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„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci 

k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání 

s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním 

chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá 

sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože 

„z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, 

nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, 

objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí. Toto je 

chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se 

oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní 

jsem znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě. 

Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět do své Vykupitelské 

náruče.“ Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se 

ztratili!“ (papež František) 
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Ujasnění pojmů: Mnohdy dochází ke vzájemnému zaměňování pojmů 

 a  - jaký je mezi nimi rozdíl? 

Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi definuje evangelizaci jako 
přinášení Radostné zvěsti všem společenským vrstvám a třídám. 
Účinkem této zvěsti pak dochází k proměně lidí samotných a tím 
k vytváření nového lidstva. Slovo misie má v podstatě stejný význam.  
 
Zatímco však evangelizace, nebo lépe „nová evangelizace“, je ve 
smyslu encykliky Redemptoris missio zaměřena zejména na hlásání 
evangelia ve společnosti původně křesťanské a dnes sekularizované, 
misie - ve smyslu „ad gentes“ - se naproti tomu zaměřuje na prostředí 
ještě evangeliem buď úplně nezasažené, nebo křesťansky mladé.  
¨ 
Z toho vyplývá, že v podmínkách naší společnosti je přijatelné používat 
oba termíny, neboť naše země zahrnuje v sobě jak oblasti tradičně 
křesťanské, tak i oblasti, které jsou svým vnitřním charakterem 
v podstatě misijním územím. Obsah zvěsti, kterou se evangelizace 
i misie snaží předat, je stejný, rozdíl je jen v důrazech a metodách 
předávání.  

Neodlétáme do dalekých misijních zemí. Zůstaneme u nás doma. 
Existuje mnoho misijních a evangelizačních aktivit, spolků 
a organizací, je spousta lidí, kteří do misijní činnosti investují svůj čas, 
úsilí a modlitby. A přesto jich není dost! Misionářem, svědkem 
evangelia a Kristovým učedníkem má být každý! 
Ta hlavní myšlenka, která možná mluví za všechno, už zazněla 
v úvodní citaci ze slov papeže Františka – mám si uvědomit, co plyne 
z mého křtu, každý den se mám znovu rozhodovat pro Krista, budovat 
s Ním osobní vztah, ze kterého potom plyne moje poslání a misijní 
působení…  
V příspěvcích na následujících stranách najdete několik náhledů 
do světa misijního a evangelizačního působení, které v naší církvi 
v různých farnostech funguje, nebo fungovat může… Záleží jen na 
nás, zda Bohu podáme svoji ruku ke spolupráci. 
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 To je zároveň název příručky pro přípravu 

na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, ve které nás 
papež František vyzývá, abychom promysleli, jak vyjít 
sami ze sebe, třeba do svého nejbližšího okolí, jak druhým 
zprostředkovat to, co sami známe, co jsme zadarmo 
dostali od Pána. 
 
Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: 
“Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.” 
30. listopadu 2019 uplyne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum 
illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím 
světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. 
V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být 
poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života 
a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol, 
který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 
2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla předcházet 
celoroční příprava. Papežská misijní díla pro nás připravila inspirativní 
náměty, jak toto poslání naplňovat. /www. missio.cz/ 

 

 

přináší pro každý měsíc jedno téma, které by mělo rezonovat celou 
církví. Každé téma je rozpracováno do čtyř okruhů: 

a) Návrh biblického textu 
b) Životní svědectví význačného světce nebo misionáře – 

mučedníka 
c) Téma k zamyšlení a z něj vycházející modlitby 
d) Nabídka konkrétních misijních aktivit podle zásad Papežských 

misijních děl 
Příručku (i její variantu pro děti) je možné stáhnout na www.missio.cz, 
a bude také v tištěné podobě v kostele na stolečku. Zde nahlédněte pod 
pokličku alespoň přehledem témat na jednotlivé měsíce: 

 
POSLÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE KŘTU – ZEMŘELÍ SVĚDCI VÍRY A MISIONÁŘI – KAŽDÝ 
ČLOVĚK JE BOŽÍM DAREM – USILUJEME O JEDNOTU – MYSLÍME NA NEMOCNÉ 
– PŮST (ODŘÍKÁNÍ) – VELIKONOCE – MARIA JE NAŠE MATKA – JEŽÍŠ KRISTUS-

ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO – JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE EVANGELIUM 
CELÉMU STVOŘENÍ – KŘEST = PŘIJÍMEJ A ROZDÁVEJ RADOST EVANGELIA
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Papežská misijní díla (PMD) je církevní nezisková 
organizace, která pod přímou patronací papeže 
zajišťuje misijní rozměr katolické církve na všech 
kontinentech. Nejdůležitějšími prvky činnosti jsou 
modlitba a snaha o šíření radosti z evangelia. 
Národním ředitelem je Leoš Halbrštát. 

 
Více se dozvíte: v rubrice Známe se? (strana 19), na www.missio.cz, 
v pořadech Missio magazín na TV Noe. 
My se pojďme seznámit s tím, co pro misie můžeme poměrně snadno 
udělat každý – teď a tady, vlastně kdykoliv a kdekoliv:  
 

Papež František vybízí k časté modlitbě růžence. Poukazuje 
na krásu prosté, kontemplativní modlitby, která je přístupná všem, jak 
velkým tak malým: 
„Také já se často modlím růženec před jednou mozaikou: maličkou 
mozaikou Madony s Dítětem, kde se zdá, jakoby centrem byla Maria, 
ačkoliv ve skutečnosti Ona sama je díky poloze rukou jakýmsi žebříkem, 
po němž Ježíš může sestupovat mezi nás. V centru je vždycky Ježíš, 
který se snižuje, aby kráčel spolu s lidmi, abychom my mohli s Ním 
vystoupit do Nebe.“ 
„V modlitbě růžence se obracíme k Panně Marii, aby nás přiváděla stále 
blíž k svému Synu Ježíši, abychom ho poznávali a stále více milovali“. 

http://www.missio.cz/
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 Když rozjímáme nad jednotlivými etapami Kristova života, 
zamýšlíme se zároveň tak nad svým životem, protože „kráčíme 
s Pánem“. 
Tato prostá modlitba nám totiž pomáhá rozjímat nad vším, co Bůh 
ve své lásce vykonal pro nás a pro naši spásu a pomáhá nám 
chápat, že náš život je spojen s Kristovým životem. 

 Když se modlíme, přinášíme Bohu všechny těžkosti, zranění 
a obavy, ale také radosti, dary a všechny své drahé. Vše 
předkládáme Bohu. 

 Když se modlíme, dovolujeme Bohu, aby vstupoval do našeho času, 
přijímal a proměňoval všechno to, čím žijeme. 

 
Využívejte často tohoto mocného nástroje, jímž je modlitba 
posvátného růžence, neboť přináší pokoj srdcím, rodinám, církvi 
a světu. 
 
 

Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla 
v České republice podporují. 
Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které 
mají tuto symboliku: 

 
 zelená je barvou Afriky a připomíná nám 

barvu tropických pralesů 
 

 bílá je Evropa – jako barva naší pleti a 
symbolizuje také stolec Sv. otce 

 

 žlutá barva je barvou svítání na východě a 
představuje Asii 

 

 modrá je barvou oceánů a připomíná 
ostrovy Oceánie a Austrálie 

 

 červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu 
pleti jejich domorodých obyvatel 

Našli jste ve Farníčku vložený barevný list „Každý den s misijním růžencem“? 

Autorkou tohoto návodu, je diecézní ředitelka PMD v královéhradecké diecézi 

Bronislava Halbrštátová a výtvarně ho zpracoval výtvarník Tomáš Velzel.
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První desátek za Afriku. 
Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou 
pomoc nebo trpí hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí 
bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji v modlitbě a odříkání. 
 
Druhý desátek za Ameriku. 
Modlitba: Pane Bože, vím, že život v nouzi je pro mnoho dětí 
nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými bezdomovci. Podléhají 
násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny 
nebo nuceny k trestné činnosti. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít 
skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. 
Děkuji Ti za všechno, co mám. 
 
Třetí desátek za Asii. 
Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce 
pracovat a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já. 
 
Čtvrtý desátek za Austrálii a Oceánii. 
Modlitba: Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často 
Ho nemohou potkat. Na malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale 
místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem 
Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být malým 
misionářem. 
 
Pátý desátek za Evropu. 
Modlitba: Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, 
dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti často mají všechno, ale chybí jim 
náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože jejich 
rodiny se rozpadají. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil pokoj, radost 
a soudržnost. 
 
