmelovat naše rodiny i jakákoliv společenství do podoby Božího 
království. Přeji vám, abyste na každé pouti skutečně našli zdroj živé 
vody a přinesli ovoce hodné tohoto zakořenění.  

Mons. Vojtěch Cikrle 
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Základem každé pouti je její cíl. O tom, zda je to 
opravdu pouť, rozhoduje cíl, nikoliv počet 

kilometrů, rychlost nebo způsob přepravy. 
Cílem každé pouti je nějaký chrám, v němž se lidé dříve cítili jak v  nebi, 
protože nikde tak krásnou výzdobu neviděli. My jsme viděli už ledacos, 
ale přesto i nás ta krása uchvacuje. Navíc zažijeme i nebeský klid, dnes 
už tak vzácný. A nakonec to hlavní: Cílem toho životního plahočení je 
skutečně dojít do nebe. A právě pouť nám to má připomenout. 
Pouť je také výjimka z každodenního shonu a všednosti. Člověku se 
zdá, že se pořád točí v kruhu, v pracovním týdnu je jeden den jako druhý, 
týden utíká za druhým a rok uteče jak voda. Pouť v minulosti zpestřovala 
celý rok, protože na správnou pouť se člověk půl roku těší a připravuje 
a pak na ni půl roku vzpomíná. 
 
Samotné slovo pouť má několik významů, které se někdy lidem velice 
pletou. 

 

 

Ptáme se: Kam? Odpovídáme: 
Do  Říma, do Křtin, do 
Compostely, do  Svaté země, do  
Netína, na Velehrad… Prostě 
na  nějaké poutní místo, které je 
jako studánka, jako pramen. Ten 
se také nedá vymyslet, 
naplánovat, sestrojit, vynalézt. 
Ten je možné jen objevit. A pak je 
důležité jej udržovat v čistotě a 
brát z něho. Už se také stalo, že 
nevyužívané prameny vyschly, 
studny se zanesly. Poutní místa 
jsou dána tím, že tam někdo žil 
(Pán Ježíš ve Svaté zemi), že je tam někdo pohřben (svatý Petr a Pavel 
v Římě), že tam někdo něco zažil (zázračná uzdravení v Lurdech), 
anebo že tam i osobně lidé hodně věcí prožili.  
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Ptáme se: Kdy? Odpovídáme: Na svatého Cyrila a Metoděje 
na Velehrad, na svatého Matěje na Matějskou pouť do Prahy. Když se 
něco důležitého připomíná (a slaví), lidé se tam shromáždí. Jako jsou 
pro každého člověka důležitým dnem narozeniny a svátek (jmeniny) 
a měly by být i křtiny (výročí křtu), tak je pro kostel důležitým dnem 
datum, kdy je v kalendáři svátek jeho patrona, tedy svatého, jemuž je 
dům Boží zasvěcen. V neděli poblíž toho svátku bývá pouť, která se 
podle něho jmenuje. 
 

 

Ptáme se: Jak? Odpovídáme: Pěšky. Pouť však není závodění v chůzi 
či pořádání pěších výkonů, které se pak zapisují do  Knihy rekordů. Ale 
je dobré, aby každá pouť měla aspoň v závěru kousek pěší cesty. I ta, 
která se koná „kolmo“, ať už na dvou (kolo, koloběžka) nebo na čtyřech 
(auto) či šesti – nebo kolik jich dneska ty autobusy mají. Další způsoby 
pouti mohou být i koňmo, loďmo a  také letmo (do Svaté země se vlastně 
jinak než letadlem nedostanete). 

 

 

Ptáme se: Proč? Na  poutě se chodí především na  znamení pokání, to 
jest nápravy za lidské viny. Dalším důvodem je vděčnost Pánu Bohu 
a třetím důvodem pouti je prosba. Lidé si jdou vyprosit zdraví, ale také 
třeba usmíření v rodině. Čím déle se putuje, tím delší je pak i modlitba. 

 

 

Ptáme se: Za jakým účelem? A zde jsme u toho, že v naší zemi si většina 
lidí při slově pouť představí pouze náměstí plné kolotočů a stánků. 
Myslím, že kolotoče patří ke každé pouti, z čeho ale tradice poutí 
vznikla? Kromě předcházejících důvodů máme především důvody 
biblické. Podle Mojžíšova zákona se každoročně putovalo 
do  jeruzalémského chrámu. Pán Ježíš tam také putoval se svou Matkou 
a svatým Josefem, jak víme z Lukášova evangelia. Už v raných dobách 
křesťanských se putovalo do  Svaté země, na místa posvěcená pobytem 
našeho Pána a ke hrobům apoštolů. Později se začalo putovat také na 
místa zázraků a zjevení… 

 
Mons. Jan Peňáz (úryvky z knihy Jany Brabcové „Pojďte s námi aneb Ten 

starý, promodlený Velehrad láká nás, mám ho tolik rád“)  
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Putování a poutě mohou být různé. Pro někoho je třeba i dosti 
obtížnou poutí nedělní cesta do svého kostela, někdo v pohodě 
dojde do Slavkovic, na Velehrad nebo třeba do Compostely. Poutí 
může být nedělní rodinná procházka ke kapličce či kříži v blízkém 
okolí, na nějaké pěkné místo v lese, u potoka nebo na kopci, kde se 
cítíme dobře a více vnímáme krásu stvoření a blízkost Boha 
Stvořitele. 
 

 

Krásným, i když trochu skrytým a hůře dostupným místem, je 

, stojící na hranicích naší a boskovické farnosti. Dá se k ní od nás 

dojít pěšky, dojet na kole, případně autobusem k sudickému dvoru a pak 
dále pěšky. Příjemná procházka s pěknými výhledy je i od autobusové 
zastávky pod Bačovem.  
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Poutní slavnosti v blízkém okolí už letos máme většinou za sebou nebo 
nás čekají na podzim, ale i malé kapličky mají svá zasvěcení a slaví se 

v nich pouti. Třeba na  a ve  - v srpnu, začátkem července 

v , kam můžete vykonat pěknou pěší pouť. 

 

V naší farnosti chodíme na  velkou pouť  

v polovině prázdnin, na jejich konci zase na 

. Díky lidem, kteří se starají o fungování a výzdobu obou 

kostelíků, se vždy můžeme těšit na pěknou poutní slavnost. 
 
Toto je několik tipů na pěší pouti v blízkém okolí. Zdatnější poutníci se 
jistě rádi vypraví i na vzdálenější místa. Třeba na oblíbené poutní místo 

Mapy.cz nám naplánovaly 
trasu dlouhou 7,2 km, která 
se dá ujít za necelé 2 hodiny. 
Cest polními cestami ale 
můžeme najít několik. 
Zkuste nějakou objevit při 
příležitosti chrudichromské 
pouti 5. července, mše sv. 
v 18:00. 
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na . V dřívějších dobách se tam jezdívalo většinou 

vlakem “motórkó” neboli “okružákem” z Knínic o půl deváté ráno 
do Jevíčka a pak z nádraží pěšky přes Jaroměřice nahoru do poutního 
areálu na Kalvárii na slavnou velkou mši svatou. Toto poutní místo 
prošlo velkými opravami, před pěti lety při příležitosti třístého výročí se 
opět zaskvělo v plné kráse a nyní je možno je navštívit nejen při jarní 
a podzimní pouti, ale i při jiných příležitostech. Dá se sem pohodlně dojet 
na kole nebo se dopravit autem či autobusem dolů do Jaroměřic 
a vyšlápnout si kopec pěšky. 

