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Nedávno knínickým 
občanům ve schránce 
přistála podzimní 
pohlednice s tímto přáním: 
 
 

Ať láska a radost 

prozáří vaše 

podzimní dny... 

 

Tento milý počin se 

uskutečnil díky spolupráci 

městyse Knínice, 

skautského oddílu Fénix 

a knínické farnosti. Děti, možná i dospělí namalovali pohlednice, 

Marta Korčáková se na úřadě postarala o namnožení a skauti 

obrázky doručili do našich schránek. 

Kéž se nás opravdová radost drží zuby nehty až do Vánoc! 
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ÚVODNÍK 

 
 
Už půl roku máme možnost každou sobotu prožít hodinku nebo 

jakoukoliv kratší či delší dobu v našem kostele před svatostánkem, 

poslední týdny před vystavenou Nejsvětější svátostí.  

Při jedné takové hodince strávené v poslední lavici se mi najednou 

začaly vynořovat před očima postavy lidí, kteří dříve sedávali v lavicích 

přede mnou. A že jich za ta léta bylo!  

U některých už si nemůžu vzpomenout na jméno, u jiných si zase 

nevybavím jejich tvář. S některými jsme se setkávali docela nedávno, 

s jinými před pár lety a někteří sedávali ještě v původních starých 

lavicích. I můj pohled na ně se měnil. Nejdřív jako malý jsem se mezi 

dospělými ztrácel, jako ministrant jsem na ně dobře viděl od oltáře, 

potom zezadu z pod kůru jsem je přehlížel zase z druhé strany. Teď 

uprostřed kostela se už zase trochu ztrácím, nevím, kdo sedí za mnou, 

někdy ani nepoznám ty přede mnou. Ale na dřívější účastníky bo  

hoslužeb nyní vzpomínám stále častěji. Kde která tetička či stréček 

sedávali a jak to bylo podezřelé, když jejich místo zůstalo někdy 

prázdné. Zvláště teď na podzim po Dušičkách, kdy při častějších 



 
 5 

návštěvách hřbitova si člověk častěji připomene jména těch, kteří 

odpočívají na tomto svatém poli a s kterými se v kostele již nepotká. 

Napadlo mě, co by asi říkali tito lidé na to, že by se nemohli každou 

neděli nebo každý den setkat v kostele na mši svaté. Tenkrát nebyla 

možnost sledovat bohoslužby v televizi nebo na počítači jako dnes. 

Nanejvýš poslouchat značně rušené vysílání Rádia Vatikán a odebírat 

Katolický týdeník a číst v něm mezi řádky. 

Vzpomínám si, že někdy v 70. letech kvůli nákaze slintavky a kulhavky 

bylo v některých oblastech zakázáno jakékoliv shromažďování, tedy 

i bohoslužby. Knínice byly na okraji ochranného pásma této nákazy 

a nějaký čas byl zákaz mší svatých i u nás. Bylo to hodně divné, nejít 

v neděli do kostela. 

Chtěl bych poprosit všechny čtenáře, vzpomeňme někdy na všechny ty, 

s kterými jsme se kdysi setkávali v kostele, na ty, které jsme měli rádi, 

i na ty, které jsme třeba moc nemuseli. Vzpomeňme na všechny naše 

kněze (před měsícem to bylo čtyři roky, co odešel na věčnost náš 

dlouholetý duchovní otec P. Stanislav Richter a koncem prázdnin 

čtyřicet pět let od úmrtí jeho předchůdce P. Václava Suchého), 

na všechny ty, kteří se o náš kostel starali, opravovali, uklízeli, zdobili, 

na kostelníky, ministranty… 

A važme si toho, že v této době máme takové vymoženosti, že se 

můžeme setkávat a slavit aspoň takhle na dálku, že se můžeme 

vzájemně posilovat a povzbuzovat.  

Ale snažme se, abychom si na tento stav nezvykli a modleme se, 

abychom se brzy mohli zase setkávat v plném společenství v našem 

kostele.          -hd- 
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TÉMA: ŽIJEME SPOLEČENSTVÍ I PŘES ZAVŘENÉ DVEŘE? A CO DÁL? 
 

O jednom z amerických prezidentů se vypráví tento příběh: 
Když byl malý, posílala ho maminka do místního 
obchůdku nakupovat. V obchodě se scházívali lidé z 
městečka, klábosili ve frontě, a když jim už došla témata, 
vždy se našel někdo, kdo se rozhodl pobavit na chlapcův 
účet. Sáhl do kapsy a vyndal dvě mince: jedna měla sice 
větší průměr, ale menší hodnotu, druhá byla menší, ale hodnotu měla 
dvojnásobnou: „Chlapče, dám ti penízek. Který si vybereš?” 
Hoch pravidelně sáhl po té, která byla na pohled větší. Celá společnost 
se tomu pokaždé od srdce zasmála. Ti, kteří se považovali za zvlášť 
inteligentní, si navíc klepali na čelo… 
Jednou bylo nějakému sousedovi kluka líto. Počkal na něj nenápadně 
za rohem a povídá mu: „Víš, ta jedna mince je sice větší kolečko, ale za 
tu, co vypadá menší, si ve skutečnosti koupíš dvakrát tolik.” 
„Ale strejdo,” usmál se klučina, „to já vím samozřejmě taky. Ale myslíte 
si, že by to na mě ještě někdo příště zkoušel a nabízel mi mince, kdybych 
si jednou vzal tu s vyšší hodnotou?”  
 

Moudrý umí vidět dál. 
Snaží se totiž vidět až za horizont přítomného okamžiku. 
Skutečně moudrý umí dokonce vidět až za horizont času – 
do věčnosti. A tak se ptá nejen: „Co mi to přinese pro dnešek, 
zítřek, nebo třeba za dvacet let…”, ale nezapomene si položit 
a zodpovědět i velmi důležitou otázku: „Co to přinese mně (a také 
ostatním) pro věčnost?” 