Na závěr se pomodlíme: 
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše 
prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás 
vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, 
orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás 
doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. 
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům 
ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné 
propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen. 
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Když člověk zůstane sám, je mu smutno. Misijní klubko je parta 
správných kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí 
(PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, 
Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem.“ Zájemci se mohou do 
Misijního klubka přihlašovat v národní kanceláři PMDD. 
Protože podporujeme zakládání misijních skupinek (Klubek) v místě 
bydliště dětí, jsme s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří 
od nás pro svou skupinku vše potřebné dostanou.  Ve farnostech, 
rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní 
klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, 
vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve 
farnosti. Spojují se tak s obrovským 
počtem dětí různých zemí a v celém 
světě na ně denně při bohoslužbách 
myslí mnoho misionářů. Bylo by hezké, 
kdyby v každé škole a farnosti misijní 
skupinka dobře pracovala. 
Do Misijního klubka se mohou přihlásit 
všechny děti do patnácti let (starší totiž 
patří do Misijního klubu) a to nejlépe po 
skupinách, za které zodpovídá vždy 
dospělý vedoucí. Ten v přihlášce uvede 
kontakt na sebe a počet dětí ve skupině. 
Chceš patřit do Misijního klubka i Ty? 
Členstvím v Klubku se zavazuješ: 

 Každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie. 
 Každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho bonbónku, 

který si odřekneš (Misijní bonbónek). 
 Dále se budeš snažit misionářovat například pomocí hlavního 

programu pro misijní výchovu dětí MOST. Vyšlo již více čísel a jsou 

k dispozici v národní kanceláři PMD, na katechetických centrech, u 
diecézních ředitelů PMD. 

 Můžeš i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze 
všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, např. časopis 
Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa. 

 Zapoj se do pravidelných misijních akcí. 
 Spolehlivě pomůžeš chudým kamarádům na misiích! 
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Alfa kurz je jednou z forem nové evangelizace, jejímž cílem je 
představit hledajícím živého Ježíše Krista. Je to nenátlakový, 
zábavný a společenský program, který nabízí během patnácti 
setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry. 
Každé setkání začíná společným jídlem (většinou večeří), pokračuje 
přednáškou na téma, které je předem dané, a po ní následují skupinky, 
kde mohou účastníci hovořit o všem, co je zajímá. Kurz je určen 
především lidem, kteří nechodí do kostela, Boha teprve hledají 
a s křesťanstvím se chtějí seznámit. V prostředí katolické církve také 
často přicházejí jako účastníci lidé, kteří byli pokřtěni jako malé děti, 
ve víře nebyli vychováváni a v určitém okamžiku svého života se začínají 
zajímat o to, zda Bůh existuje či nikoli. Setkání se odehrávají v příjemné 
atmosféře, hezkém prostředí, k účastníkům se přistupuje jako 
k vzácným hostům. Nefunguje zde model učitel - žák, ale spíše hostitel 
- host. 
Nicky Gumbel dodává: „Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme 
lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na tom, 
že přátelé přivádějí své přátele.” 
 

Témata jednotlivých setkání: 

 Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu) 
 Kdo je to Ježíš? 
 Proč Ježíš zemřel? 
 Jak získat víru? 
 Proč a jak se modlit? 
 Proč a jak číst Bibli? 
 Jak nás Bůh vede? 
 Kdo je to svatý Duch? 
 Co svatý Duch dělá? 
 Jak mohu být naplněn svatým Duchem? 
 Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? 
 Jak odolat zlému? 
 Proč a jak mluvit s druhými o víře? 
 Uzdravuje Bůh i dnes? 
 A co církev? 

Pro koho jsou kurzy určeny? – pro ty, co hledají a znovuobjevují. 
Více na www.kurzyalfa.cz 
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Lidové misie jsou speciálním pastoračním prvkem v katolické církvi. 
V současné době jsou v České republice konány řádem Redemptoristů 
a kromě nich je provádí od roku 1997 také FATYM z Vranova nad Dyjí. 
Lidové misie konají také členové Misijní společnosti sv. Vincence de 
Paul, kteří působí v České republice od roku 2000 a mají své sídlo 
v Dobrušce a Lošticích. 
Misie trvají zpravidla devět dní, během kterých se konají různá kázání 
a pobožnosti. Tyto misie se opakují jednou za 10-15 let. 
 
Cílem misií je obrácení k víře a přijetí a dodržování morálních zásad 
z toho vyplývajících, oživení života farností a prohloubení víry 
farníků.  
Misie by měli vést minimálně 
dva řeholní kněží. Doporučené 
je, aby se rok po skončení misií 
konala šestidenní obnova, která 
by měla utvrdit to, co se podařilo 
během lidových misií "zasít". 
 
V Čechách a na Moravě mají 
své kořeny lidové misie v půli 
19. století a konaly se až do 
zakázání veškerých řádů za 
komunistické diktatury v dubnu 
1950 během Akce K. 
Redemptoristé své misie 
obnovili v roce 2002 v nové 
komunitě v Králíkách, odtud se 
později jejich komunita 
přesunula do Tasovic.  
 
Lidové misie jsou v současné 
době doporučené Kodexem 
kanonického práva, který 
v kánonu 770 říká následující: 
Podle předpisů diecézního biskupa 
uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté 
misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby.  

Ze života sv. Vincence de Paul 
(1581-1660 ve Francii) 
 

Mezi klíčové okamžiky jeho života patří 
zpověď jednoho chudého muže, který 
umíral a prosil, aby mu přivedli kněze, 
aby před smrtí přijal ještě poslední 
pomazání. Ten muž se pak po zpovědi 
přiznal, že i když ho všichni ve vesnici 
znali jako svatého muže, pravda je 
taková, že se styděl od svého mládí 
vyznat jeden těžký hřích. A kdyby mu 
Vincent de Paul nenabídnul generální 
sv. zpověď, skončil by v pekle. Vincent 
pod tlakem této události i pod vlivem 
zbožné paní de Gondi začal 25. 1. 
1617 ve vesničce Folleville kázat 
o generální sv. zpovědi. Úspěch byl 
veliký, skoro všichni přistoupili ke sv. 
zpovědi. Vincent si dokonce musel 
přizvat na pomoc jezuity z blízkého 
městečka. Toto byl moment, o kterém 
sám Vincent tvrdí, že byl počátkem 
založení společnosti kněží, kteří budou 
chodit po vesnicích a vykonávat lidové 
misie.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Misie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kongregace_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_Vykupitele
https://cs.wikipedia.org/wiki/FATYM
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eholn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_K
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADky_(okres_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tasovice_(okres_Znojmo)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex_kanonick%C3%A9ho_pr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex_kanonick%C3%A9ho_pr%C3%A1va
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"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. Církev existuje právě 
proto, aby hlásala evangelium." 

citace z Evangelii Nuntiandi 

 
Systém farních evangelizačních buněk (FEB) nabízí církvi účinný nástroj 
obnovy farnosti a vyzkoušenou metodu evangelizace. Metoda FEB je 
univerzální a použitelná v různých prostředích (farnost veliká i malá, 
městská i venkovská, pro starší i mladé). Vize systému je postavena na 
biblických základech. Počítá s účinností modlitby, s evangelizací skrze 
vztahy s nejbližšími (oikos), s formací k zralému učednictví, kterého 
součástí je vědomí odpovědnosti předávat víru v poslušnosti Ježíšova 
pověření: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky" 
(Mt 28,19). Tam, kde křesťané toto Ježíšovo slovo s vírou přijímají a žijí, 
zakouší (a to můžeme vidět v celých dějinách církve a na různých 
místech), jak Pán svou církev stále znovu obnovuje a dává ji růst i přes 
všechnu naši lidskou nedokonalost, limity a pronásledování. Zásadní je, 
abychom konkrétně žili poslušnost učedníků a jako Petr po nočním 
rybolovu (Lk 5,1-10), abychom nezůstali jen v lidském posuzování 
situace, ale měli odvahu odpovědět s poslušností a pokorou na Ježíšovo 
slovo: „Zajeďte na hlubinu a spusťte sítě k lovení“ (Lk 5,4). Tváří tvář 
dnešní sekularizaci, zvláště v Evropě, jsme s novou naléhavostí 
zváni k tomu, abychom nezůstávali křesťané na penzi, ale chtěli být 
a stávali se svědky. 
Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak evangelizovat. 
Systém farních evangelizačních buněk (FEB) je metoda, která vychází 
ze zkušenosti první církve a současně odpovídá na potřeby dnešní 
doby. Pomáhá ve farnosti uskutečňovat živé společenství církve, tak jak 
nás k tomu vybízí II. vatikánský koncil i 
poslední papežové, kteří nás zvou velmi 
důrazně k tomu, abychom se neuzavírali do 
sebe, abychom opouštěli mentalitu ghetta, 
abychom žili církev, jako místo setkání 
s Ježíšem i s lidmi kolem nás. Jak nám to 
připomíná papež František ve své exhortaci 
Evangelii gaudium: „Jan Pavel II. nás vyzval, 
abychom uznali, že 'se nesmí ztrácet síla k 
hlásání radostné zvěsti' těm, kdo jsou daleko 
od Krista, protože je to 'první úloha církve'. 