A výzva pro turisty, nebo 
poutníky, co chtějí pouti 
věnovat celý den: trasa 
dlouhá 15, 2 km vedoucí 
přes Pohoru může trvat 
5 hodin a více. 
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Oblíbeným místem pěších poutí našich předků býval . 

Z vyprávění víme, že z Knínic vycházeli  již v sobotu odpoledne 
a doprovázel je vždycky některý sedlák s koňským povozem, aby starší 
lidé a malá děcka se aspoň část cesty mohli svézt na žebřiňáku. K cíli 
dorazili večer, přespali na okraji Suchdola a brzy z rána došli do kostela 
na ranní mši svatou. Po ní si nabrali ze studánky pod kostelem vodu 
a vydali se na zpáteční cestu. Pro nás by cesta pěšky byla asi problém, 
ale pro trochu zdatného cyklistu je toto místo jistě dosažitelné. Auto 
můžeme zaparkovat někde na okraji vesnice a aspoň kousek doputovat 
pěšky. A kdy se sem máme vypravit? Kdykoliv! Hlavní pouť je začátkem 
července, menší pouť - porcinkule asi o měsíc později, Mariánská 
zahrada je otevřena celoročně - dvacátého pátého v měsíci od jara 
do podzimu zde bývá v podvečer sloužena mše svatá, voda ve studánce 
u kostela teče také pořád. Určitě stojí za to navštívit toto krásné 
mariánské místo. 
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A pokud nespěcháte, máme malý tip. Zkuste se cestou nazpět zastavit 
na kraji lesa mezi Lipovou a Štěpánovem a najít mezi stromy a keři 
z kamení postavený malý hrádek a pár set metrů odtud na březích 
klikatícího se potoka louku plnou krásných chráněných květin. Možná se 
potom budete i vy do tohoto krásného koutu Drahanské vrchoviny rádi 
vracet. 

 

Známým místem pro pěší pouť je . Vlakem do stanice 

Adamov zastávka a potom asi hodinu cesty převážně do kopce, než se 
objeví věže vranovského kostela. 
Ale to asi všichni znáte. Pokud 
ne, doporučujeme. Poutě se 
konají po celé září a první neděli 
v říjnu. Nedávno se několik 
našich kluků zúčastnilo 
ministrantské pouti, která měla cíl 
právě na Vranově. 
 

Někteří z našich farníků se vydávají na pěší pouť k Panně Marii do , 

buď s poutníky z benešovské, nebo boskovické farnosti. Je to celodenní 
putování od časného rána, s několika zastávkami a podvečerní mší 
svatou ve křtinské svatyni. Zpáteční cestu už jedou autobusem nebo 

Také cíl pro nadšence geocachingu. 

Tip pro rodiny s malými dětmi: 
cesta zpět z kopce se dá 
zvládnout za hodinu, ale nahoru 
raději počítejte s hodinou a půl 
až se dvěma. Lepší než kočárek 
je nosítko nebo šátek. 
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auty, ale i tak se patří smeknout před jejich výkonem. Kdo by měl zájem, 
příští rok v květnu je možnost se zúčastnit. 
Boskovická farnost má bohaté zkušenosti s ještě jednou poutí. 
Boskovice totiž bývají etapovým městem - zastávkou jednoho proudu 

pěší pouti na . Poutníci z Vysočiny se zde zastavují, aby 

načerpali duchovní síly při mši svaté v kostele sv. Jakuba a fyzické síly 
při odpočinku, večeři a přenocování v boskovických rodinách. Někteří 
hostitelé se nechají zlákat, aby aspoň část další cesty šli potom s nimi. 
Přes naši farnost, konkrétně přes Šebetov, každoročně prochází 

uprostřed prázdnin procesí účastníků pěší pouti . 

Více jsme o tomto psali v předloňském Letním Farníčku a mohl by nám 
povyprávět náš poslední pan kaplan Sylwester Jurczak, který se této 
jistě náročné pouti před několika roky zúčastnil. 
Nedávno jsme 
si mohli přečíst 
také povídání 
o putování 
našich 
šebetovských 
farnic 

do  
ve Španělsku.  
 
 
 
 
 
 
 
Získali jsme i svědectví poutnice z farnosti na Vysočině, odkud putují 

každoročně k Panně Marii do . 

Obtížné, ale krásné a nezapomenutelné je šplhání do kopce na 

 nebo na . 