(z knihy Mozaika duchovní moudrosti)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Myslím si, že pokud se chceme smysluplně bavit o posledních měsících 
(ovlivněných nemocí Covid-19), je nutné mít notnou dávku moudrosti, 
aby se rozhovor nestal jen bezvýznamným tlacháním. 
V přípravných týdnech před dokončením Zimního Farníčku jsme 
z redakce vyslali do farnosti prosbu o váš pohled na tuto prožívanou 
dobu. Shledali jsme se s minimálním zájmem. Napadaly mě otázky: 
Život jde dál pořád stejně jako vždycky, tudíž není o čem psát, o čem se 
s druhými podělit? Nebo je ta doba tak náročná, že není čas a chuť 
o tom přemýšlet, natož sednout a myšlenky sepsat? Nebo už je toho 
o koronaviru tolik, že toto téma chceme spíš vytěsnit? … 
Když se (možná) necítíme hodni sdílet své osobní zkušenosti, pojďme 
pro inspiraci sáhnout po zdrojích, kde moudrost můžeme skoro hmatat…   
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V poslední době se v křesťanských tiskovinách objevily dvě osobnosti, 
jejichž život a působení v tomto světě nám nahrávají k nastolenému 
tématu. Myslím, že nám mají do dalších dní našeho života co říct. 
 

Jsou jimi osoby hluboce milující Boha 
a Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. 

A zároveň osoby, které Bůh pozval a vedl k tomu, 
aby k hlásání evangelia a Jeho království 

používaly moderní technologie. 

 

Matka Angelika a bl. Carlo Acutis 
 
I naše farní rodina poslední měsíce musela prohloubit využívání 
počítačů, internetu, zkrátka sdělovacích prostředků, abychom mohli být 
v centru dění – jak v oblasti zpravodajství, tak školství a v neposlední 
řadě proto, abychom byli v obraze, co se děje v církvi a v naší farnosti. 
Abychom si prostě mohli být blíž v době, kdy hromadné shromažďování 
(také) v kostele a kolem něj bylo zakázáno. 

 
➢ Matka Angelika jako řeholní sestra kontemplativního řádu 

založila největší katolickou televizi na světě (EWTN) 

 

➢ Mladičký Carlo živený úctou ke Kristu nezůstal u hraní 
počítačových her, ale využil možnosti rozvíjejícího se internetu 
k hlásání Boží zvěsti. 

 

Můžou být inspirací pro náš osobní život? 
 
Při četbě jejich životopisů mě napadaly tyto společné jmenovatele: 
 
➢ upřímná touha růst v duchovním životě 
➢ touha milovat a uctívat našeho Pána Ježíše Krista 
➢ touha po záchraně duší 
➢ cesta k moudrosti (dokázat “vidět dál”) 
➢ … 

 
Stojíme o toto i my? Vidíme v tom podstatu pro náš věčný život? 
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Jejich výroky a myšlenky: 

Matka Angelika 

 
„Chceš něco udělat pro Pána? (...) Udělej to! Cokoli cítíš, že musíš 
udělat, i když se třeseš strachem, jsi k smrti vyděšený, udělej první krok. 
Milost přichází s tím jedním krokem a budeš dostávat další kroky.”  
 
„Lidé se musí připravit a žít hluboce duchovně, aby se přichystali pro 
příští svět, a nejen pro tento svět.” 
 
V období, kdy trpěla mnohými zdravotními problémy se dělila o tuto 
myšlenku: „Jedné z lekcí, kterou jsem se naučila, je to, že utrpení a stáří 
jsou velice cenné. Víte proč? Protože v tom okamžiku máme moc.” 
Ta moc spočívala v tom, že když spojujeme své utrpení s utrpením 
Ježíše Krista (srov. Kol 1,24), můžeme mít účast na díle vykoupení: 
„Musíme trpět, abychom zadrželi duše před peklem. Lidé nechápou, co 
to znamená jít do pekla,” řekla velmi smutně.  
 
„Jestli celá ta síť (televizní síť, kterou založila a vedla), která pohltila 
miliony dolarů, zachránila jednu duši, tak to stálo za to.”  
 
Více o Matce Angelice v časopisu Milujte se! v 55. čísle. 

Pozn.: Kontemplativní neboli 

rozjímavé řády se věnují 

primárně modlitbě a rozjímání, 

žijí v přísné klauzuře, v přímém 

odloučení od venkovního světa. 
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Blahoslavený Carlo Acutis 

 
„Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie,“ říkal 
a chtěl tím povzbudit každého, aby nechal vyrůst své vlastní dary, které 
mu Bůh dal. 

„Kritizovat církev znamená kritizovat sebe sama.“ 

„Smutek je, když obracíme svůj pohled k sobě samým, štěstí je, když 
obracíme pohled na Boha.“ 

„Obrácení není nic jiného než přesměrovat pohled z toho, co je nízké, 
k tomu vysokému. Stačí jednoduchý pohyb očima.“ 

„Být stále spojený s Ježíšem. To je můj životní plán.“ 
 
 „Nabízím Pánu utrpení, které budu muset snášet, za papeže a za 
církev, abych nemusel být v očistci, ale mohl jít přímo do nebe,“ řekl 
svým rodičům. 
 
Více o životě bl. Carla v rubrice Světci jako inspirace pro náš život. 

Křesťan je povolán se konkrétně 
nasazovat v pozemských 

skutečnostech, které však 
osvěcuje světlem přicházejícím 
od Boha. Prioritní odevzdanost 

Bohu a naděje v Něho neobnáší 
útěk z reality, nýbrž činorodě 

vrací Bohu to, co Mu patří. 
Proto věřící hledí 

k budoucnosti, k Boží 
skutečnosti, aby žil 

pozemský život v plnosti 
a odvážně odpovídal 

na Jeho výzvy. 
 

Z kázání papeže Františka 
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- tak zněla otázka pro přípravu našeho Farníčku 
- díky těm, kteří se podělili o svůj pohled, zážitky a prožitky  

 
Když se tak zamýšlím nad otázkou, 
co dobrého mně a mé rodině přinesla 
doba s Covidem, tak musím napsat, 
že jsme se v rodině zdokonalili ve hře 
Pexeso. Naši malí kluci si tuto hru 
zamilovali, tak jsme ji hráli hodně často.  
Možná se vám to může zdát málo 
duchovní, ale ten pokoj a společnou 
radost při hře s dětmi, to bylo něco, co 
jsem si užívala a věděla jsem, že právě 

takové chvilky si budou moje děti pamatovat a díky tomu se můžou 
prohlubovat naše vztahy.  
A pokud zažívám radost, tak věřím, že i Bůh má radost, protože je to 
můj Tatínek, který mě miluje a má radost se mnou…. 
A taky si myslím, že jsem se lehce zdokonalila ve vaření a pečení. Ale 
která maminka ne, že:-)?  
Mám velkou radost z toho, že oproti jarní karanténě, kdy jsem cítila, že 
se dveře farní rodiny zavřely, tentokrát vnímám velký posun. Ať je to 
možnost přijetí svátostí, sobotní adorace, nebo hromadné zprávy 
farníkům, Biblická soutěž, možnost poprosit o modlitbu ostatní farníky 
přes stránky naší farnosti, inspirování se duchovními přednáškami, 
atd…  
Také se mi moc líbilo malování pohlednic, které vzniklo ve spolupráci 
městyse, skautů a farnosti. Snad i obdarovaným přinesly tyto pohlednice 
radost.  
Další věcí, kterou bych si dobrovolně nezvolila, ale karanténa si 
vyžádala, bylo společenství modlitby online. I to mi pomohlo ve snazším 
prožívání této doby.  
Moc se těším, až se s vámi, milí a drazí přátelé z farnosti, zase setkám 
naživo :-). 