Evangelizace začíná 
tehdy, když jsem 
vnímavý k lidem 
kolem sebe, když se je 
učím mít rád, když 
jsem ochoten pomoci, 
účinná evangelizace 
v dnešní Evropě jde 
především skrze 
vztahy. 
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Misijní činnost 'představuje i dnes pro církev velkou výzvu' a 'misijní 
zájmy musí stát na prvním místě'. Co by se stalo, kdybychom vzali tato 
slova skutečně vážně? Prostě bychom uznali, že misijní působení je 
paradigmatem každého díla církve. V tomto smyslu prohlásili 
latinskoameričtí biskupové, že již nemůžeme zůstat klidní a pasivně 
čekat v našich kostelích' a že je nezbytné 'přejít od pouhé konzervující 
pastorace k pastoraci rozhodně misijní'“. (EG 15) 
 
FEB jdou v duchu obnovy farnosti, ke které nás vybízí papež 
František ve své exhortaci Evangelii gaudium: „Farnost není zastaralá 
struktura. Právě proto, že má velkou pružnost, může nabývat velmi 
rozmanitých forem, které vyžadují otevřenost a misijní tvořivost pastýře 
i společenství. Není zajisté jedinou evangelizující institucí, nicméně 
bude-li schopna neustálé reformy a přizpůsobování, bude i nadále 
„církví, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer“. Předpokladem 
je, aby byla skutečně v kontaktu s rodinami a životem lidu a nestala se 
těžkopádnou strukturou oddělenou od lidí, nebo skupinou vyvolených, 
kteří se starají sami o sebe. Farnost představuje přítomnost církve 
na daném území, je prostředím, kde se naslouchá slovu a kde roste 
křesťanský život, dialog, hlásání, velkodušná láska, adorace 
a bohoslužba. Farnost prostřednictvím všech svých aktivit povzbuzuje a 
formuje své členy, aby byli aktéry evangelizace. Z menších komunit 
vytváří širší společenství, svatyni, kam žíznící přicházejí pít, aby mohli 
dál putovat, a centrum neustálého misijního poslání. Musíme však 
uznat, že výzva k revizi a obnově farností dosud nepřinesla dostatečné 
plody, aby farnosti byly ještě blíže lidem, staly se prostředím živého 
společenství a účasti a zcela se zaměřily na misijní poslání.“ (EG 28). 
 
Metoda evangelizačních buněk stojí na malých společenstvích, 
které se nazývají buňky. Proč? Protože tato společenství jsou povolána 
k tomu, aby se rozmnožovala, tak jako buňky v těle, které díky tomu 
rozmnožování roste. Tato společenství jsou otevřená, členové zvou lidi 
hledající ze svého okolí. Jeden z cílů buňky je rozmnožit se. Bratři a 
sestry z buněk jsou uváděni do spoluzodpovědnosti za 
evangelizaci svého okolí, jsou vedeni k tomu, aby cítili 
zodpovědnost za ty v jejich okolí: rodinu, sousedy, kolegy v práci, 
za své přátele, kteří se ještě nesetkali s Ježíšem a s živou církví. 
Díky jejich modlitbě, budování přátelských vztahů, pomoci a 
svědectví druhým v jejich okolí, přichází do buněk noví lidé, kteří 
jsou hledající a na periferii farnosti. Když počet členů doroste 
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přibližně dvanácti, společenství se dělí na dvě nová společenství, aby 
mohla přijímat nové bratry a sestry, a tak dávat život. Tímto způsobem 
roste celé tělo farnosti. 
Systém FEB je způsobem bytí církve v dnešním světě, kde je okolní 
svět vnímán ne jako nebezpečí, ale jako místo, kde se můžeme darovat 
a kam máme přinášet radost, život a naději, které přijímáme od Ježíše. 
Kde hledáme, jak přinášet autenticky evangelium lidem v našem okolí, 
tam nás to nutně vede k tomu, abychom sami zajeli na hlubinu ve vztahu 
s Pánem, v osobní modlitbě a také abychom stavěli svou evangelizaci 
na moci modlitby. 

(čerpáno z webových stránek sv. Vavřince, Brno-Řečkovice a 
www.evangelizacnibunky.cz) 

 

U metody FEB je osobní vnitřní modlitba a eucharistická adorace 
základem. Je velmi důležité, aby farnost, která se touží stát 
misionářskou, postavila na první místo modlitbu a adoraci. Jsou některé 
velké farnosti v Evropě, kde mají stálou adoraci den i noc (24h/24h.) celý 
týden. 
Prvním ovocem této iniciativy je růst vzájemné lásky ve farnosti, růst 
ducha společenství a jednoty. Na tom není nic divného, když si 
uvědomíme, že apoštolé v jejich různosti nacházeli jednotu a postoj 
služby právě tehdy, když se zdržovali kolem Ježíše. Nebyli ušetřeni 
důvodů k rozdělení, k žárlivosti, k rivalitě, k urážkám… Bylo zapotřebí, 
aby zasahoval sám Ježíš a činil z nich jedno tělo - své tělo. Právě když 
adorujeme jeho tělo za nás vydané, přichází dar jednoty a duch služby. 

Řecké slovo oikos označuje – dům, rodinu, lidi, s kterými máme 
každodenní vztahy. V systému evangelizačních farních buněk je každý 
zván evangelizovat svůj vlastní Oikos. Oikos je tvořen – členy mé rodiny, 
mými přáteli, sousedy a kolegy z práce. Evangelizace je zaměřena 
právě na tyto lidi z mého Oikos, za něž nesu odpovědnost. Jsem povolán 
začít tím, že je ponesu každodenně ve své modlitbě. Modlitba za ně 
doprovází i všechny další fáze cesty evangelizace. Je to tedy 
evangelizace, která staví na již existujících vztazích, které se stávají 
místem svědectví. 
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Nedávno jsem se dostala k BRNĚNSKÝM TISKOVÝM MISIÍM (BTM). 
V dnešním Farníčku vám tuto organizaci představuji, protože je tam 
spousta zajímavých věcí. Brněnská tisková misie je ekumenická 
nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského poselství 
naděje, víry a lásky formou krátkých misijních textů - letáčků. 
Možná si někdo pomyslí, že evangelizace pomoci letáčků je již zastaralá 
metoda a není dobré se k ní vracet. V poslední době se však potvrzuje, 
že právě tisková misie je velmi vhodná pro dnešní uspěchanou dobu. 
Lidé nemají čas na čtení obsáhlejších tiskovin, jsou zvyklí na stručné 
a přehledné informace. Právě to nabízí malý letáček – obsahuje krátký 
text na aktuální téma. 
Cílem je morální a duchovní ozdravění národa. Texty povzbuzují 
v těžkých obdobích života, samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl 
života, překonat stresové situace, závislost na alkoholu a drogách, 
vyzývají k obnově rodiny, morálky, varují před sektami, informují 
o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové 
látky). Svou přístupnou formou a krátkým slovem se hodí právě 
do dnešní uspěchané doby.  
Texty jsou cílově orientovány: pro rodiny, děti, mládež, seniory, lidi 
s problémy aj. 
Kdo by měl zájem se podívat, zadejte si na internetu www.btm.cz 
Objevíte třeba CD a zpěvníky pro 
děti, magnetky s biblickými verši, 
papírové krychličky s modlitbami 
pro nejrůznější příležitosti (skvěle 
se hodí do prostředí rodinné 
modlitby), nebo třeba brožurky o 
skutečné podstatě Vánoc, záložky, 
stolní hry atd. 

Tentokrát je Farníček plný výzev pro evangelizaci, ale dovolte mi, abych 
se s vámi podělila o pohled z “druhé strany” - a to z pohledu člověka 
evangelizovaného. Člověka, který díky Bohu a lidem, kteří jsou Jemu 
otevření, našel svobodu. 
Do svých cca třiceti let jsem žila tradiční vírou. I když jsem byla od svého 
mládí pořád okolo dění v kostele a ve farnosti, nezakusila jsem sama 

http://www.btm.cz/
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osobní vztah s Bohem. Věřila jsem, ale mé srdce bylo vyprahlé a já 
neustále nespokojená sama se sebou. Akce pro farnost, které jsem 
pomáhala organizovat nebo jsem organizovala, jsem hodnotila podle 
ohlasů druhých. Toužila jsem Krista poznat, ale moje srdce bylo tak 
zabarikádované, že toho nebylo schopné.  
Ve svých třiceti jsem prožila na exerciciích své obrácení ke Kristu – 
k živému Bohu. Nadšení v mém životě nějakou dobu přetrvávalo, ale 
toto nadšení postupně ochabovalo a já jsem se obviňovala, že to je tím, 
že se málo modlím, že málo chodím do kostela, že jsem hříšná, že…. 
Můj pohled na sebe, na vztah Boha ke mně se naprosto změnil, když 
jsem se dostala na Školu Marie. (zmínka o této evangelizační škole byla 
v některém Farníčku - www.skolamarie.cz). Po čtyřech letech, prožitých 
na této škole, jsem nabyla nové svobody. Nového a zdravého pohledu 
na sebe sama. Zjištění, že Bůh mě a každého z nás chtěl na této zemi 
od počátku. Že mě osobně a každého z nás miluje bezpodmínečnou 
láskou. Slyšíte? Bezpodmínečnou láskou! Víte, co to pro nás znamená? 
Nemůžeme udělat nic, za co by nás Bůh přestal mít rád. Ale Jeho láska 
k nám se ani nijak nezvětší, když budeme dělat spoustu věci. On nás 
miluje takové, jací jsme. Nemusíme mít pocit, že si Jeho lásku musíme 
zasloužit… To nám do našich myšlenek vkládá Boží nepřítel. Dál jsem 
na této evangelizační škole předložila Ježíši k uzdravení všechna 
zranění, která jsem během života zakusila od lidí. A Ježíš mě uzdravil. 