Tenkrát nám napsaly: 
Pouť je nádherný duchovní zážitek, je to čas 
k přemýšlení, poznávání sama sebe, 
překonávání  nepohodlí, setkávání s jinými 
poutníky… 
Zážitků bylo moc, chtěla bych uvést alespoň jeden, 
kterému říkám setkání s andělem. Na dlouhé 
vyprahlé cestě, kdy bylo 39 stupňů, nikde stín, nám 
došla voda. Už bychom pily i z potoka, kdyby nějaký 
byl. Jako zázrakem se v opuštěné vesnici objevila 
stařenka o berlích, která nám vodu darovala 
a požádala za svoji službu o modlitbu v Santiagu. 
Což jsme rády splnily v každém kostele a kapli, 
kterou jsme cestou potkaly. 
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Už tradičně jsme se loni v polovině července, před svátkem Panny Marie 
Karmelské, vydali na pěší pouť do Kostelního Vydří. 
Tyto poutě začaly v Jubilejním roce 2000, kdy vyšli poprvé poutníci 
z Velkého Meziříčí. Organizátory byli a jsou Karmelitáni třetího řádu, 
kteří mají ve Velkém Meziříčí několik členů. Kostelní Vydří je od Velkého 
Meziříčí vzdáleno asi 70 km, proto se putování rozdělilo na dva dny – 
pátek a sobotu. 
O dva roky později, v roce 2002, se přidalo několik poutníků z Měřína. 
V roce 2005 byla určena nová trasa - z Měřína do Kostelního Vydří. Tato 
cesta je asi o 10 km kratší a také jeden z důvodů byl ten, že z Měřína 
začalo chodit více poutníků než z Vel. Meziříčí. Pouť vždy začínáme 
v pátek ráno účastí na mši svaté. Po ní následuje kněžské požehnání 
poutníkům na cestu. Této pouti se účastní zástupci od nejmenších dětí, 
(i v kočárku) přes mládež, až po poutníky v důchodovém věku. 
Několikrát nás doprovázely řeholnice a některý z kněží. Vždy chodí 
kolem 20 poutníků a jezdí doprovodné vozidlo. 
Putujeme hlavně po turistických značkách, a když to nejde jinak, tak po 
silnicích. Každý den se společně modlíme 4 růžence, které obětujeme 
za různé úmysly: za farnost, kněze, mládež, děti, za nemocné, osobní 
úmysly a další. Na těchto poutích jsou velice cenná setkání a rozhovory 
s mnoha lidmi, s kterými by jinak nebyla příležitost si promluvit. 
Velkým přínosem jsou děti, které udržují radost a veselí v celém 
společenství. Hrají různé slovní hry, a když je bolí nohy, tak si zaběhají 
a zase se jim jde lépe. (Kdo nevěří, ať to zkusí.) Také mládež, která 
nikdy nechybí, je skvělou součástí této pouti. Jsou úžasným magnetem 
pro mladší děti a společně udržují vždy dobrou náladu i za špatného 
počasí. 
V pátek večer přicházíme do Opatova, kde máme ve škole zamluvený 
nocleh. Vždy jsme vděčni paní ředitelce, protože jsou nám k dispozici 
sprchy, kuchyň se vším vybavením a tělocvična na přespání. Sobotní 
putování probíhá podobně jako v pátek. V odpoledních hodinách už 
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vyhlížíme, kdy zahlédneme v dáli kostel Panny Marie Karmelské 
v Kostelním Vydří. Od té chvíle nás dělí ještě několik hodin do úplného 
cíle, ale naše srdíčka se nesmírně těší na shledání s Pannou Marií 
a Pánem Ježíšem, při příchodu do poutního kostela. Nedovedu 
vypovědět, jakou radost a vděčnost prožíváme, když po doputování 
přijdeme do kostela a každý sám za sebe děkuje za všechny milosti, 
které během pouti obdržel a ještě obdrží. V samotném areálu kláštera 
jsou nám poskytnuty prostory pro naše pohodlí, aby nám nic nechybělo. 
K večeru přijíždějí ještě poutníci na kolech a auty členové našich rodin, 
aby naše radost byla úplná a mohli jsme vše prožívat společně. 
Večer se účastníme mše svaté, která je většinou venku. Po ní je 
do 24 hodin příležitost noční adorace před Nejsvětější svátostí v kostele. 
V neděli je tzv. Velká pouť, které se účastní velké množství poutníků. 
My, poutníci z Měřína a okolí, se společně účastníme mše svaté, která 
je v 9,30hod a je také, za pěkného počasí, na prostranství u kostela. 
Pouť končíme společným obědem na zpáteční cestě, který je završením 
všeho krásného, co jsme těch několik dní prožívali. 
Tyto poutě jsou pro mě velikým přínosem do všedních dnů celého 
dalšího roku. Loni jsem putovala po čtrnácté a dá-li Pán Bůh, ráda opět 
půjdu.  
Závěrem přijměte pozvání na příští pouť, která se uskuteční 20. až 22. 7. 
2018. Rádi vás mezi sebe přivítáme. 

Poutnice z Měřína 
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Asi před šesti lety jsem s dalšími dvěma kamarádkami šla na pěší pouť 
do Drnovic. Co se mi nejvíc vrylo do paměti z této pouti? Poslední asi 
dva kilometry. Už jsem neměla sílu jít. Byla jsem opravdu vyčerpaná. Ale 
právě v té chvíli jsem vnímala Boží blízkost. Právě v té chvíli se 
odehrávalo něco nepopsatelného v mé duši. Jako bych v tu chvíli víc 
vnímala duchovní silou. Každý krok jsem obětovala za manžela a cítila 
jsem, že Bůh moji oběť přijímá. Byla to krásná zkušenost a děkuji Pánu, 
že mi dal takovou duchovní podporu i skrze kamarádky, se kterými jsme 
se navzájem posilovaly…  
Myslím si, že podobně je to tak i v našich životech. 
Měla jsem a mám moc ráda písničku, kterou jsme často zpívali za našich 
mladých let: Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou… sílu opustit 
svůj hřích jsem dostal na kolenou… sílu začít nově žít jsem dostal 
na kolenou… v modlitbách když budeš stát, Duch svatý začne vát…  
Pojď na kolenou otvírat Bohu své srdce dokořán a budou se dít zázraky, 
protože Bůh je Bohem zázraků. 

 
Kdysi za studií jsem putovala tehdy se svým přítelem z Brna na Vranov. 
Byla to noční pouť. Napadlo mě – tehdy jsem spolupracovala 
s handicapovanými lidmi – co zkusit jít v úplné tmě? Zavřela jsem oči a 
nechala jsem se vést za ruku od svého budoucího muže. Nakonec jsem 
tak absolvovala celou cestu, jak dlouho trvala už dnes vůbec nevím. 
Každopádně jsem dokázala něco, co jsem si myslela, že moje vůle 
a povaha vůbec nemůže zvládnout – spolehnout se plně na druhého. 
Kéž by to člověk uměl i v běžném životě – důvěřovat. 
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Přátelská pospolitost, páteční půlnoc. Pilná pracovitá Petra, píšící pro 
parochiální periodikum, povídá: „Píšeme poutní povídání, písneš prosím 
pár písmen?“ Poposednu, poohlédnu, přemýšlím, pomumlávám pár 
průpovídek, pochybuju, posléze přikývnu. Poutní putování potřeba 
podpořit. 
 
Přeskočme přes pár pokolení pozadu. Písmo píše: Pořád předci 
putovali. Pán putoval Palestinou, předtím putovala Panna, pěstoun, 
proroci. Putovali Pánovi přátelé, přinášeli poselství, povzbuzovali. 
Pozor: Pán putuje pořád, přitom promlouvá. Přijal prostý původ, 
podobenstvími provokoval představené. Posléze pronásledován, 
prodán přisluhovačům, přibit, proboden, pochován. Překonal 
pozemskost, první povstal, provázel putující, proměňoval pochybnosti, 
poskytoval poznání. 
 
Putujme. Prošlápněme pohorky, přibalme proviant. Projděme pěšinky, 
podél potůčků, přes paloučky, podél propastí, přes padlý porost, 
překonejme pohoří, projděme planinami, přeskočme příkopy. Přidejme 
při přeháňkách, postůjme při poutních památkách, pozdravme patrony, 
poklekněme při požehnání, pak posilněni pokračujme. Přenocujme po 
poustevnách, potom přivstaňme. Potkávejme pocestné, pozdravme. 
Poznávejme pravé přátele. Přijímejme pohostinství, pojezme pokrmy, 
popijme pivo, pohovořme, poděkujme. Promodleme putování, připojme 
přímluvy, poděkování, přednášejme prosby. Popěvujme poutní písně. 
Putujme pravidelně. Pozorujme postupně probuzenou, pak plesající, 
plody přinášející přírodu, potom posmutnělou, pospávající. Příroda 
pořád promlouvá Pánem pronesenými podobenstvími. 
 