-bš- 
  
 

Co dobrého (plodného, bohumilého) vám přinesla 
doba s nemocí Covid-19? 
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Chtěla bych touto cestou poděkovat 
kněžím, že v době nouzového stavu, 
umožnili otevření kostela a poskytli 
nám individuální návštěvu, přístup 
k svátosti smíření a přijetí Eucharistie, 
abychom pomohli duším z očistce, ale 
i sobě, neboť nevíme, jak dlouho 

budeme na tomto světě. 
Děkuji Pánu Bohu za všechny, kdo 

jakýmkoliv způsobem pomáhá: za SMS zprávy, za sobotní adorace, za 
vaše modlitby za celou farnost, za všechny, kdo nemůže navštívit mši 
svatou, za biblickou soutěž, za namalované obrázky, ... 
Zdá se mi, že v době mnohých omezení, se stávám vnímavější k dění 
kolem sebe, cítím blízkost Boží a děkuji za víru, které se mně dostalo 
poznat. 
Malá příhoda za všechny, když se v říjnu slavila poslední mše v našem 
kostele. Byl zákaz zpěvu, pusa zalepená rouškou a najednou se z kůru 
ozve krásný zpěv. V tu chvíli jsem si představila nad námi vznášet se 
anděla. 
„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, …štěstí a přízeň mě 
provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově 
domě na dlouhé, předlouhé časy.” Žl 23 

-vk- 
 

Podzimní karanténa – musím se 
přiznat, že tahle doba mi vadí 
mnohem víc než na jaře. Možná je to 
tím, že už není tolik práce na 
zahrádce, dny jsou kratší, … ALE 
zase je více práce doma se 
zpracováváním úrody a je na to 
více času, než za „normálního 
provozu“. Také co se týká dětí – 

příprav do školy, plnění úkolů, online hodiny – je to mnohem náročnější 
než na jaře. Každý den si říkám, už aby šly do školy, aby doma moc 
nezlenivěly, aby si neodvykly na svoje povinnosti, vstávání atd. 
Na druhou stranu jsme se doma opět začali modlit večer celý růženec, 
který jsme po jarní karanténě zúžili většinou jen na jeden desátek, 
z důvodu časové tísně. Další výhodou vnímám v tom, že máme na sebe 
více času, hraní si s dětmi, četba, vyrábění, vyšívání, šití, … Velkou 
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výhodou proti jarní karanténě je možnost chodit do kostela – ať už na 
sobotní adoraci nebo možnost přijetí svátosti smíření či Eucharistie. 
Na jaře jsme si nedokázali představit slavit Velikonoční svátky doma, 
a přesto to mělo nakonec svoje kouzlo a prožili jsme je možná mnohem 
hlouběji, než kdybychom byli přítomni v kostele. Nyní jsou před námi 
další svátky s otazníkem, zda budeme či nebudeme osobně přítomni 
slavení narození Pána Ježíše. Možná s obavami, možná se snažíme 
tyhle myšlenky vytěsnit, možná to přijímáme tak, že je nám to jedno, … 
každý to prožívá jinak. Uvidíme. Každopádně se nám nabízí nová 
možnost prožití adventní doby doma. Ať už plněním biblické soutěže, 
nebo nějakou adventní aktivitou, zpíváním adventních písní, přípravou 
nejen fyzicky (úklid, pečení, nakupování, …), ale také v dnešní době více 
duchovně. Možností je hodně. A kdybyste si nevěděli rady, tak webové 
stránky naší farnosti jsou plné inspirace nejen pro děti, ale také pro 
dospělé. Přeji nám všem klidné a pohodové prožití adventní doby! 

-jm- 
 
Jako pozitivní vidím zvolnění 
tempa příliš hektické doby. Přijde mi, 
že mám na vše jakoby více času. 
Hlavně na rodinu. Také mnohem více 
komunikuji s Bohem než s lidmi. 

-do- 
 
 

 
Jeden večer jsem zabrouzdal 
do archivu fotek a videí a byl jsem 
překvapen, co jsme před pěti, deseti, 
patnácti lety ve farnosti dělali. Z toho 
překvapení vznikl nápad tato videa 
zpřístupnit ostatním, a tak vznikl 
Youtube kanál farnosti, kam budeme 
přidávat další videa. Prvním videem 

byl záznam pohádky Lotrando a Zubejda v podání našich mládežníků 
v roce 2008 – toto její uvedení 17. 11. alespoň částečně nahradilo 
původně plánovanou Pohádkiádu. Takže koronavirovým omezením 
vděčíme třeba také právě za toto sdílení videí.   

 -mh- 
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Hrozně moc se mi líbí pravidelné večerní 
modlení růžence. Moc se mi nedaří myslet 
při modlitbě na Boha, protože se modlíme 
všichni dohromady i s malýma klukama, 
kteří někdy dělají hlouposti, někdy si malují, 
ale někdy se i snaží modlit s námi, říkají 
třeba aspoň „Ježíš“ nebo „Amen“. Jsem 
moc ráda, že jsme všichni spolu. Modlíme 
se vždycky kolem osmé hodiny, sedíme na 
gauči, rozdáme si růžence, zapálíme 
svíčku a postavíme si na stolek kříž. 
Střídáme se v předříkávání desátků, díky 
tomu jsme se už dobře naučili všechna 
růžencová tajemství. 

-mh- 
 
 
 

 
Obrázky namalovali Miriamka a Adámek Hartlovi 
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Na pandemickou situaci zareagovaly naše farní stránky rozšířenou 
nabídkou aktivit a informací – snahou je přiblížit všem farníkům podněty 
k prožívání farního společenství i v době, kdy více žijeme za zavřenými 
dveřmi a také podpořit touhu po živém vztahu s Pánem Ježíšem. 
 