Byl to takový zlom v mém životě, 
že bych tuto svobodu, kterou 
dává Bůh, z celého srdce přála 
vám všem. Samozřejmě tento 
proces dalšího uzdravování, kdy 
se díky něčemu, co už je 
uzdravené, odhalí něco dalšího, 
stále probíhá. 
Nedávno jsem slyšela myšlenku, 

která mě oslovila. Ježíš - pravý Bůh a pravý člověk - ten, který tvoří svým 
slovem, ten, který je Pánem pánů a Králem králů, Bohem zázraků, ten 
Ježíš, který má neomezenou moc nade vším, nemohl nic udělat pro 
farizeje. Proč? Protože si mysleli, že je spasí jejich dokonalé skutky 
a dodržování zákona. Ale může udělat velké věci těm, kteří si přiznají 
svoji hříšnost, a to, že ve svém životě Krista potřebují a Jemu předloží 
cokoliv, v našem životě, nejlépe všechno. On sám vstupuje, uzdravuje, 
osvobozuje… A to za to stojí…. 

-bš- 

http://www.skolamarie.cz/
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Čl. 120: Na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stává 

učedníkem, kterému je svěřeno poslání (srov. Mt 28,19). Každý 

pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry 

je aktivním subjektem evangelizace a bylo by nenáležité uvažovat 

o takovém pojetí evangelizace, kterou by uskutečňovali kvalifikovaní 

aktéři, přičemž zbytek věřícího lidu by byl pouze receptivní složkou jejich 

působení. Nová evangelizace musí implikovat novou angažovanost 

každého pokřtěného. Toto přesvědčení se stává přímou výzvou 

každému křesťanovi, aby se nikdo nezříkal svého závazku 

k evangelizaci, neboť zakusil-li někdo skutečně Boží lásku, která je jeho 

spásou, nepotřebuje moc času k přípravě na její hlásání, nemůže čekat, 

že se mu dostane mnoha přednášek či dlouhého poučování. Každý 

křesťan je misionářem, nakolik se setkal s Boží láskou v Ježíši 

Kristu. Už neříkejme, že jsme „učedníci” a „misionáři”, nýbrž vždycky 

„učedníci misionáři”. Pokud o tom nejsme přesvědčeni, pohleďme na 

první učedníky, kteří hned poté, co na sobě zakusili Ježíšův pohled, šli 

a naplněni radostí hlásali: „Našli jsme Mesiáše!” (Jan 1,41). 

Samaritánka, jakmile skončila svůj rozhovor s Ježíšem, stala se 

misionářkou a mnozí Samaritáni uvěřili v Ježíše „pro řeč té ženy” (Jan 

4,39). Také svatý Pavel po setkání s Ježíšem Kristem „hned začal hlásat 

Ježíše, že je to Boží syn” (srov. Sk 9,20). A na co čekáme my?  

Evangelizace je, když „jeden 
žebrák povídá druhému, kde 
najít chleba.” (P. Robert Bedard) 

Evangelizace nebude nikdy možná bez 
působení Ducha svatého, neboť on 
působí v každém hlasateli, vnuká mu 
slova, jež by ho sama od sebe nenapadla 
a uschopňuje duši toho, kdo naslouchá. 
Poselství evangelia je schopno samo 
od sebe vzbudit víru. (Evangelii nuntiandi) 

Kdo nachází Boha, 
nachází ho pro všechny. 
(Saint - Exupery) 

 

Nejlepší služba 
spoluobčanům je 
hlásání evangelia. 
(Redemptoris missio) 

Evangelium je pravda, která 
osvobozuje a která jediná 
může poskytnout mír v srdci. 
(Evangelii nuntiandi) 
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V dnešním čísle Farníčku bych vám ráda představila . 

 

Zuzi, co jsou to Papežská misijní díla? 
Papežská misijní díla (PMD) je církevní nezisková organizace, která pod 
přímou patronací papeže zajišťuje misijní rozměr katolické církve 
na všech kontinentech. 
Nejdůležitějšími prvky činnosti jsou modlitba a snaha o šíření radosti 
z evangelia. 
PMD formují křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat 
svoji víru v pokoji a spravedlnosti, hrají podstatnou roli v boji proti 
chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování, 
systematicky pečují o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva 
a důstojnost, vychovávají je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe 
postarat, učí lidi v misiích 
hospodařit, umožňují, aby tradice a 
zvyky domorodců byly darem pro 
všeobecnou církev, podporují 
vzájemnou solidaritu, úctu a lásku. 
Pomoc je poskytována 
prostřednictvím čtyř děl: 
 

1) Papežské misijní dílo šíření víry – má na starosti světové misie a podporu 
infrastruktury mladých církví. Podporu potřebným zajišťují hlavně misionáři, 
biskupové, kněží, řeholníci a mnoho místních věřících. Toto dílo finančně 
podporuje stavbu a opravu kostelů, klášterů, far, škol, formačních center apod. 
2) Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola – se věnuje podpoře výchovy 
a formace budoucích kněží na misiích, studujících přibližně v 900 místních 
seminářích. 
3) Papežská misijní unie – vybízí všechny kněze a řeholníky ve světě, aby ve 
svém prostředí propagovali a podporovali duchovní a hmotnou misijní pomoc. 
4) Papežské misijní dílo dětí – financováním mnoha projektů v Africe, Asii 
a Latinské Americe podporuje více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují 
školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou 
pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu 
s dětmi a další. 
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V Boskovicích jsme zapojeni do projektu Papežského misijního díla dětí 
(PMDD). V rámci českého Díla dětí působí Misijní klubka - jedná se 
o skupinky, společenství, kde děti pod vedením dospělých tvořivým 
způsobem podporují misie, přes celý svět staví MOST. 
 

Co je to MOST? 
MOST je pro nás důležité slovo se zvláštním významem… most spojuje 
dva břehy… a všechny děti jsou tudíž spojeny mezi sebou skrz 
MODLITBU – OBĚŤ – SLUŽBU – TVOŘIVOST. 
Heslem je: „Děti pomáhají dětem.“ 
  

Jak vypadá program a jak jsou zapojeny děti? 
Děti, které jsou členy PMDD, se každý den zavazují k modlitbě Zdrávas 
Maria za misie, každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě 
jednoho bonbónku, který si odřeknou (Misijní bonbónek), službou 
a tvořivostí pomáhají chudým kamarádům v misiích. 
Naše Klubko vychází ze Sborečku, kde se pravidelně scházíme 
(1x týdně), povídáme si o misiích, o zemích, kde PMDD působí, 
zpíváme, stavíme MOST z kartiček, které dětí dostávají za splnění 
Misijního bonbónku a navíc se scházíme 1x za 14 dní někdy i 1x týdně 
na tvoření, kde s dětmi vyrábíme věci do Misijního stánku - na farní den, 
misijní neděli, advent a postní dobu. V létě jsme byli pozváni na farní 
den do Kuštátu, kde jsme mohli představit činnost PMDD a postavili 
jsme misijní stánek, kde děti za dobrovolný příspěvek nabízely to, co 
v klubku tvoříme. 
   

Jak časově náročná je činnost PMDD? 
Vždy v období „kdy se něco děje" je činnost docela časově náročná. 
Pokud budu mluvit o vyrábění do misijního stánku, což je můj úkol, tak 
jsou to období vždy před misijními jarmarky, ať už samotná výroba, ale 
také příprava toho, co se bude tvořit, sehnat materiál, popřípadě vytvořit 
polotovary, s kterými děti dále pracují. 
Vzhledem k tomu, že se ve Sborečku nahrává další CD, tak je tato 
činnost časově náročná zase pro ty, kteří se na tom podílí. V našem 
Misijním klubku je ale zapojeno mnoho dospělých, kolikrát celé rodiny, 
takže na to není nikdo sám. Díky každé pomoci může vznikat toto dílo. 
 

Co všechno vyrábíte? 
Ve vyrábění a tvoření se meze nekladou, takže je toho opravdu hodně. 
Teď máme na adventní misijní stánek připravené různé ozdoby, svícny, 
lžičky zdobené fimo hmotou, tašky, náramky, čelenky, trička, zdobené 
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svíčky, růžence, desátky, ale i dobroty, jako jsou perníčky, marmelády, 
pečený čaj a tradičně velmi oblíbené misijní utopence. 
Často se zapojují i ostatní farníci, kteří tvoří doma a vždy misijní stánek 
obohatí o krásné věci. 
   

Čím můžeme podpořit PMD? 
Modlitbou, finančním darem, zakoupením misijních materiálů (kalendář, 
misijní růženec, misijní pohlednice atd.), zapojením se do členských 
aktivit, vyráběním,… svojí kreativitou. 
  

Co ti připadá na činnosti misijního klubka nejtěžší/nejlepší? 
Nejtěžší pro nás bylo udělat první krok – založit Misijní klubko, 
nadchnout lidi pro toto dílo, připravit první misijní jarmark, kolikrát 
i vymyslet takovou činnost, aby se zalíbila, oslovila děti a měly z ní 
radost. 
Nejlepší je prostor k setkávání, vytváření společenství, nová přátelství, 
růst dětí v dobrém díle, ale i pochvala a povzbuzení. 
Navázali jsme spolupráci i s jinými Misijními klubky, vzájemně se 
obohacujeme, pomáháme si. Jsme v kontaktu s národní kanceláří PMD, 
odkud dostáváme povzbuzení pro další činnost. Je to krásná příležitost 
spolupracovat s dobrými lidmi na něčem, co dává smysl. 
  