Putujme. Proč? Poznáme. Potkáme Pána, potěší, poradí, pošeptá 
plány. Pookřejeme. Pročistíme plíce, posílíme pulz, přeformátujeme 
pozadí, pohubneme, prospějeme postavě. Pokorným poutníkům Pán 
projevuje přízeň, požehnání, pomáhá při problémech. Přesto při 
putování pravidelně přicházejí potíže. Prověřují. Při překonávání 
překážek poporosteme. Podpírejme pokulhávající, poponášejme 
pochroumané, pomáhejme potřebným, propíchněme puchýře, 
přijímejme pomoc. Pojďme prubnout putování, prošlapme podrážky. 

 
Příležitostný poutník
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„Je nezbytně nutné začít zavčas trénovat”, 
říká Mons. Jan Peňáz.                                     
Někteří však tvrdí, že není moudré zničit se už předem: 
„Raději padnout na pouti než na tréninku”, 
říkají například Mons. Jindřich Bartoš a P. Marek Dunda. 
Tak si vyberte… 
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Posledního dubna se naše rodina rozhodla, že na poutní místo Suchdol-
Jednov opravdu zavítáme. Jednoduchý plakátek na stránkách zdejší 
farnosti nám nepodal informace, díky kterým by člověk věděl „do čeho 
jde“, ale co, máme volno, děti si zaslouží výlet a do Suchdola jsme už 
dlouho chtěli jet. Krásné slunečné ráno na prvního máje jsme se tedy 
autem vydali na Pouť dětí a mládeže k Panně Marii – jak hlásal výše 
zmíněný plakátek. Po cestě jsme si povyprávěli s dětmi o tom, že začíná 
měsíc Panny Marie a že v kostele, ve kterém pouť začala mší svatou, 
že uvidí krásnou sochu naší nebeské Matky. 

 
Po rozpačitém postávání před kostelem – nevěděli jsme, jestli jsme 
vítáni, pro koho je vlastně tato akce určena – jsme se přece jen odhodlali 
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k registraci, dětičky dostaly cedulku se jménem na bundičku. Pak jsme 
chtěli špendlíčkem označit na mapě, odkud jsme přijeli, ale Knínice už 
tam neměli, poslední obcí na mapě byl Šebetov – nu co, se Šebetovem 
přece tvoříme jednu farnost. Farnost Suchdol u Prostějova patří 
do olomoucké diecéze. 
A pak už to začalo! V kostele plno, našli jsme si místo v uličce „na 
stojáka“, aby děti viděly. Tolik rodin s dětmi v jednom kostele je vidět 
snad jen na pouti rodin ve Žďáře. A ta atmosféra! Jako při setkání 
mládeže s otcem biskupem v katedrále. Zažili jsme tam tak krásný klid 
a tak pěknou mši svatou (s tak velkým počtem „živých“ dětí), že z toho 
čerpám doteď. Děti celou mši svatou stály, tulily se kolem rodičů a vůbec 
nebylo třeba řešit sebemenší problém. Jako balzám na duši působil 
celebrující kněz P. David Ambrož, spirituál Biskupského gymnázia Brno, 
který přijel na pozvání místního duchovního správce. Na celý kostel se 
usmíval, srdečně nás přijímal a každým gestem nás všechny 
sjednocoval. V promluvě mluvil moc pěkně o oběti, kterou Maria 
s láskou vykonala, když se vydala na cestu za těhotnou příbuznou 
Alžbětou, krásně popisoval, jak proběhlo jejich pozdravení, upozornil 
nás na to, že naše vzájemné zdravení je často odbyté, bezmyšlenkovité, 
naše setkávání by mělo být plné pozornosti a vzájemné přijímající lásky. 
Děti si určitě zapamatovaly, že Jan Křtitel byl o půl roku starší než Ježíš. 
Dalším zážitkem, který mě inspiroval k následným úvahám o tom, jak 
prožívat tajemství eucharistie, bylo samotné přijímání. Podávajícím 
knězem byl také místní pan farář P. Ondřej Horáček. Když jsem přišla 
na řadu, a pohleděla do tváře podávajícího kněze, pak na proměněnou 
hostii, na Krista, pak zase na kněze – stihlo se mi v hlavě promítnout 
tolik věcí! Zvláštnost výrazu tváře kněze mě přiměla k silnému 
rozechvění a živé rozmluvě s Ježíšem. V knězi jsem viděla skutečného 
milujícího sklánějícího se Ježíše, který říkal: Tady jsem, abych se ti 
daroval. A já toužebně řekla ano. Děkuji Bohu za tohoto kněze, skrze 
něhož jsem mohla zažít něco nadpřirozeného. Po dlouhé době jsem 
zase cítila, že přijímám Svátost. Z této zkušenosti jsem čerpala 
i nedávno, když jsem na jiném místě pozorovala kněze sloužícího mši 
svatou. Přišla chvíle proměňování a bylo mi líto, že z mého vnějšího 
pohledu vše probíhalo tak chladně. V ten moment mi přišlo na mysl, že 
ať je kněz stojící za oltářem navenek jakýkoliv, je to v této chvíli skutečný 
zástupce Ježíše na zemi a já se nemusím omezovat na vnější dojem. 
Stačilo zavřít oči, představit si milující, zářivou tvář Ježíšovu 
a proměňování jsem mohla prožít v slzách blaženosti a v pokoji. 
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Těch inspirací bylo v ten den víc. Představte si, že na závěr mše nás 
do lavice pozvala jedna babička, jejíž rodina s malým dítětem odešla 
z kostela ven. Naše děti spokojené, že konečně sedí a milá paní hned 
začala se mnou rozmlouvat, jako bychom se dlouho znaly. A vrcholem 
bylo, když mě požádala, abych se modlila za její příbuznou, která 
nedávno potratila a teď čekají druhé miminko a bojí se, jak vše dopadne. 
Tato žádost mě ohromila – její důvěra. Snad cítila, že Bůh je s námi, 
když nám žehná tolika dětmi, nevím. I já jsem ji požádala o modlitbu, 
protože jsem ji vnímala jako vzácnou ženu. 
A na závěr snad už jen krátce. Když jde o zmrzlinu, děti vystojí 
i půlhodinovou frontu: jeden zmrzlinář obsloužil několik desítek, možná 
stovek dětí! Když se chce, všechno jde: jedna farnost zajistila zpěv při 
mši sv., jiná nachystala občerstvení, jiná následný program pro děti 
na hřišti, jiná zase odpolední májovou pobožnost, kterou byla celá Pouť 
dětí a mládeže k Panně Marii zakončena. A socha Panny Marie 
v kostele byla opravdu krásná a zářící. 
A ještě malé pozvání – mnozí asi víte, že na tomto poutním místě se 
nachází vedle fary také Mariánská zahrada, strávili jsme v ní nějaký čas 
a je v ní moc dobře, neváhejte se tam někdy vypravit. 
Mám dojem, že k zajímavým zážitkům často vedou nenápadné nitky, 
které někdy můžeme přehlédnout… 

 
A při cestě domů jsme se zastavili tady. 