Základní informovanost (zejména o provozních věcech – otevření 
kostela, možnost přijetí svátostí apod.) zajistily informativní zprávy 
přicházející do vašich emailových schránek nebo do mobilních telefonů.  
 

…Až budeme za pár let listovat tímto číslem Farníčku, bude 
možná zajímavé vybavovat si vzpomínky na tyto „nestandardní 
dny“ a na tyto nové způsoby udržení se ve vzájemném kontaktu… 

 
Prozatím budeme i nadále pokračovat v tomto modelu – rozesílat 
informativní zprávy o změnách a dění ve 
farnosti a budeme se snažit udržovat farní web 
„živý“. 
 
Na začátku podzimu se objevilo na hlavní 
stránce nové tlačítko ŽIJEME S PÁNEM 
V KARANTÉNĚ skrývající podzimními 
barvami hrající záložky: 

 

Zaujala vás některá z nich? 
 

Chcete-li nám pomoci v práci na fungujícím farním webu, dejte nám 
zpětnou vazbu – co vám na webu vyhovuje, co vás těší, co naopak 
nevyužíváte nebo považujete za zbytečné. Budeme velmi rádi!  

 

Manželé Hartlovi 

Farní webové stránky a info zprávy 
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CO PĚKNÉHO JSME PROŽILI V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH 
 

I když v letošním podzimním čase nebylo mnoho možností prožít 
něco ve větším společenství, krátce před vyhlášením nouzového 
stavu a spousty omezení jsme v naší farnosti přece jen stihli prožít 
jednu trochu více svátečnější neděli, a to v předvečer svátku 
svatého Václava, 27. září.  
Při mši svaté pan farář slavnostně odnesl Evangeliář z místa v biblickém 
koutku u bočních dveří, kde spočíval od konce ledna. Tím jsme zakončili 
Rok Písma svatého, který trval od 3. neděle v mezidobí do svátku 
svatého Jeronýma 30. září. Také se nám do té doby podařilo dopsat 
Evangelium sv. Marka, to opisovali naši šikovní farníci od Noci kostelů 
většinou při sobotních adoracích. Díky všem, kdo jste se zúčastnili této 
akce, váš rukopis zůstane zachován pro další generace.  
Tuto neděli jsme také děkovali při mši svaté Pánu Bohu za letošní úrodu. 
Naše obětavé květinářky připravily výzdobu kostela z plodů našich polí 
a zahrad. Také v obětním průvodu přinesly děti dary, které natrhaly 
na zahrádce, v sadu nebo nasbíraly v lese. Po mši svaté si mohli všichni 
odnést domů láhev čerstvého moštu z jablek z farní zahrady. 

Odpoledne jsme se potom sešli na Svatováclavském odpoledni, letos 
netradičně kvůli nejistému počasí na Sýpce. Zde jsme měli možnost 
ochutnat další dobrotu z letošní úrody – tradiční burčák. Ač účastníků 
nebylo mnoho, po langoších a dalších mňamkách se jen zaprášilo. Kdo 
se odhodlal a vyzkoušel si své vědomosti o našem kostele, neodešel 
s prázdnou, všichni si mohli vybrat odměnu :-). K večeru, když se přece 
na chvíli ukázalo sluníčko, povozil pan Šimek se svými koníky všechny 
děti i ostatní zájemce na bryčce. 
A za pár dní potom už začaly všechny ty zákazy a omezení…. 
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VÍME PROČ? 

 
 

Celý listopad jsme mohli získávat odpustky pro duše zemřelých. 
Pojďme se ještě vrátit k tomuto tématu. 

 
Odpustky – co to je? 

 

Základní předpoklad: Křesťané věří ve vzkříšení zemřelých 
mocí Ježíše Krista, Božího Syna. 
 

Ten, kdo se snažil žít na zemi pro druhé, před smrtí svých hříchů litoval 
a zemřel i bez dluhů v lásce, vstoupí do života věčného: „NEBE“. 
 

Ten, kdo se snažil žít na zemi pro druhé, před smrtí svých hříchů litoval, 
ale zanechal na zemi lidi, kterým ublížil nebo dluží lásku, má otevřenou 
cestu k životu věčnému, ale musí počkat na usmíření se všemi. Musí se 
očistit od dluhů v lásce jejich odpuštěním: „OČISTEC“. 
 

Toho, kdo žil na zemi jen pro sebe a své sobecké cíle, před smrtí svých 
hříchů nelitoval a zanechal na zemi lidi, kterým ublížil nebo dluží lásku, 
čeká věčná smrt: „PEKLO“. 

 

Vysvětlení: 
 

Věříme, že do nebe se dostane zemřelý člověk teprve poté, co se s ním 
usmíří všichni, kterým kdy ublížil! 

Věříme, že existuje „očistec“, stav nenaplněnosti v lásce, který je 
otevřen životu věčnému (nebi) poté, co už zemřelého člověka 
nespoutává jediný dluh lásky k lidem.  

Věříme, že Bůh otevírá cestu do očistce každému člověku, který i těsně 
před smrtí dá jakkoli najevo lítost nad svými hříchy, nad 
promarněným životem… 

Modlitba křesťanů za zemřelé není přesvědčováním Boha, aby jim 
odpustil. On to už udělal. 

Modlitba křesťanů za zemřelé je projevem lásky k nim, je prosbou 
k Bohu za sílu k odpuštění, pokud dluží lásku právě nám. „Odpusť 
nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům…“ 

A v tomto úsilí o odpuštění a usmíření funguje křesťanská solidarita 
lásky: Můžeme napravovat nejen dluhy své, ale i dluhy druhých 

Proč se vlastně snažit odpustky získávat?  
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(např. potěšíme a přivedeme k usmíření toho, komu ublížil někdo 
druhý). 

Platí to o živých jako o zemřelých. 
Pro případ nejistoty nebo nemožnosti tyto dluhy napravit, má autorita 

církve právo stanovit symbolické řešení, a to jsou ODPUSTKY. 
 
ODPUSTKY jsou symbolický skutek, podle daných pravidel, kterým 

se silou lásky celé církve uzdravují zranění a narovnávají 
dluhy lásky v konkrétních vzájemných vztazích, které ovšem 
není už v lidských silách dotáhnout do dobrého konce. 