Máte nějaké plány do budoucna - rozšíření činnosti? 
V současné době se podílíme na vyrábění do misijního stánku, malování 
misijních pohlednic, nahráváme CD, každý měsíc se pořádá sběr papíru 
pro misie, sbíráme hliník pro misie, zapojujeme se k modlitbě růžence.  
Do budoucna máme naplánovanou aktivní spolupráci s Misijními klubky 
v naší diecézi, ke které jsme byli osloveni na diecézním setkání misijních 
klubek, chystáme promítání dokumentu Filipínské rugby s besedou 
s tvůrci dokumentu, dále chceme zorganizovat misijní kavárnu, misijní 
štrůdlování,… Fantazii se meze nekladou. 
  

Ovlivnila Tě nějakým způsobem tahle činnost? 
Ano, a to hodně. Díky PMD jsem poznala mnoho úžasných lidí, navázala 
nová přátelství, spolupráci, hodně o misiích přemýšlím… stala se 
součástí mého života :-) 
  

Moc děkuji paní Zuzaně za její čas a za obeznámení s PMDD. Určitě je 
to velice záslužná a důležitá činnost a proto ji vyprošuji za nás všechny 
spoustu Božího požehnání do další práce s dětmi pro děti. Možná, že 
i k nám v příštím roce zavítají se svým stánkem, třeba právě na náš farní 
den :-).                Jitka Muchová 
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Jedna z podivností dneška spočívá v tom, že se většina z nás tváří šťastnější, 
než doopravdy jsme. Věčně na sebe ceníme v úsměvu zuby, smějeme se 
upřímně jako smíchové smyčky, jsme v pohodě a free a baviči nás baví. Svoje 
neúspěchy prostě zapřeme. Pak za sebou zavřeme dveře, úsměv zhasne 
a na nás padne všechna tíha světa. Máme pocit absolutní prohry. Jak to, 
že všichni všechno vždycky zvládnou, jen já jsem takový ubohý pytlíček 
strachu? Takové neschopné, divné nemehlo? 
Kdysi jsem absolvovala výcvik v psychoterapii. Ve skupině nás bylo deset. Pátý 
rok praxe jsme mluvili i o pocitech méněcennosti. Padl dotaz, kdo si někdy 
připadal jako největší outsider ze všech, jako nezvaný host a vyvrhel 
a blb. Kolik z nás se přihlásilo? Ano, správně, deset z deseti.  

Mladý plavčík byl velmi nešťastný. Byl na lodi nový a všichni ho 
pronásledovali. Když mu bylo nejhůř, doslechl se, že s nimi pluje mudrc, 
který umí osvobodit lidské srdce od mnohých trápení a zla.  
„Pane!“ stěžoval si plavčík, „každý mě tu jenom uráží. Vyšší šarže mě 
ponižují, námořníci se mi posmívají a strojníci mi tropí samé naschvály!“  
„Přísahej při bohu, že splníš, co ti řeknu,“ odpověděl mudrc, „jinak ti 
nemohu pomoci.“  
Hoch přísahal a mudrc řekl: „Budeš mi platit, kdykoli ti někdo ublíží. Když 
pro něj najdeš nějakou omluvu, stačí mi zlatka. Když to ale bude 
neomluvitelné, dáš mi zlatky dvě.“ 
Hoch se zděsil. To snad půjde rovnou po žebrotě! Ale co dělat, přísahal 
a musel poslouchat.  
Od té chvíle se neurážel zdaleka tak snadno. Zlatka nebo dvě, to je 
přece jenom rozdíl, a tak pro viníky hledal omluvu. Kapitán řve, aby 
přeřval vítr. Mužstvo se prostě rádo baví. Strojníka dneska bolí zuby, 
to se mu musí leccos odpustit.  
Jednou šel k mudrcovi s prázdnou, protože mu nikdo neublížil celý den. 
Vtom za dveřmi kabiny zaslechl hlas. „Mě živí jeden urážlivý plavčík!“ 
říkal komusi vesele mudrc. „Jen ať za svou nafoukanost platí. Snáší mi 
zlatky jako slípka vajíčka!“ 
Chlapec byl uražen do hloubi duše. Ten lump ho okrádá a ještě se 
na jeho účet baví! Rudý vzteky vrazil dovnitř. Mudrc byl v kabině sám 
a pobaveně řekl: „Tak co? Dlužíš mi zlatku. Nebo dvě?“  
V ten okamžik oba propukli ve smích. Chlapec se smál, až mu tekly slzy. 
Jeho srdce už bylo svobodné.  (autor: Daniela Fischerová, Český rozhlas) 