K tomu nás zase inspirovali babička s dědem. 
Rozhodně si zjistěte, kde že jsme se to ocitli: 

 https://mapy.cz/s/2Goa3 (nutno zadat velké G)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mapy.cz/s/2Goa3
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Stále častěji mi přichází na mysl situace, kterou naše farnost a celá 
římskokatolická církev zažívá: nedostatek nových kněžských povolání, 
nedostatek vytrvalých kněží, kteří by mohli spravovat oblasti únosné 
jejich silám a možnostem; farnost nejednotná a tápající, vzájemná 
neporozumění si, přibývající množství lidí, kteří volají po skutečných 
otcích, kteří by je láskyplně a správně prováděli životem. 
Každý to můžeme cítit jinak a s různou intenzitou. Fakta ale hovoří jasně 
– co se týče počtu kněží v naší diecézi a počtu bohoslovců v seminářích. 
 
Proč z naší farnosti už tak dlouho nevzešel kněz či řeholní povolání?  
Možná proto, že se půda pro nová kněžská a řeholní povolání teprve 
připravuje, v mysli mi teď probíhá tolik početných rodin, tolik krásných 
dětí, které vnímáme jako velké požehnání naší farnosti. 
 
Touha po pravidelném a soustavném modlení za naši farnost, naše 
kněze a nová kněžská a řeholní povolání stále roste. Zároveň si je 
člověk vědom svých limitů a nedůslednosti, které brání tomu, aby se 
dobře modlil a přinášel oběti. Věřím, že důležité je společenství lidí, kteří 
táhnou za jeden konec provazu a vzájemně se podpírají. Proto vysílám 
mezi vás, milí farníci a přátelé, nabídku a prosbu: 
 

Jakou formu zvolit, jaký modlitební závazek 
bude únosný, ale ne zas laciný? 
 

, kterou nacházíte na této straně, použijte dle 

svého uvážení. Pomodleme se alespoň občas, můžeme přijít dříve 
do kostela a tam modlitby Bohu přednést, nebo modlitby připojme 
ke každodenní večerní modlitbě v rodině, anebo obětujme pouť za tyto 
úmysly… 
Možná jednoho dne ve farnosti dospějeme k odvážnějším krokům…  

Prostá odpověď by mohla znít: protože je to skutečně potřeba! 
Přijměte prosím krátkou úvahu a prosbu: 



 
 25 

 
 

Maria Calasanz Ziescheová 

 
Heiman z Altshausenu (1013-1054), velký mnich a učenec z Reichenau, 
jedna z nejskvělejších a nejdojímavějších postav středověku, k nám 
v tomto románu promlouvá svým životem. Ačkoliv čtyři desetiletí jeho 
života probíhala v tichu a osamělosti ostrovního kláštera a v omezenosti 
těžkého ochrnutí, nejsou přesto jednotvárná.  
Je to vzrušující čtení, jak se mladý švábský hraběcí syn probojoval 
k radostnému přijetí svého osudu a jak ze svého ubohého života 
postupně vytváří velké a svobodné bytí. Ochrnutého provází láska 
a věrnost, ale zakouší též mnoho ústrků, nepřízně a 
závisti. Vším, co ho potkává, se stále více stává 
radostným bohatým chudákem, který je schopen 
obdarovat druhého. Mnich Heiman obdaroval nejen 
své spolubratry na ostrově Reichenau, svého opata, 
proslulého Berna, svou hraběcí rodinu, ale má 
mnoho co říci a dáti i dnešnímu člověku. 
 
Ukázka z knihy, str. 54: 
Janův list. Zná ho. Přeletěl text skoro znuděně, text 
v krásné zvonivé řeči, která je mu běžná. Né, to není to pravé. Známá 
místa, známé věty, příliš známé. 
Zaráží se a čte podruhé. “Bůh je láska.” 
Jaké ohromující tvrzení zde Jan uvádí. “Bůh je láska”. Už tolikrát četl 
tuto větu. Dnes poprvé ho uchvátila. ”Bůh je láska”. Je li to pravda… Bůh 
všemohoucí, vševědoucí, nejvyšší, Pán, Soudce, Udržovatel - je Láska. 
V jedné tak jednoduché větě se dá vyjádřit Boží podstata? Bůh není 
mstitel, není svévolník, který bez výběru bije nevinné. On je láska. 
On nemá jen přemíru lásky. On sám svou podstatou, svou vůlí je Láska. 
Ochrnutý si nyní ještě není vědom, co toto poznání pro jeho nemoc 
znamená, jaký smysl může dát jeho spoutané, ubohé existenci. “Bůh je 
láska”. Oslněný a bezmocný stojí před jasným světlem této výpovědi 
o Bohu. 



 
       26 

 
 

 
Toto téma letošní postní duchovní obnovy mě zaujalo, proto jsem se 
vydala v sobotu 3. března na sýpku, abych si vyslechla poutavou 
přednášku o. Martina Höniga, který duchovní obnovu vedl. Ve svém 
mluveném projevu, zřetelném, výrazném a laskavém, se opíral o různé 
knihy, např. čerpal  a často citoval z útlé knížky Franka Duffa s názvem 
„Můžeme být svatí“. Určitě stojí za přečtení. 
Být svatým uprostřed dnešní uspěchané doby? Moderní doby? V tomto 
světě? Ve světě, kde se vytrácejí morální hodnoty? Jde to vůbec? 
A co to vůbec znamená být svatý? Netýká se to jen „vyvolených lidí“? 
Jen těch, kteří působí zázraky nebo konají mimořádné dobro? 
Tyto otázky se mi honily hlavou a při pozorném naslouchání slov otce 
Martina jsem na některé z nich dostala odpověď. Takže: 
Bůh vložil do srdce každého upřímného katolíka touhu po svatosti. A teď 
se nabízí popis svatého – svatý je ten, kdo své obvyklé povinnosti plní 
mimořádně dobře, a to z lásky k Bohu. 
Všichni křesťané jsou zavázáni a povoláni ke svatosti. Svatosti 
dosáhneme tím, že budeme konat svou práci, že budeme plnit své 
každodenní povinnosti, které spočívají v maličkostech, s Boží láskou. 
Vše, co děláme, máme konat z lásky k Bohu. Pracuj, starej se o rodinu, 
vař, hraj si,…., vše dělej pro Boha a z lásky k němu. Práce i povinnosti 
jsou svaté, spojíme-li je s myšlenkou na Boha. 

Mše svatá na úvod postní duchovní obnovy 
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Bůh jako náš Otec chce, abychom se stali svatými. Dává nám k tomu 
milost. Posláním křesťana je být svatým v civilním životě, 
v nejběžnějších situacích, v prostředí, kde žijeme (v rodině, 
v zaměstnání, ve veřejném životě,…) a proměňovat tento svět zevnitř 
s Ježíšem (Pane, tohle dělám pro Tebe.). 
 