 
Zemřelému, osvobozenému ode všech dluhů lásky Bůh otvírá život 

věčný (nebe). V nebi pak už jsou tak všechny vztahy vyřešené, 
čisté a krásné, beze stínu sporu, hněvu, pomsty, závisti, zlosti, 
žárlivosti...  
 

Poznámka: takzvané „prodávání odpustků“ ve středověku vzniklo tak, že bohatí nabídli 
místní církevní autoritě místo úsilí o napravení vztahů peněžitou kauci. A ne moc dobří 
duchovní jim pak tuto možnost občas aktivně nabídli. Problém tedy nebyl v odpustcích 
samotných, ty mají dodnes svou logiku, ale v jejich obchodování. 

Základní podmínka k získání plnomocných odpustků pro zemřelé zní: 
 

Být ochoten odpustit a napravovat nejen chyby své, 
ale i za druhé – konat dobro na jejich „účet“. A to ve 
prospěch živých i zemřelých. 

 

Autorita církve stanovuje podmínky k získání odpustků pro 
zemřelé takto:  
 

Kdo chce pomoct zemřelým prostřednictvím odpustků, 
měl by: 

 

1. Být v milosti posvěcující (po svátosti smíření) = očištění vlastního srdce 

 

2. V ten den přijmout svaté přijímání   = sjednocení se s Bohem 

 

3. Pomodlit se na úmysly Sv. Otce 
(Otče náš a Zdrávas Maria).   = sjednocení se s církví 

 
4. Navštívit hřbitov a pomodlit se za zemřelé      = skutek lásky ve prospěch  
(Věřím v Boha, Otče náš a Zdrávas Maria)         zemřelých 
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Co o odpustcích říká Bededikt XVI.: 
„Praxe odpustků v sobě zahrnuje jak 

nauku o nekonečných zásluhách Krista, 
které Církev jako služebnice vykoupení 

rozděluje a aplikuje, tak také společenství 
svatých, a říká nám, že jsme sjednoceni 

vzájemně v Kristu a že nadpřirozený život 
každého může být prospěšný druhým.“ 
Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 87. 

  

A Katechismus katolické církve: 
Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty 

za hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které 

náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek za pomoci 

církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat 

poklad zadostiučinění Krista a svatých. (…) 

Každý věřící může získat odpustky buď sám pro sebe, 

nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. (KKC 1471) 

Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, 

je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. 

Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, 

a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života; 

být zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích. 

Na druhé straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné lpění 

na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, 

nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. 

Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“ za hřích. 

Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, 

kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, 

nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. 

Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého 

očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. (KKC 1472) 

 

Odpustky v „dušičkovém týdnu“ (letos v celém měsíci 

listopadu) jsou přivlastnitelné duším v očistci.  



 
 19 

Prostřednictvím církve lze však získávat plnomocné (i částečné) 

odpustky i při mnoha dalších příležitostech, které lze nalézt 

v Enchiridionu odpustků. Plnomocný odpustek můžeme získat 

jednou denně. Výjimku může tvořit případ, když je člověk 

v nebezpečí smrti. 

 

Příklady, při jakých příležitostech lze získat odpustek: 

 

PLNOMOCNÝ ODPUSTEK: společná modlitba růžence, modlitba 

křížové cesty, půlhodinová adorace před Nejsvětější svátostí, 

půlhodinové rozjímání a četba Písma svatého, účast na alespoň 

třídenních exerciciích, přijetí požehnání Urbi et Orbi, obnova křestního 

slibu (během velikonoční vigilie nebo při výročí křtu) 

 

ČÁSTEČNÝ ODPUSTEK: modlitba Magnificat, recitace Apoštolského 

vyznání víry, pozorná přítomnost při kázání, modlitba Anděl Páně, 

Anděle Boží, duchovní přijímání, návštěva hřbitova a modlitba za 

zesnulé, modlitba litanií, schválená modlitba za kněžská nebo řeholní 

povolání, modlitba za papeže, znamení kříže, … 

 

 Jaké jsou tři obvyklé podmínky? 
1) svátost smíření (věřící ji nemusí přijmout přesně v den, kdy chce 

získat odpustek) 

2) svaté přijímání 

3) modlitba na úmysl Svatého otce 

+ 

4) vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek (+ úmysl jej získat) 

5) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 

  

Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého 

očištění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. (KKC 1472) 

 

Informace o odpustcích čerpány z farností Blansko a Havlíčkův Brod. 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 

Adventní pokání 

Činí tak fialovými liturgickými rouchy, strohostí liturgie a samotnými 
liturgickými texty. Matka Církev nás tak vyzývá k pokání... Pán Ježíš 
dokonce řekl: „Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete“ 
(Lk 13,3). Proč to tedy Matka Církev dělá, a to zejména v časech 
příprav, tj. o adventu, velkém postu, vigiliích velkých svátků? 
 

Odpověď je přinejmenším dvojí. První je docela zřejmá: pro posvěcení 
našich duší. Činíme pokání, abychom zadostiučinili za své minulé viny, 
slabosti a selhání. Děláme pokání, abychom zadostiučinili za hříchy 
kolem nás… Ale pokání činíme rovněž z jiného, méně zřejmého důvodu: 
jsme zraněni dědičným hříchem. Adam upadl a předal první hřích, 
kterého se dopustil, svým dětem. Ačkoli byl tento hřích smyt křtem, není 
zde tudíž žádné viny; ale přesto zůstala padlá přirozenost. Naše 
přirozenost má sklon vyhledávat snadné cesty a myslit více na sebe 
sama než na Boha. 
 

Dědičný hřích je příčinou sobectví, myšlení „hlavně já“. V samé podstatě 
se jedná o příčinu všech hříchů. Každý hřích obsahuje určitou dávku 
sobectví… Naše padlá přirozenost, která se neustále dožaduje své 
cesty a myslí na sebe se nemění. Musíme s ní bojovat. A i když s ní 
bojujeme, zůstává. Sv. František Saleský říká: „Sebeláska může být 
umrtvována, ale nikdy neumírá.“ Je to podobné jako s plevelem na 
zahradě… Snažíme se umrtvovat, vytrhávat plevel, ale nedaří se nám 
dosáhnout až ke kořenům. A to z toho důvodu, že zranění dědičným 
hříchem stále zůstává. Plevel se bude vždycky vracet, proto musíme 
neustále plít a bojovat proti sebestřednosti, která, 
pokud ji necháme být, zadusí naši lásku k Bohu….  
 