Dnešní příběh se jmenuje .
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Také letos jsme se sešli o svátku svatého Václava na farní zahradě 
prožít sváteční odpoledne ve společenství s ostatními farníky a dalšími 
lidmi dobré vůle, abychom oslavili našeho českého národního světce. 
Tradiční soutěž, při které se ochutnávají každoročně nějaké dobroty, se 
tentokrát nazývala “O nejlepší kenické okurky”. Nevím, jestli porotcům 
více chutnaly samotné okurky, nebo spíše uzené a anglická slanina, 
které se přikusovaly, ale každopádně suverénně zvítězil vzorek číslo 
jedna, který dodala paní Zdeňka 
Hladká. Máme slíbený recept, 
takže pokud nezapomeneme, 
můžete se těšit, že před 
začátkem okurkové sezóny si jej v 
Letním Farníčku přečtete a 
můžete vyzkoušet. 
Děti soutěžily o nejhezčí zvířátko 
nebo panáčka z kaštanů. Zde 
zvítězilo aranžmá “Lesní zátiší”, 
vyrobené rodinou Muchovou. 
Vítězům blahopřejeme, všem 
účastníkům děkujeme a těšíme 
se na další akce pořádané ve 
farním areálu. 
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Letošní měsíc Panny Marie Růžencové byl v naší farnosti trochu jiný, 
než dřív. Moc jsme chtěli, abychom nabídli lidem různých věkových 
kategorií nový pohled na modlitbu růžence. Proto jsme oslovili Ty, kteří 
mají blízko k určitým věkovým skupinám.  
S dětmi mají nemalé zkušenosti dvě vystudované pedagožky z řad 
katechetů, a to Danka Ošlejšková a Markéta Dvořáková. Pro to, aby 
růženec přizpůsobily dětem, byly vybrané právě ony. A musím říct, že 
ohlasy na jejich ztvárnění této modlitby dětem byly velice hezké. Nejen, 
že se děti modlily růženec, ale také tuto modlitbu děti ztvárnily pomocí 
kaštanového růžence, který můžete najít na boční nástěnce v kostele.  
Růžence pro mládež se s radostí ujal Mirek Hartl. Mladí jsou akční, 
a proto úkol pro něj byl jasný: růženec musí být dynamický. Mládež 
odjížděla z Knínic autobusem neznámo kam…  
Nakonec přijeli k Sudickému Dvoru. Dál pak putovali přes Bačov, kde 
přibrali další poutníky, na Vísky do kostela sv. Michaela Archanděla. 
Tam se připojili k místním farníkům v modlitbě růžence. Podle ohlasů 
mládeže věřím, že na takovouto růžencovou pouť nikdo z mladých 
nezapomene. Samozřejmě v dobrém slova smyslu :-). 
Pro věkovou skupinu seniorů byl oslovený p. Petr Haupt, protože pokud 
on se svojí manželkou organizují nějakou akci, vždycky je to velmi pěkné 
a hřejivé u srdce. Hlavně je na každé akci, kterou oni organizují, cítit 
“teplo domova” a to vytváří atmosféru lásky a přijetí. Na tento růženec 
v neděli odpoledne přišly jen dvě farnice, proto se plánované setkání 
na faře neuskutečnilo. Doufám ale, že to tyto dva zapálené lidi pro 
farnost a pro Krista neodradí od dalšího organizování podobných akcí, 
z kterých vždycky (alespoň já) odcházím s pocitem, že jsou lidé 
z farnosti moje druhá rodina :-).  
A aby toho nebylo málo, nechtěli jsme vypustit náš netradiční růženec 
při svíčkách, na který se těší nejen farníci, ale i lidé z okolních farností. 
Letos v počtu účastníků jasně vedli hosté. Opět tento růžencový večer 
byl prozářený světlem svíček, tóny písní a modlitbou. Věřím, že prosby 
a touhy, které si lidé vkládali do této modlitby, Bůh proměňuje… 
Moc moc díky všem, kteří organizovali modlitbu růžence a také velký dík 
vám, kteří jste se těchto modliteb účastnili. Kde jsou dva nebo tři 
ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich, říká nám Ježíš. Nemáme 
důvod těmto slovům nevěřit… Bůh je věrný, i my buďme… 
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V Pardubicích ve dnech 19. 10. - 20. 10. 2018 se uskutečnilo Národní 
setkání Modliteb matek, které mělo téma „Vlídné a laskavé srdce“. Hosté 
na této konferenci byli o. Vojtěch Kodet a Katka Lachmanová. 
Program začínal v pátek večerní mší svatou, kterou celebroval o. biskup 
Kročil. Potom následovala přednáška Uzdravení zlomeného srdce, 
adorace s modlitbou za uzdravení, kterou vedl o. Vojtěch Kodet 
(přednášky je možné si poslechnout na stránkách 
www.vojtechkodet.cz). 
Sobotní program začínal chválami, následovala přednáška o. Vojtěcha 
Kodeta - Vlídné a laskavé srdce. Po mši svaté a obědě měla přednášku 
Katka Lachmanová na téma Láska a hranice. Z této přednášky mě 
oslovila věta: „Zdravá láska počítá s hranicemi”.  
Velmi na mě zapůsobilo svědectví maminky, která přišla před rokem 
o svého pětiletého syna, který tragicky zahynul, a jak tato tragická 
událost, když se prožívá v Boží milosti, tak dokáže semknout nejenom 
celou rodinu, ale i farnost. Z přednášky o. Vojtěcha Kodeta mě oslovila 
věta: „Bůh nám vždy dodá síly, ale my ho musíme očekávat”. Je 
nádherné, jak touto větou nám Bůh potvrzuje svědectví maminky, která 
tragicky přišla o svého syna.  
Na závěr věta o. biskupa Josefa Kajneka: „Sepjaté ruce našich dětí 
a modlitby matek proráží nebesa”. 
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Ve dnech 26. – 28. 10. se v Třešti uskutečnil XI. Celostátní katechetický 
kongres, tentokrát na téma Misijní dimenze církve 
Kongres zahájil Mons. Pavel Konzbul přednáškou „Bible jako 
katechetický příběh a otazník.“ Otázky propůjčují životu hloubku. 
Někdy stojí za to se zeptat: Co si myslíš ty? Ježíš neustále kladl svým 
učedníkům otázky. V evangeliích je šestkrát víc otázek než podobenství. 
Misijní působení znamená: nemít strach, nenahánět strach, 
osvobozovat od strachu. I Ježíš se ptá: Proč se bojíte? V Bibli je slovo 
nebojte se 365x. Další Ježíšovou otázkou je: Jestliže však sůl ztratí 
chuť, čím bude osolena?  Křesťan, který ztratí své misijní poslání, čím 
bude? Křesťan je buď misionář, nebo podvodník! 
V sobotu nás čekaly čtyři přednášky a poté praktické semináře. Večer 
jsme mohli posedět nad sklenkou dobrého vína v kafetetickém baru, 
rozmlouvat s přáteli či se naučit pár židovských tanců. Po celou dobu 
konference byla možnost zakoupení katechetických pomůcek 
a zajímavých knih. 
 V první přednášce „Katecheze jako jeden z hlavních nástrojů 
pastorační proměny farnosti“ nám P. Kamil Obr ze Zlína vysvětlil, jak 
je důležitá pro katechezi či evangelizaci motivace. Nadchnout pro věc. 
Jak to dělá Bůh? Dává zakusit. Abrahámovi dává příslib potomstva, 
Mojžíši a Gedeónovi příslib svobody, apoštolům příslib toho, co bude 
konat jejich Mistr. To jen my nutíme k výkonu bez zkušenosti z Boží 
blízkosti. Máme žít tak, abychom v lidech vyvolávali touhu ptát se, 
zajímat se. Máme se modlit za svoji OIKOS (tj. domácí církev = rodina, 
sousedé, spolupracovníci, lidé, s kterými sdílíme stejné zájmy, koníčky). 
Máme podporovat zakládání Farních evangelizačních buněk. 
Další přednáška na téma „Proč je nová evangelizace nová?“ byla 
úžasná. Přednášel charismatický polský kněz Artur Sepiolo, duchovní 
správce diecézní školy nové evangelizace a koordinátor 
charismatických skupin v gliwické diecézi. Říkal, že evangelizovat je 
třeba s novým zápalem, novými metodami a novým způsobem. Je jen 
na nás, do jaké míry bude Bůh působit na okolí skrze nás. Čeká na naši 
horlivost, zápal. Nejméně efektivní pro evangelizaci jsou v dnešní době 
ohlášky, nejvíce facebook. Vyprávěl o akci, kterou pořádají jednou 
za půl roku: Pozvání nevěřících do restaurace na kávu s tím, že bude 
přítomen kněz, který zodpoví jakékoli otázky. Nic to nestojí, jen rezervaci 
do restaurace. Nahrávali odpovědi na CD i pro ty, kteří nemohli či se 
ostýchali přijít. Hovořil o tom, že katechezi musí předcházet 
evangelizace, jinak se budeme chovat jako zahradník, který upravuje 
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půdu, zalévá, stará se a diví se, 
že neroste rostlina. Zapomněli 
jsme zasít semeno. Ježíš 
nejprve vzkřísil Jairovu dceru a 
pak ji dává najíst. My dáváme 
mrtvolám jídlo! Nestráví ho. 
Nejdřív je musíme probudit, pak 
dostanou, co potřebují. 
O městských misiích nám 
povídal P. Jakub František Sadílek, provinciál františkánů, kněz 
od r. 2006 přišel v mikině s nápisem Jsi Boží. V modlitbě se ptají, kam 
je Bůh chce poslat, zjišťují, co je pro to místo specifické, kontaktují místní 
církev, získávají spolupracovníky. Nejdou nikam bez požehnání 
místního kněze. 
O tom jak zapracovat téma misií do výuky hovořil pedagog Karel 
Starý. 
Následoval blok praktických seminářů. Já jsem si zvolila seminář 
o přípravě kursů Alfa a druhý seminář o přípravě na první svaté přijímání 
„Putování na horu Sinaj“. 
V neděli nás čekala přednáška pedagožky Ludmily Muchové na téma 
„Dialog s nevěřícími vedený na půdě výchovy a vzdělávání”. 
Následoval katechetický blok, kde jsme byli seznámeni s činností 
katechetické sekce ČBK, s novou mobilní  aplikací Katechizmus 
katolické církve a s nově vzniklými webovými stránkami katecheze.cz. 
Konferenci ukončil Mons. Jan Graubner přednáškou „Katecheta – 
důležitý misionář v českém sekulárním prostředí“. I on zdůrazňuje, 
že každý pokřtěný je i poslaný, takže katecheta vychovává budoucí 
misionáře. Vzorem nám má být Ježíšova pedagogika. Stáváme se 
cestou, kudy přichází Spasitel. Máme vnášet Boha do světa. Kdo poznal 
Boží lásku, má jistotu milovaného Božího dítěte. Kdo se naučil žít 
s Bohem, není nikdy sám. Učme se od Ježíše. Dívejme se na jeho 
rozhovory: s emauzskými učedníky, se Zacheem, se Samaritánkou 
u studny,… Kdy a kde Ježíš učí? Vždy a všude. Neučí jen slovy, 
ale i příkladem (mytí nohou) a skutky. Ježíš nevychovává absolventy, 
ale spolupracovníky a pokračovatele svého díla (misionáře). Jdi 
a vypravuj, co pro tebe Bůh dělá! Když dá důvěru, nechá svobodu. 
Riskuje chybu, ale pokud k ní dojde, chová se jako milující otec. Ježíš 
se za své učedníky i modlí, aby obstáli. Často rozjímejme Písmo a učme 
se od  něj umění vychovatelů. On je skutečný Mistr! 