K povolání ke svatosti nám může pomoci návod, jak na to. 
1. Modlit se. Mluvit každodenně s Bohem o tom, co prožíváme. Stále 

být napojeni na Boha. 
2. Chodit často ke svátostem. 
3. Je potřeba mít někoho, kdo nás v duchovním  životě doprovází. 

Nemusí to být kněz, řeholník, ale třeba přítel, s kterým se poradím, 
povzbudím. 

4. Udělat si plán (na povinnosti, na modlitbu,…). Je možné čerpat 
z knihy „Mámy v jednom kole“. 

5. Konat sebezápory, činit pokání. Máme v sobě špatné sklony, sklon 
k lenosti, pohodlnosti, zvědavosti atd. a je třeba umrtvovat tyto 
špatnosti. 

6. Přibližovat druhé ke Kristu, tzv. apoštolát přátelství a důvěry. 
 

 
Za zavzpomínání na postní duchovní obnovu naší farnosti děkujeme 
Markétě Dvořákové, a pokud chcete vyslechnout celé znění přednášek, 
neváhejte navštívit www.kninice.farnost.cz, kde naleznete záznam. 
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V loňském Letním Farníčku nás zaujal krásný příběh o tom, jak se rodiny 
z naší farnosti vydaly na Pochod pro život do Prahy, a co všechno stihly 
zažít během jedné dubnové soboty. To byla první zmínka o Pochodu pro 
život, o kterém jsme do té doby neměli ani tušení. Říkali jsme si, že 
bychom to příští rok rádi také vyzkoušeli, ale vlivem jiných událostí jsme 
to brzy pustili z hlavy. Skoro celý rok uběhl a v Zimním Farníčku se 
objevila upoutávka na Pochod pro život 2018 a to nám bylo jasné, že 
letos jedeme! Přihlásili jsme se a doufali, že tentokrát se vlak 
neporouchá a počasí vyjde na jedničku. Zbýval týden do našeho „výletu“ 
do Prahy a společně s instrukcemi a krásnými tričky přišla i potěšující 
zpráva, že nově bude pro velký zájem zastávka hromadného vlaku 
i v Letovicích - známka toho, že nebudeme muset jet až do České 
Třebové, ráno si déle pospíme a večer se dříve vrátíme. 
Sobotní ráno nás vítalo oblohou bez mráčku a předpovědí počasí, 
že v Praze bude 20 stupňů a jasno. Děti zdravé, počasí super, co víc si 
přát. Vyrazili jsme na cestu. Vlak jel plný všech věkových kategorií, kdy 
velkou část tvořily malé děti.  To jejich očekávání, co je dnes čeká, bylo 
kouzelné. 
Do Prahy jsme dorazili s 15 minutovým předstihem a již na nás čekalo 
několik autobusů, které nás odvezly na Pražský Hrad, kde se konala 
mše svatá s českými a moravskými biskupy a hlavním celebrantem, 
kardinálem Dominikem Dukou. Mše svatá v chrámu takového jména, 



 
 29 

takové velikosti a za přítomnosti tisíců lidí má nezapomenutelné kouzlo 
a myslím, že na ni budeme dlouho vzpomínat. 
Čas oběda se přiblížil a my jsme po mši svaté přešli za krásného jarního 
počasí na Klárov, kde nás čekal oběd a také doprovodný program. 
Vystoupili Bohemian Pipe Band, kteří zahráli na dudy a bubny skotské 
písně a po nich se nám představil nezapomenutelný kejklíř Vojta Vrtek, 
který bavil všechny přítomné od samého začátku vystoupení 
až do konce.  
Vrchol akce, samotný pochod se přiblížil. Ta atmosféra 
několikatisícového davu, která podporuje jednotnou věc, byla famózní! 
Dokonce se nám stalo, že se nás ptali cizinci, co se to právě děje 
a průvod si natáčeli a fotili. Procházka ulicemi Prahy byla v odpoledních 
hodinách pro některé, obzvláště malé děti, už náročná, ale všichni jsme 
ji úspěšně zvládli. Celá sobota byla zakončená na Václavském náměstí 
krátkým programem a pak již následovala cesta vlakem zpět do různých 
koutů naší republiky. Hodnotíme tuto akci jako velmi vydařenou a jsme 
rádi, že jsme se jí zúčastnili. Věříme, že na devatenáctý ročník, který 
bude příští rok, pojede zástupců naší farnosti o něco víc. 

Štolfovi 
 

 
V sobotu 5. května jsme se my, kluci, co sloužíme u oltáře, vydali 
na ministrantskou pouť. Naším cílem byl Vranov u Brna. Vyjeli jsme 
celkem brzy ráno a zdárně jsme autobusem, běžnou linkou, dorazili 
do Lipůvky. V místním kostele byl sraz všech ministrantů 
(z boskovického děkanátu; další děkanáty putovaly na Vranov z jiných 
míst). Odtud naše cesta začala. Nejprve jsme šli dlouho po silnici, ale 
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nakonec došlo i na lesní cestičky. Když jsme doputovali do Vranova, 
čekala nás příjemná odměna v podobě párků. Poté, co všichni dojedli a 
doplnili tak své síly, přesunuli jsme se do kostela. Tam jsme vyplnili 
krátký test. Rozhodně nebyl jednoduchý. No a potom pro nás pořadatelé 
měli další překvapení. Jelikož patron pouti byl sv. Václav, měli jsme 
možnost shlédnout šermířské vystoupení. Naším posledním společným 
zážitkem byla mše svatá, kterou sloužil náš brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle. Domů jsme už celí unavení byli odvezeni autem rodičů jednoho 
z nás. Prožili jsme společně příjemný den. 

                                                                                 Radovan Kotouček 

 
A další zážitky z ministrantské 
pouti: 

 
 potkal jsem na Vranově 

kamaráda, který bydlí až 
u Jihlavy a vidíme se třeba jen 
jednou ročně! 