Křesťanský život spočívá v boji mezi sebestředností 
na jedné straně a láskou k Bohu na straně druhé. 
Naším cílem je dávat stále větší prostor v našem 
srdci Pánu Ježíši a životu milosti…. Stát se svatým 
není nic jiného než růst v lásce k Bohu až do té míry, 
že je sebeláska zcela vytlačena…. 

V adventní době nás Matka Církev upomíná na slova sv. Jana Křtitele: 
„Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské! 

Připravte cestu Páně“/Mt 3, 2-3/. 
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Musíme si však uvědomit, že pokání je jenom prostředkem. Je naprosto 
nezbytné, ale není cílem. Naším cílem je láska k Bohu a život milosti…. 
Svatost tedy nespočívá v krajním umrtvování; spočívá v lásce 
k všemohoucímu Bohu….  
 

Každé pokání musí odpovídat povinnostem našeho stavu. Může se 
například matka od rodiny rozhodnout, že bude jako pokání jíst jen jedno 
jídlo denně? Půl dne by byla tak unavená, že by si musela lehnout 
a trochu si zdřímnout. Možná by se ani nedokázala patřičně postarat 
o děti nebo by měla tak napjaté nervy, že by na děti jen pořád křičela. 
Takové pokání prostě není vzhledem k povinnostem daného stavu 
vhodné. V takových případech vítězí ďábel. Zmíněná žena se sice může 
domnívat, že pracuje na svém posvěcení, ale ve skutečnosti zanedbává 
to, co ji posvěcuje…. 
 

Pokání nemá samo o sobě žádnou hodnotu. Není to svatost. Bůh 
nepotřebuje naše posty… Chce lásku a víru, která za těmito oběťmi stojí. 
Právě to je v Božích očích rozhodující. Je to podobné jako s malým 
dítětem, které nabízí lízátko své matce; matka možná lízátko ani nechce, 
ale vidí lásku, která se za tím skrývá…. 
 

To, co tedy máme při výběru pokání hledat, je kající duch. Právě to se 
počítá, jinými slovy, láska k Bohu, touha Boha milovat a snaha tuto lásku 
při nejrůznějších příležitostech dokazovat. Neměli bychom k adventu 
přistupovat s myšlením: „Musím o adventu něco udělat, tak si nedám po 
obědě zákusek.“ Nejde o to, dělat něco ze zvyku; tím Bohu 
neprojevujeme žádnou skutečnou lásku. Jemu jde o ducha za tím vším. 
Tento duch znamená vyhledávat příležitosti, kdy můžeme něco dát Pánu 
Ježíši…. 
 

Když slyšíme slovo „pokání“, obvykle nás napadne první druh pokání, 
která si sami ukládáme….  Většina lidí se ve skutečnosti omezuje na 
projevy zdrženlivosti; vzdávají se například sladkostí, nejedí snídani, 
nepijí kávu, alkohol, přestanou kouřit atd… Většina z nás nejde dále… 
Zapomínáme, že máme nepřeberné množství oblastí, z nichž si 
můžeme vybírat. Lze si například zvolit ovládání smyslů. Můžeme třeba 
usměrňovat svůj pohled, tedy kontrolovat, na co se díváme…. Nebo se 
můžeme cvičit v ovládání svého jazyka a snažit se říkat jenom laskavé 
věci…. Nebo můžeme pracovat na ovládání své představivosti, 
přemáhat své vášně, ukáznit své tělo. 
To vše jsou různá pole pro pokání a pro nás je důležité, abychom vybrali 
to, které odpovídá našim slabostem. Když máš například sklon 
k pomluvám, vyhýbej se zbytečnému telefonování a urči si čas 
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telefonního hovoru, když ti někdo zavolá, třeba na pět minut… Nebo jsi 
otec rodiny, který neustále sleduje televizi a zanedbává přitom svou 
ženu a děti. Je to tvoje slabost? Co máš dělat? Odpoj během adventu 
televizi. Možná jsi v práci ledabylý a patřičně se jí nevěnuješ. Jako 
pokání se soustřeď na to, abys svou práci udělal dobře a co nejrychleji. 
Možná nechodíš spát včas a ponocuješ. A když nejsi včas v posteli, 
třeba pak vstáváš pozdě a nestíháš ranní modlitbu. Jako pokání pro 
advent tedy choď spát v předem stanovenou hodinu. Pro každou slabost 
lze najít pokání. To jsou způsoby, jak skutečně přemáhat sám sebe. Tak 
účinně vykořeňujeme sebestřednost z našich srdcí z větší lásky 
k všemohoucímu Bohu. 
 

Tato pokání, která si sami zvolíme, jsou skvělá a velmi důležitá, ale 
nejsou tím podstatným. Když se nad tím zamyslíme, tak i v samotném 
výběru pokání najdeme určitý stín naší sebelásky. … Je poměrně 
snadné dělat i těžké věci, pokud si je sami vybereme. Když totéž za nás 
vybere někdo jiný, pak už to tak lehké není…. 
 

Pokání, které jsme si sami nezvolili, pokání vybrané všemohoucím 
Bohem, jsou ta nejcennější, jelikož jimi prokazujeme Bohu největší 
službu a nejúčinněji vykořeňují naši sebelásku. Není snadné přijímat 
velkodušně vše, co nám každodenní život přináší. Ostatně Bůh ví lépe 
než my, jaká pokání jsou pro nás nutná. Pokud volí určité pokání, ať už 
je to manžel nebo manželka, kteří nás rozčilují, nebo nemoc, či cokoliv 
jiného, pak je to zrovna to, co potřebujeme, abychom skutečně bojovali 
se svými slabostmi a vykořenili svou sebelásku. A když to vybere, víme, 
že v tom není žádná sebeláska. Velmi často takováto pokání přicházejí 
v souvislosti s povinnostmi stavu… Jaké pro vás bude nejlepší adventní 
pokání, když jste otec rodiny? Bude to něco, co vám pomůže stát se 
lepším otcem a manželem. Jste-li matka, být lepší matkou a manželkou. 
Pokud jste dítě, být lepším žákem a synem nebo dcerou. Právě 
každodenní život představuje úrodné pole, kde si můžeme vybrat to, co 
nám skutečně pomůže stát se lepšími katolíky a vykořenit naši 
sebelásku… 
 

Je ještě řada jiných věcí k zamyšlení. Pokud chceme opravdu prožít 
dobrý advent, pokud se skutečně chceme připravit a uvolnit místo ve 
svých srdcích pro zvláštní přítomnost Pána Ježíše ve vánoční době, 
věnujme pozornost adventní liturgii. 
 