-do- 
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Rozsečský kulturní dům už je pro tuto akci malý, co naplat, kvalitní počin 
se stal oblíbeným a hojně navštěvovaným. Letos, 10. listopadu se kolem 
30 členů naší farnosti rozjelo také do Rozseče. Ve dvou vystoupeních 
jsme prezentovali, jak se u nás hraje a zpívá. Děti předvedly písničky 
a ukazovačky, které hrajeme na dětských mších. Píseň Pane, chci být 
jako ty, kde zahráli Bětuška, Johanka a Miriamka na housle, Maruška 
s Dominikem na akordeony, Barunka na flétnu a jako zpěvačky se 
představily Rozárka, Johanka, Eliška a Klárka. Potom jsme zazpívali 
ordinarium, které o. Karel Cikrle složil pro dětské mše a u nás v kostele 
zaznívá už druhým rokem. Následovala písnička Chválu vzdej, kde 
zahrál Petr na klarinet, Miriamka se ujala úlohy sólistky, Maruška se 
stala bubenicí a ostatní si pěkně zatančili. Vystoupení jsme zakončili 
písničkou Deštník, ve které měly hlavní slovo naše nejmenší děti s jejich 
vedoucí Jitkou. Děti byly šikovné a sklidily upřímný potlesk. Zapojily se 
i do vystoupení Scholy při písni Jeden tým, kterou si určitě pamatujete 
z Farního dne. Mimo to naše schola 
zazpívala píseň Korunovaná 
hvězdami, Aleluja a Spoj naše ruce. 
Novinkou letošního ročníku bylo 
focení jednotlivých schol profi 
fotografem ze společenství Člověk 
a víra. Bylo to milé a těšíme se na 
hezké fotografie. Úvodní mši svatou 
sloužil o. Michal Polenda a další 
kněží, také o. Vladimír Sommer 
a o. Josef Pejř. O. Josef sledoval 
také vystupování schol, děkujeme za 
jeho podporu. Veliký úspěch sklidil 
stůl s vyráběním, malováním 
a korálkováním! Nemohli jsme děti 
odtrhnout od tvoření. Výjimečné byly 
i stylové sladkosti a vůbec veškerá 
výzdoba. Celou akci nese na svých 
bedrech Radek Hanskut se svým 
týmem pod hlavičkou Salesiánského 
hnutí mládeže Sulíkov. Podtitulek 
SHM zní “Mladí pro mladé” a těmto 
mladým se toto heslo skvěle daří 
plnit. Děkujeme.       -ph- 
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Znáte hry START, HALÓ TAXI!, FORMULE nebo třeba OVEČKY A 
VLCI? A říká Vám něco INSPIRO, dětská tiskátka nebo Rubikovy 
hlavolamy? Nejen tyto, ale i mnoho dalších her, hraček a stavebnic jsme 
si mohli vyzkoušet 17. a 18. listopadu na "Sýpce" na akci nazvané 
RETROIÁDA. A že se nás tam sešlo! Malí, velcí, z blízka i z daleka. 
Kromě návštěvníků z Knínic a okolních vesnic si za námi přijeli hrát 
i z Kořence, Letovic, Brna či Ostravy. A že o zábavu nebyla nouze, jistě 
potvrdí každý z účastníků této akce. Hráli si nejen děti, ale i jejich rodiče 
a ostatní "dospěláci". Zejména pro ty starší byla ke zhlédnutí i RETRO 
výstava, ale nakonec se o vystavené exponáty zajímaly i ty nejmenší 
děti. A tak vlastně bylo jedno, kolik je komu let, všichni jsme se skvěle 
bavili. K tomu nám hrála ze starého gramofonu dobová hudba 70. a 80. 
let. I občerstvení bylo stylové. Chleba s domácím sádlem, s cibulí či 
česnekem, škvarky, "bochte s řepó", štrůdl, Kofola a další jiné dobroty. 
No a večer, jakmile se venku setmělo, otevřelo se místní "kino" a nejen 
děti, ale i dospělí s napětím sledovali pohádky promítané na staré dětské 
promítačce. To byl zážitek! Mobil ani tablet rozhodně nikomu nechyběl. 
A co se mně osobně moc líbilo? Že se akce zúčastnili nejen farníci, ale 
i ostatní občané a všem nám bylo spolu moc pěkně. 
Těšíme se, že nám pomůžete při organizaci dalších akcí a vítáme 
všechny dobré nápady.          -jg- 

 
Snad vás tento pěkný příspěvek 
vtáhl do děje – zvláště vás, kdo jste 
se nemohli akce zúčastnit. Ve chvíli, 
kdy píšu tyto řádky, není 
Retrovýstava ještě ukončena, její 
vyvrcholení proběhne na 1. neděli 
adventní. Potom teprve nastane 
velké uklízení, aby mohly být 
prostory Sýpky zase využity 
k dalším potřebám (Misijní jarmark, 
Výstava betlémků, Silvestrovské 

posezení a další). No, ale co mi hlavně leží na srdci je vyjádření 
VELIKÉHO DÍKU! Komu? Samozřejmě těm, kdo celou velkolepou 
Retroiádu s Retrovýstavou vymysleli, zpropagovali a připravili. Těm, co 
ty zástupy návštěvníků provázeli, krmili a bavili. Jde hlavně o rodinu 
Hauptovu a Geršlovu. Tomuto dílu se věnovali několik týdnů. 
Za všechny ještě jednou díky za skvělé zážitky.      -ph- 
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Věrný návštěvník naší Farní knihovny pan Petr Reisig připravil 

pojednání o knize .  

 
V této knížce se seznámíme s Michalem, vůdcem 
party. Jeho sebejistota dostane trhliny po těžkém 
úrazu. Oči mu otevírají setkání s ošetřující sestrou 
Lucií v nemocnici. Skamarádí se  
s ní a pomáhá jí v boji se sektou, která se snaží 
přetáhnout k sobě děvčata ze školy. Lucie s 
Michalem zůstávají i v dalším ději středem 
pozornosti čtenářů. Jejich konflikt kvůli víře vyústí v 
nová přátelství i poznání, že opravdoví křesťané-
apoštolové jsou schopni vytvořit společenství, ve 
kterých si lidé ověřují, co znamená v životě láska. 

 
V knihovně najdete také napínavé vyprávění 
o mladém knězi a partě dětí, které kolem sebe 
shromažďuje a vede je k Pánu, jde o knížku 

. 

 
 
 
 
 

Výčet Janštových knih je dlouhý, vyberme ještě 
např. čtení pro nadcházející dobu: 

, čtení na každý den pro děti i celé rodiny 

, čtení na každý den pro celé rodiny 
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 - neděle 2. 12. 2018 

od 16h, kostel sv. Jiří, vystoupí učitelé ZUŠ a hosté. 
 

Senátorka Jaromíra Vítková a 

Orel jednota Boskovice vás srdečně zvou na filmový dokument 
AVE MARIA!, který bude promítán v neděli 9. 12. 2018 od 14.00 hod. 
v kině Panorama v Boskovicích. Vstupné dobrovolné. 
Po zhlédnutí filmu z různých významných míst minulých i současných 
mariánských zjevení proběhne BESEDA S AUTORY z Filmové 
společnosti ORFILM o.s. 

 

 s tvůrci dokumentu -  

pravděpodobně v únoru v Boskovicích. Termín bude upřesněn 
na vývěsce před kostelem. Jde o dokumentární film z prostředí dětí 
na ulicích, který uvádí Papežská misijní díla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cetkovický kostel patronů 
sv.  Filipa a Jakuba byl 
postaven v letech 1699 až 1700.  
Tato barokní stavba byla 
vystavena pravděpodobně na 
místě, kde dříve stával dřevěný 
kostel. Byl postaven na základě 
povolenky olomoucké biskupské 
konsistoře a za  finančního 
přispění hradišťského opata 
Norberta Želeckého.  
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Kostel postihly dva požáry. Jeden v roce 1785 a druhý 1818. Proto kostel 
dnes vidíme v podobě po několika přestavbách. 
Současným farářem je od 1. srpna 2009 R. D. Jan Hodovský. 

 
Do území farnosti patří obce Světlá a Uhřice. 
Ve Světlé byla postavena kaplička roku 
1872 a roku 1996 opravena za velkého 
finančního přispění místního rodáka pátera 
ThDr. Aloise Krchňáka. Téhož roku i znovu 
vysvěcena. 
Poutní mše svatá se zde koná v neděli kolem 
slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. 

 
V Uhřicích na návsi 
stojí malá kaplička - 
zvonička, u které se 
slouží začátkem 
září  mše svatá na svátek Narození Panny Marie. 
 

 
Farnost připravuje 1. farní ples, který se 
uskuteční 2. 2. 2019 v kulturním domě 

Cetkovice. Jste srdečně zváni. 
 

Místní farníci se také mohou „pochlubit“ třeba 
tím, že se každoročně (asi od roku 1990) pořádá 
průvod obcí při Slavnosti Těla a Krve Páně 

za doprovodu dechové hudby. Možná stojí za zmínku i pěkně upravený 
místní hřbitov. U varhan, které nyní prochází opravou, se střídají dva 
varhaníci – pan Jaroslav Jedlička a paní Šárka Dokoupilová. Schola 
Sofija – mladí z farnosti – také občas obohacuje liturgii svým zpěvem. 
V posledních letech farníci hojně využívají svoji „Chaloupku“, čili 
společenský prostor vytvořený z hospodářských budov přiléhajících 
k faře. I o cetkovický kostel musí někdo pečovat… rodiny nebo skupinky 
farníků se střídají vždy po týdnu a na starost mají jak úklid, tak i 
květinovou výzdobu. 

Za představení farnosti Cetkovice děkujeme paní Markétě Hartlové! 

MŠE SV. V NEDĚLI 

V 10 HODIN 

Pouť se slaví začátkem května ke cti již 

zmíněným patronům sv. Filipa a Jakuba ml. 
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Tento kříž můžeme najít na okraji Šebetova u silnice vedoucí k nádraží 
a dále do Vanovic. Původní kříž byl již dosti zchátralý, proto byl asi před 
deseti lety nahrazen novým. Na zadní straně najdeme dva letopočty - 
1889 a 2009. 
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Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u 
vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, 
jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. 
Charitní pomoc se opírá o profesionální 
dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka. 
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2019: 
* Auto pro Mobilní hospic svatého Martina 
* Podpora matek s dětmi v nouzi 
* Pomoc seniorům a zdravotně postiženým 
* Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu 

Knínické děti, které mají zájem stát se malým koledníkem, ať se hlásí 
u Blanky Ševčíkové na tel. 723243463 nebo email: blasev@email.cz, 
a to nejpozději do 31. 12. 2018. 
 

bude 16. 12. 2018 v 11: 30 na Sýpce. Jste všichni srdečně zváni.  
Výtěžek z jarmarku bude věnovaný misionářům v ČR. Pokud chcete 
věnovat nějaký výrobek na jarmark, budeme moc rádi. Můžete jej přinést 
14. 12. od 15 do 18h na faru. Děkujeme. 
Vyrábění s dětmi na jarmark bude 8. 12. od 14h na faře.  
Tvoření svícnů z větviček bude v pátek 14. 12. od 15h do 18h také 
na faře.   
 