 ta cesta byla fakt dlouhá! 
 největší zážitek mám z toho, že 

mi požehnal při přijímání přímo 
biskup Vojtěch! 
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V minulém Farníčku se objevila pozvánka na pouť médií, která se konala 
letos poprvé na Velehradě. Tajně jsem doufal, že se nám podaří tuto 
pouť na tomto památném poutním místě navštívit. S Boží pomocí se 
podařilo. 
Přivítala nás krásně vyzdobená a poutníky zaplněná velehradská 
bazilika. Mši svatou sloužil pomocný olomoucký biskup Josef Nuzík 
s deseti kněžími. Když na začátku mše svaté ředitel Radia Proglas 
Mons. Martin Holík vyjmenovával všechna křesťanská média, jejichž 
zástupci na Velehrad dorazili, s radostí a trochou hrdosti jsem si 
uvědomil, že i knínický farní časopis je na této pouti přítomen a že 
vlastně taky tak trochu patří do rodiny křesťanských médií. 
V kázání otec biskup vyzdvihl důležitost práce novinářů, to, jakým 
způsobem informují veřejnost, jestli objektivně nebo hledají za každou 
cenu senzace. Nejen novináři, ale každý z nás je zpravodajcem, když 
se vrátíme z práce, z návštěvy, z kostela, všichni referujeme o tom, co 
jsme zažili nebo slyšeli. Důležité je, aby naše zprávy nesly dobré 
svědectví, připomněl nám otec biskup slova papeže Františka. 
I mešní píseň byla taková “novinářská” - Aleluja, církev zpívá, žije, žije, 
žije Pán, léčí srdce neduživá, volá pokoj vám - vždyť toto je přece ta 
nejúžasnější a nejradostnější zpráva v dějinách lidstva. A ten pokoj, 
který nám Pán dává, byl v těchto chvílích ve velehradské bazilice přímo 
hmatatelný. Kéž bychom byly všichni schopni jej nabrat a předávat dál.  
Po skončení mše svaté jsme navštívili našeho krajana kardinála Tomáše 
Špidlíka, který odpočívá na nejčestnějším místě přímo za hlavním 
oltářem. Byl to velice silný zážitek.  
Venku u baziliky měla jednotlivá křesťanská média svoje stánky, kde 
jejich zástupci nabízeli knížky, časopisy a jiné předměty, viděli jsme zde 
několik tváří známých z televize nebo z fotografií. Třeba Kateřinu 
Koubovou a Jiřího Macháně, šéfredaktorku a vedoucího redakce 
Katolického týdeníku, Martina Holíka a redaktory z Radia Proglas 
a další. 
My ale byli plni dojmů a toho již zmiňovaného pokoje, který na nás 
působil v krásně opravené velehradské bazilice a u hrobu kardinála 
Špidlíka a také z fotek společenství fotografů Člověk a víra, které bylo 
možno zhlédnout uvnitř kostela. Jestli máte možnost, jeďte na Velehrad 
na pouť. Stojí to za to!         -hd- 
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Brněnské Centrum naděje a pomoci pořádá o letních 
prázdninách kurz pro dospívající dívky ve věku 12 -18 let pod názvem 
Být sama sebou. Jedná se o týdenní kurz, probíhající vždy ve všední 

dny v časovém rozmezí 9:00 – 13:30, tentokrát v termínu 9. 7. - 13. 7.  
 
Kurz je zaměřen na získání zdravého 
sebevědomí dospívajících  a uvědomění si 
svojí jedinečnosti, kdy etické hodnoty jsou 
předkládány v souladu s morálním učením 
katolické církve. 
Témata kurzu jsou: 
osobnost, komunikace, společenská etiketa, 
image, partnerské vztahy, lidská sexualita, 
závislosti, zdravá výživa, kadeřnictví a 
kosmetika, během které probíhá i praktická ukázka líčení. 
V rámci tohoto preventivního programu si dospívající dívka může 
za pomocí testů a her zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit 
a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. 
Bližší informace včetně přihlášky: 
https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1  

Těšíme se na mladé slečny, které na sobě chtějí více pracovat. 
 
 

Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) 
 
Program začínající středeční mší svatou v 19:00 a zakončený mší 
svatou v neděli v 11:00 nabízí pestrý výčet přednášek, modliteb, mší 
svatých, adorací, kulturních a duchovních zážitků. 
Přednášející: P. Bogdan Stepien, P. Vojtěch Kodet, Pavol Strežo, 
P. Jakub Sadílek, P. René Luc, P. Ladislav Heryán, Juraj Jordán Dovala, 
P. Petr Karas, Veronika K. Barátová 
 
Účast je možná také na části programu, děti mohou prožít paralelní 
program pro děti od 4 let.  
Přihlašujte se na: www.konference.cho.cz 

https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1
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Staré Město u Uherského Hradiště - Velehrad 
 
Milé maminky, letos v červenci budeme konat pouť, při které 
budou přenášeny ostatky sv. Markéty Antiochijské z Olomouce 
přes Velehrad až do Marcheggu v Rakousku. 
 

Pouť nese podtitul ČISTOTA SRDCE A LIDSKÁ LÁSKA 
 
Proč se vydat na tuto pouť? Markéta byla mladičká dívka na kraji svého 
mladého a slibného života. Byla ale již svým chováním i dospělou ženou. 
V očích nejen dnešních lidí byla „hloupá", ale jí záleželo především na Božím 
pohledu. Zamilovala se do Krista. Zamilovat se do Krista neznamená vždy 
zůstat chudý, v celibátu a zemřít mučednickou smrtí. 
Maminky, podívejme se na dnešní děvčata. Čemu vlastně věří? Co je pro ně 
doba chození a známosti? Co ví o manželství? A kam až sahají hranice jejich 
vnitřní čistoty? Mnohdy vidíme kolem sebe jinou realitu. Děvčata z věřících 
rodin žijí nesezdaně, mají předmanželský styk, užívají antikoncepci a pak 
následně řeší neplodnost tzv. asistovanou reprodukcí. Přiznejme si, že mnohdy 
se jedná o naše vlastní dcery. Výchova děvčat je velmi důležitá! Proč je vlastně 
čistota před manželstvím tak důležitá? A proč dnes vůbec uzavírat manželství? 
Co nám říká tělo o Bohu už od věčnosti? Jak spolu sex, Bůh a manželství 
souvisejí? Pouze když je všechno pohromadě: láska, manželství, sex a děti – 
pak můžeme naplno zahlédnout odlesk Božího tajemství. To, jak to Bůh 
zamýšlel s člověkem již od věčnosti. Jak lehce dnes zaměňujeme lásku 
s emocemi a city, a to nehledě na věk. A kde je teprve prostor a úcta 
k zasvěcenému životu? I nad tím bychom se během pouti chtěli zamyslet. 
 
Připutujte i se svými dcerami (bez ohledu na věk) a zažijte společně právě 
tento rozměr pouti se sv. Markétou. Nebo připutujte i samy a vyprošujte 
jim milosti k tomu potřebné. 

Úryvek z pozvánky od Markéty Klímové (koordinátorky Modlitby Matek) 
– celé znění na webových stránkách farnosti 

 
PROGRAM POUTI 17. 7. 2018: 
9:30-9:45 Staré Město, kostel svatého Ducha - tichá modlitba * 9:45 
přivítání, úvod do života sv. Markéty a požehnání poutníkům na cestu * 
10:30 pěší pouť s nesením ostatků sv. Markéty na Velehrad (8 km), 
po cestě modlitba a zpěv * 12:45 mše sv. na Velehradě s uctěním 
ostatků sv. Markéty * 13:45 oběd * 14:45 přednáška * 15:45 společná 
adorace matek a dcer v kostele * 16:30 konec pouti 
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Koná se už od roku 2009. Je to pouť pro ty, kdo potřebují Boží 
milosrdenství. V roce 2017 poutníci připutovali do Slavkovic v pěti 
skupinách - z Českých Budějovic (39 poutníků), Prahy (51 poutníků), 
Fulneku (65 poutníků), Hodonína (38 poutníků) a nově z Mladé Boleslavi 
(27 poutníků). Celkem tedy putovalo 220 poutníků. 