Klíčem je velkodušnost. Světci říkají, že v té míře, v jaké se odevzdáme 
Bohu, se odevzdá on nám. Musíme být velkodušní! 

Zkrácené kázání ze dne 28.11.1999 Gerarda Becka 
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ADVENT 
 

PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ – ADVENTNÍ PROJEKT 2020 
 
Katechetické centrum biskupství brněnského 
nás i letos inspiruje k zajímavému prožití 
adventu. Námět můžete snadno realizovat doma 
v rodině a mohou se do něj zapojit děti i dospělí. 
Základem je každodenní modlitba spojená s konkrétní snahou.  

 

Prosba k Bohu, aby obnovil náš svět  
„Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných 

a zapal v nich oheň své lásky. 
Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno, 

a obnovíš tvář země.“ 
(Kancionál, z modlitby č. 003) 

 
➢ Zemi představuje nástěnka 

pokrytá útržky novin. 
➢ Naši ochotu svěřit Bohu svůj 

život připomínají nakreslené 
dlaně směřující v modlitbě 
k Bohu a různé tvary barevného 
papíru, které se každý den na 
nástěnku lepí. 

➢ Když se pak do prázdných dlaní 
o Vánocích umístí obrázek 
narozeného Božího Syna, 
můžeme si více uvědomit, jak 
velká je Boží láska k nám. 

Materiál k tisku i podrobnější návod na tento způsob prožívání 
adventu naleznete na www.kc.biskupstvi.cz. 
 

RORÁTY 

➢ Už jste někdy zažili pro advent typické ranní roráty? Pokud ne, máte 
možnost! Ne úplně na živo, ale aspoň pomocí Online rorátů – odkaz 
na farním webu. 

➢ A kdo touží brzy ráno vstoupit do našeho kostela a prožít tam 
kouzelnou chvíli osobní modlitby, může každý všední den po celou 
dobu adventní! Od 6:30 do 7:00.  
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Z farní knihovny 

 

Smyslem A.M.I.M.S (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei – 
česky: Apoštolát P. Marie Neposkvrněné – Matky Naděje) je tisk 
kvalitních, srozumitelných a velmi levných brožurek či knih nejen pro ty, 
kteří si je sami přečtou, ale především pro ty, kteří je budou dále šířit – 
rozdávat, půjčovat, nabízet, … 
I my teď nabízíme: přečtěte si některou z nejnovějších knih z produkce 
A.M.I.M.S, opravdu stojí za to: 
 

Doubrava, Dunda: MOZAIKA DUCHOVNÍ MOUDROSTI 
Dunda: KROKODÝL ANEB MŮŽEŠ RŮST 
Luscoň: DO AKCE JDE TITUS! 
 

 
 
Tyto brožury najdete ve farní knihovně, nebo si je můžete objednat (pro 
sebe, nebo své blízké, třeba jako dárek). Tituly je možné objednat pouze 
za příspěvek na tisk (5–30 Kč) a poštovné. 
Objednávky na internetu: www.fatym.com a www.amims.net. 
  

NAŠE FARNÍ KNIHOVNA JE STÁLE DOSTUPNÁ V DOBĚ, KDY JE OTEVŘEN 
KOSTEL. MŮŽETE PŘICHÁZET A VYBÍRAT Z BOHATSTVÍ NAŠÍ KNIHOVNY. 

- - - - - 

UPOZORNIT CHCEME TAKÉ NA NABÍDKU KNIH Z PRODUKCE A.M.I.M.S: 

http://www.fatym.com/
http://www.amims.net/
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Církev bez hranic aneb co se děje kolem nás 

 
                       

Cenap nabízí WEBINÁŘe na pomoc PROHLOUBení VZTAHů 
Webináře jsou zaměřené jak na prohloubení vztahu mezi mužem 
a ženou, tak i na výchovu dětí, jak s nimi mluvit o kráse lidské sexuality. 
Více na www.cenap.cz. Cenap má v nabídce také E –book 
Sexualita v manželství z pohledu křesťanské antropologie.  

 
 

NOVÉNa za zastavení pandemie s prosbou o přímluvu svatých dětí 
Podobně jako na jaře je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy 

a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy 

výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné 

všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan 14,12-14) 

A Ježíš pokračuje slovy: „Jestliže mne milujete, budete zachovávat má 

přikázání.“ (srov. Jan 14,12-14) Snaha o to je samozřejmostí 

pro dosažení jednoty s Ním. Pro vlastní nedokonalosti jsou zde 

za přímluvce voleny děti, které nám mohou být v lásce vzorem 

a jejichž přímluva má zvláštní sílu proto, že jsou už v nebi. Při 

devítidenní modlitbě se setkáme se svatou Hyacintou a sv. Františkem, 

se svatou Filoménou, s blah. Laurou Vicuni, se sv. Dominikem Savio, 

sv. Marií Goretti, blah. Davidem Okelou a Gildou Irwa, blah. Imeldou 

Lambertini, blah. Karlem Acutisem, a poslední den strávíme před 

Božským Dítětem – milostnou soškou Pražského Jezulátka. 

Konkrétní modlitby a příslušné texty k této novéně nejdete 

na www.cirkev.cz a také v úvodu našich webových stránek. 

 
Rodinný život – časopis pro celou rodinu 

Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých 
podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních 
i svátečních dnů. Vydává ho Centrum pro rodinný život Olomouc. 
Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, 
na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Je 
určený každému, kdo v rodině žije nebo se zabývá problematikou 
rodinného života. 
Vychází pětkrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete objednat 
poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), 
telefonicky (587 405 250) nebo e-mailem rodinnyzivot@ado.cz. 

http://www.cenap.cz/
mailto:rodinnyzivot@ado.cz
mailto:rodinnyzivot@ado.cz
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FARNOST BOHUŇOV 
 
Farnost Bohuňov leží v severozápadním okraji 
našeho děkanátu kousek za Křetínem, odkud je 
spravována administrátorem excurrendo 
P. Michalem Polendou. 
 
Farní kostel sv. Jiljí byl zbudován roku 1820 
v klasicistním stylu na místě původního kostela 
ze 14. století.  
Kromě Bohuňova patří do farnosti také Horní 
Poříčí a Veselka. 
 
Z Bohuňova pochází náš nynější pan farář 
a děkan P. Miroslav Šudoma. 