 

 

 

 
29. 9. Zdenka Páralová, 79 let, Knínice 79 
 

 

16. 9. Klára Chalupová, Vážany  
 

Tříkrálová sbírka v KNÍNICÍCH, VÁŽANECH a ŠEBETOVĚ bude 

probíhat 5. 1. 2019 dopoledne. 
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V době adventní nás každoročně provází píseň Rosu dejte, nebesa, 
shůry (viz Kancionál, 101 nebo 128). Její latinská verze Rorate caeli dala 
vznik již zdomácnělému slovu roráty, které označuje časnou ranní mši 
v době adventní (původně mariánskou). O co vlastně v této písni 
prosíme? O vláhu pro vyprahlou zemi, kterou v současnosti naše 
příroda potřebuje? Lidé od nepaměti věděli, že voda znamená naději 
a život. Spasitel znamenal pro židy velkou naději, proto o něj prosili 
s velkou vroucností. Starozákonní obraz vyschlé krajiny a prosba 
o vláhu nádherně vystihuje velkou touhu, s jakou izraelský národ 
očekával Mesiáše (srov. Iz 45,8). Slova proroka Izaiáše o tom, že vyrazí 
výhonek z kořene Jesse (srov. Iz 11,1-10), ani další starozákonní texty 
plné naděje se netýkají jen lidí před mnoha tisíci lety. Týkají se také nás, 
protože i náš život a naše vztahy k druhým lidem jsou často vyschlé. 
Spasitel přichází i dnes do „pustiny“ našeho všedního života. 
Zkusme proto během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat 
Ježíše Krista do našich rodin, do práce nebo do školy. Dovolme 
mu, aby naše vztahy proměnil, a tak mezi námi mohl vyrůst kousek 
nebe. 
 
Aktivita vytvořená týmem katechetického centra brněnské diecéze byla 
inspirována výše uvedenou adventní písní. 

Aktivitu budeme prožívat společně ve farnosti, lze ji ale realizovat i doma 
v rodině, každý dle svých potřeb a možností. Zapojí se nejen děti, ale 
i dospělí. 
 
V našem kostele u bočního vchodu na nástěnce je 
jednoduchý motiv, který připomíná pustou krajinu 
a pařez (kořen). Ten budeme v době adventní 
„zavlažovat“. Obraz pusté krajiny s pařezem se tedy 
bude celý advent proměňovat. Pod kořeny pařezu je 

Námět pro adventní dobu v naší farnosti 

Jejím hlavním motivem jsou  – „rosa shůry“ a 

, který symbolizuje naději vrcholící 

v  příchodu Spasitele. 
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umístěná skleněná miska, do níž budou děti i dospělí vkládat 
papírové kapky s úkolem a citátem z Bible poté, co si kapky 
vyzvedli z košíků a úkol splnili. Za každou vloženou kapku 

do misky vyraší na větvičce jeden 
lísteček. Nakonec na Štědrý den vykvete 
květ – obraz se symbolem narozeného 
Ježíše. 

V neděli v kostele jsme si přiblížili, o co v této adventní aktivitě jde, 
povězte si ale ještě doma s dětmi, co všechny symboly znamenají, 
a co si během adventu máme za pomoci této aktivity uvědomit: 
 

V písni Rosu dejte, nebesa, shůry prosíme o rosu, o déšť, aby mohl 
vyrůst výhonek, symbol Spasitele – Ježíše Krista, na kterého izraelský 
národ dlouho čekal. My se teď připravujeme na jeho příchod o Vánocích 
(a také na jeho druhý příchod na konci světa). 
Na zemi jsou pustá místa, kde dlouho neprší. Ale jakmile přijde 
blahodárný déšť, tyto pustiny se promění v zahrady. Také u nás v České 
republice bylo v létě na mnoha místech velké sucho. Mohli jsme 
pozorovat, že i úplně suchá tráva se zazelenala, když začalo po několika 
týdnech pršet. 
Na nástěnce máme také pustou krajinu. Není jen tak ledajaká. Je to 
pustina v naší duši. I tam může být sucho, když myslíme jenom 
na sebe a na své pohodlí. Někdy se raději díváme na televizi, jsme 
na počítači nebo na mobilu místo toho, abychom si s někým skutečně 
popovídali, zahráli si společně hru, něco pěkného si přečetli, někoho 
navštívili. Jsme otrávení a nudíme se místo toho, abychom něco 

CO MÁM PRAKTICKY UDĚLAT, 
ABYCH SE DO TÉTO AKTIVITY SPRÁVNĚ ZAPOJIL: 
- Přijmout v neděli na mši sv. papírovou kapičku s biblickým citátem 

a s úkolem (jsou dva druhy - pro děti a pro dospělé), další kapičky 
budou v košících na stolku pod kúrem (můžu si vzít při příchodu 
do kostela ve všední den) 

- Pokusit se doma zapamatovat si biblický citát, rozjímat nad ním, nechat 
se povzbudit 

- Pokusit se splnit úkol napsaný na kapce 
- Přinést kapku (kapky) další neděli do kostela, vložit do skleněné misky 

pod kořenem a připíchnout k větvičce lístek (za každou kapku jeden 
lístek) 
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pořádného udělali, zkusili někomu pomoci, vymysleli něco pro druhé. 
A tak jsme někdy i my smutní, osamělí a vyprahlí jako ta pustina. 
I v pusté krajině ale může vyklíčit naděje. 
Tou nadějí je Ježíš, Spasitel, jehož narození budeme brzy slavit. On 
nám může pomoci změnit náš život k lepšímu. Zpívali jsme „Otevři se 
země a vypuč Spasitele.“ Ve SZ čtení jsme dnes (1. neděle adventní) 
slyšeli slova proroka Jeremiáše o výhonku, který vyklíčí, aby zachránil 
izraelský národ (srov. Jer 33,15). Jiný prorok, Izaiáš, zase mluví 
o novém výhonku z pařezu Jesse, který přinese mír a spravedlnost 
(srov. Iz 11,1). Jsou to předobrazy Spasitele, Ježíše Krista. Na naší 
nástěnce máme proto pařez, který sice vypadá, že je suchý, ale Bůh, 
který je všemohoucí, může způsobit, že i pařez ožije a že z něj vyraší 
nové výhonky. Bůh může oživit i naše vztahy, pokud ho necháme 
působit v našem životě a otevřeme mu dveře do našeho srdce. Advent 
je ideální dobou, abychom se o to pokusili. 
V písni přede mší svatou jsme prosili o „rosu shůry“. Písmo svaté – Bible 
– je vlastně takovou „rosou pro duši“. Na každé kapce je napsaná 
věta z Bible, aby nás povzbudila. Můžeme si ji zapamatovat a přemýšlet 
o ní. Je tam také drobný úkol, který s větou souvisí a který nám může 
pomoci oživit naše vztahy k druhým lidem. Úkoly možná někdy nebudou 
snadné, možná se nám nepodaří je splnit úplně dokonale, ale důležité 
je, že to zkusíme. Svou snahou se chceme otevřít Bohu a jeho působení. 
Na příští mši, které se zúčastníme, vezmeme kapky s úkolem, a dáme 
je do skleněné misky k pařezu na nástěnce. Uvidíme, co se během 
adventu stane s pařezem, když ho budeme takto „zavlažovat“. Budeme 
čekat, zda se zazelená nebo zda na něm dokonce něco nevyroste. 
A o Vánocích? Po celý advent se budeme snažit plnit úkoly na kapkách 
a bude přibývat lístků na větvích. Na Vánoce dozraje čas, aby se na 
takto krásně vyrostlém stromě ukázal květ. Je to obraz narozeného 
Ježíše Krista. Můžeme se radovat z toho, že Bůh se stal člověkem a že 
mu na každém z nás záleží. Ježíš se nenarodil díky tomu, že my jsme 
se snažili „zavlažovat“ pařez. Narodil se z Boží dobroty a lásky 
k nám lidem. My jsme svými kapkami dali najevo, že o jeho lásku 
stojíme a že ji chceme šířit dál. Můžeme tedy s radostí zazpívat: 
„Narodil se Kristus, Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, 
radujme se.“ 
 
PŘEJEME KAŽDÉMU V NAŠÍ FARNOSTI, I VŠEM VAŠIM BLÍZKÝM, AŤ SE 
ADVENTNÍ SNAŽENÍ, ZAVLAŽOVÁNÍ, PROMĚNÍ V OPRAVDOVOU 

RADOST Z NAROZENÍ KRISTA!          vaše katechetky 
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 Těšili jste se na již tradiční Adventní biblickou soutěž? Letos ji 
vynecháme, abychom se všichni společně mohli zapojit do prožívání 
adventní aktivity „Rosu dejte, nebesa, shůry”, kterou připravilo 
katechetické centrum brněnského biskupství a my se společně 
pokusíme dobře ji prožít i v naší farnosti. Podrobný popis aktivity je 
od strany 35. 
 

 V adventní době budeme na zvolání kněze „tajemství víry” 
odpovídat: „Kdykoli jíme tento chléb a kdykoli pijeme tento 
kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane 
Ježíši Kriste.” 
Slova „tajemství víry“ a jeho tři varianty odpovědi lidu vyjadřují, že 
proměňováním se dotýkáme jádra naší víry: velikonočního tajemství 
smrti a zmrtvýchvstání Pána, které se v eucharistii zpřítomňuje 
a anticipuje (očekává) tak jeho druhý příchod.  
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papež František 
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