 

 
 

Začátek ve 14 hodin dole u zastávky svěcením kříže a po té mše sv. 
v kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova. 

 

 

Začátek ve 13 hodin mší svatou v areálu nad kostelem. 

 

- 18:00 Poutní mše svatá u kapličky s doprovodem scholy ze 
Sebranic 
Sbírka na vyřezání postav Tří králů do chrudichromského betlému 
 
- od 19:15 v areálu kulturního domu: 
Občerstvení – pivo, limo, víno, grilované klobásy, topinky, hermelín … 
Poutní tombola – prodej losů (každý vyhrává), vyzvednutí cen 
Fotoprezentace z poutí a oprav kapličky v letech 2013 – 2017
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Uganda Czech 

Development trust 
POBOX 72629 

Kampala Uganda 

Východní Afrika 
  
 
Drahý pane Haupte, 
  
dovolte mi poslat vám vřelé pozdravy, i vašim rodinám. Jak se daří Vám 
a Vaší zemi? 

Díky vaší podpoře můžu stále pokračovat ve studiu. Během minulých 
prázdnin jsem dělala mnoho věcí. Pěstovala jsem plodiny, navštěvovala 
jsem potřebné a pomáhala jsem rodičům s domácími pracemi. 
Po prázdninách jsem se vrátila do školy a jsem teď ve čtvrté třídě 
„seniorů“. Tímto vám také chci slíbit, že budu dělat všechno pro to, 
abych uspěla. Studuji totiž velmi pilně s vidinou zářivé budoucnosti. 
Ve škole jsem v sekci stravování také díky vaší podpoře. Budeme mít 
pololetní zkoušky. 
V Ugandě prožíváme právě postní období, kdy všichni místní křesťané 
prosí Boha za odpuštění a každý pátek obvykle chodíme na křížové 
cesty a zpíváme při nich s ostatními členy naší komunity. Doufám, že 
také vy prožíváte ve vaší zemi toto období. My tuto postní dobu 
prožíváme každý rok, musíme se postit a chodit na křížové cesty. 
Velikonoční neděle je den, kdy Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. Během 
Velikonoc děláme spoustu věcí. Před oslavami prožíváme například 
mytí nohou před Velkým pátkem, modlíme se a prosíme za odpuštění. 
Myslím, že také vy slavíte tyto dny podobně. 
V Ugandě se právě chystáme oslavovat Velikonoce. Během Velikonoc 
je studentům z naší sekce dovoleno jít slavit tyto dny domů a poté se 
opět vrátíme ke studiu. Já i ostatní studenti se učíme na poslední 
zkoušky tohoto pololetí. 
 

Přeji Vám krásné Velikonoce. 
Vaše vděčná 

Zalwango Joyce 
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Ach člověče zde 
málo stůj 

rány Krista rozvažuj 
rány Krista kynou 
léta Tvá Tě minou 

a smrt nastane 
kam se Tvoje duše 

dostane ? 
 

1907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento kříž můžeme najít v Šebetově v zatáčce pod koupalištěm 
pod kopcem, na kterém stojí kaple sv. Anny. 
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řeholnice a mučednice 
 
Marie Antonína Kratochvílová se narodila 
v roce 1881 v rodině slévače vítkovické 
slévárny Jana Kratochvíla. Ten se 
do Ostravy přistěhoval se svou ženou 
Johannou a dcerou Valerií v roce 1879. Marie 
Kratochvílová ve své věřící rodině prožila 
harmonické dětství. Jako malé dítě zažila 
počátek výstavby dělnických kolonií 
z červených cihel a budování farního kostela 
sv. Pavla. 
 
Ve svých dvaceti letech vstoupila do kongregace Chudých školských 
sester Naší Paní. Působila jako učitelka ve školách kongregace 
v Karviné, pak ve Lvově a v Tlumači. Nakonec byla představenou 
komunity v Mikuličíně.  
 
Během 2. světové války neohroženě pomáhala potřebným a postiženým 
lidem. Za svou činnost byla 9. 7. zatčena gestapem a vězněna 
v politickém vězení ve Stanislavově na dnešní Ukrajině. Zemřela 
následkem týrání a nemoci 2. 10. 1942 v nemocnici ve Stanislavově, pět 
dní poté, co opustila vězení. 
 
Blahořečena byla 13. 6. 1999 ve Varšavě spolu s mučedníky pro víru 
z doby 2. světové války při pouti Jana Pavla II. do Polska. 
Na její počest byl pojmenován Dětský domov blahoslavené Marie 
A. Kratochvílové v Řepišti, v letech 2000-2005 nesla vítkovická 
nemocnice na její počest jméno Vítkovická nemocnice Blahoslavené 
Marie Antoníny. 
 
Připomínáme si ji 12. června. 

 

Blahoslavená Marie Antoníno Kratochvílová, rozněcovalas víru 
v dětech a mládeži, když jsi je vychovávala. 

Bdi nad nimi i dnes a pomáhej jejich učitelům a vychovatelům, 
aby o ně s láskou pečovali. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pavel_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98epi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/2000
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
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8. 4. Ondřej Haupt,  Knínice 103 
 

21. 2. Zdeněk Odehnal,  84 let,  Knínice 39 
15. 3. Jarmila Látalová,  88 let,  Knínice 37 
24. 3. Marie Dračková,  78 let,  Knínice 242 
7. 5. Marie Fašanková,  83 let,  Knínice 194  

 

 

 

 
Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním 
neopovrhuj. 

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. 

Můj synu, kdyby tě lákali hříšníci, nepřivoluj! 

Kdyby tě přemlouvali: „Pojď s námi, vražedné úklady nastrojíme, 
počíháme si na nevinného bez důvodu, pohltíme je, jako podsvětí 
pohlcuje živé, bezúhonní budou jako ti, kdo sestupují do jámy, přijdeme 
si na rozličný drahocenný majetek a domy kořistí si naplníme, spoj svůj 
úděl s námi, budeme mít všichni jeden měšec“ – můj synu, nechoď 
s nimi jejich cestou, zdržuj svou nohu od jejich stezky, neboť jejich nohy 
běží za zlem, pospíchají prolévat krev. 

Je zbytečné sypat pod síť, když to každý okřídlenec vidí. 

Oni však strojí ty vražedné úklady proti sobě, číhají na vlastní duši. 

Takové jsou stezky všech, kdo za ziskem se honí; ten stojí své pány 
život. 

Moudrost pronikavě volá na ulici, na náměstích vydává svůj hlas. 

 

Kap. 1, verše 8 - 20 
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V sobotu 26. května se mládež našeho děkanátu sjela do Kunštátu 

na soutěžně-duchovní program . Naši tygři 

bojovali statečně! Gratulujeme k 3. místu. 
Milí mladí, díky za vaši akčnost a sílu. Kéž v životě vždy a za všech 
okolností bojujete za Krista. 
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