 

 

 

 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní mše svaté 
7:15 

Kostel sv. Jiljí 

Bohuňov 
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Někteří z naší mládeže si snad vzpomenou, 

že v roce 2008 prožili svůj farní tábor na bohuňovské faře. 

Kaple Panny Marie v Horním Poříčí 

 

Kaplička ve Veselce 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 
 

PODPORA JOYCE 
Tak jako my u nás i lidé v daleké Africe prožívají nelehké období. Jsme 
rádi, že díky vaší štědrosti jsme mohli poslat prostřednictvím 
Arcidiecézní charity Praha do Ugandy nejen potřebný obnos 
na dokončení studia naší Joyce, ale i pár stovek navíc, které snad 
pomohou i dalším potřebným dětem. Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří 
jste přispěli při nedávných farních akcích nebo během celého roku 
do pokladničky v kostele pod nástěnkou. 

Manželé Hauptovi 

 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Už roky se na konci adventu těšíme na Vánoční jarmark, kde vždy 
najdeme pěkné a voňavé výrobky. Letos neproběhne tradiční formou na 
sýpce. Ale ujít si ho nenecháme. 
I letos vybízíme všechny šikovné ručičky, 
aby se daly do práce. Uvítáme jakékoliv 
výrobky, které nám po zakoupení 
zpříjemní vánoční svátky. Letos se 
můžeme zaměřit také na pečení perníčků, 
vánoček a vánočních štol. Pečlivě 
zabalené potom můžete předat v čas 
a na místo, které určíme později. 
S přesnějšími informacemi vás budeme 
kontaktovat. 

 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Skauti z Knínic vám i tento rok na Štědrý den 
nabídnou k odpálení Betlémské světlo. 
➢ Pokud někdo z vážných důvodů nemůže 
přijít sám (nemoc, karanténa), můžete 
kontaktovat Kateřinu Ševčíkovou: 
tel. 705 236 840, kackasev@email.cz a skauti 
Vám světlo donesou až domů. V emailu je 
potřeba uvést jméno, příjmení, adresu a telefon. 
O předání betlémského světla budete 
informováni později, vzhledem k dnešní 
nevyzpytatelné situaci. 
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Tříkrálová sbírka 2021  
 

Ještě není jisté, jakou formou se Tříkrálová 
sbírka v Knínicích uskuteční, ale jistě 

budete včas informováni. 
 
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021: 

• Podpora Mobilního hospice sv. Martina 

• Pomoc seniorům a zdravotně postiženým 

• Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu 
ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi 

• Obnova vozového parku Charity Blansko 

• Podpora rodin s dětmi v nouzi 
 
V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 475 619 Kč. 
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům 
radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená 
obdarovávat také sebe. Vaše důvěra je pro nás závazkem a současně 
povzbuzením pro naši práci. Děkujeme. 

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO (www.blansko.charita.cz) 

 
 
BATŮŽKOVÝ PROJEKT 
Vzpomínáte si ještě na loňskou batůžkovou výzvu? Stále běží. Je možné 

použitou, zachovalou aktovku či batoh naplnit potřebnými pomůckami a přinést 

manželům Hauptovým. Ti se potom postarají, aby došlo k předávce 

koordinátorům ve Svitávce a batůžky poputují do Afriky. 
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BLAHOSLAVENÝ CARLO ACUTIS 
Carlo se narodil 3. května 1991 
v Londýně. Byl pokřtěn 18. května 
a v září se jeho rodina přestěhovala 
do Milána. Rodina nebyla praktikující, 
ale Carlo od malička začal projevovat 
zájem o Boží věci, což způsobilo, že se 
jeho rodiče postupně vrátili k víře. 
V sedmi letech požádal o to, aby mohl 
přijmout první svaté přijímání, a bylo mu 
to umožněno díky zvláštnímu povolení. 
Měl rád pouštění draka, hraní si 
v přírodě a zvířata. Bavilo ho také hrát 
s přáteli fotbal a hrát na playstationu. 
Byl nadšencem do informatiky, na svůj věk měl velmi pokročilé znalosti.  

Jeho velkou láskou byl Ježíš přítomný v eucharistii  

Carlo chodil na mši každý den a zůstával na adoraci před nebo po každé 
mši. „Eucharistie je mou dálnicí do nebe,“ říkával. „Máme větší 
štěstí než apoštolové, kteří žili s Ježíšem před 2000 lety. Abychom 
se s ním setkali, stačí, když vejdeme do kostela.“ Říkával také: 
„Jeruzalém je vedle našich domovů.“  
Často se zpovídal a ujišťoval: „Stejně jako pro let balonem je třeba 
odejmout závaží, také duše k tomu, aby se mohla pozdvihnout 
k nebi, potřebuje odstranit ze sebe ta malá závaží, lehké hříchy.“ 
Také se denně modlil růženec a říkal: „Maria je jedinou ženou mého 
života.“ Ve škole Carlo nikdy svou víru neskrýval a zval své kamarády, 
aby šli společně na mši a vrátili se k Bohu. 
Jednou si napsal do sešitu: „Smutek je, když obracíme svůj pohled 
k sobě samým, štěstí je, když obracíme pohled na Boha.“ 

Skromnost, evangelizace a zájem o informatiku 

Přestože byl z dobře situované rodiny, žil velmi skromně. Za své první 
úspory koupil spací pytel jednomu žebrákovi, kterého vždycky potkával 
cestou na mši. Večer nosíval jídlo těm, kdo žili na ulici, někdy část své 
vlastní večeře. 
Rozhodl se využít svých znalostí z informatiky k evangelizaci 
a vytvořit výstavu o eucharistických zázracích. Strávil s tím tři roky, 
poté co se hodně nacestoval a shromáždil informace. 

SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 
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Nemoc a smrt v mladém věku 

V říjnu 2006 mu byla diagnostikována akutní leukemie typu M3. Zemřel 
několik dnů poté, 12. října 2006, v pouhých 15 letech. Dva dny před tím 
požádal o přijetí pomazání nemocných a eucharistie. Carlo předpověděl 
svou smrt pár měsíců předem, což bylo zaznamenáno: „Jsem 
předurčený k tomu, abych zemřel...“ 
V den pohřbu byl kostel i hřbitov plný lidí. Mnozí z těch, kdo přišli, byli 
bezdomovci, kterým Carlo pomohl, aniž by o tom věděla jeho rodina. 
Jeho nejoblíbenějším místem na světě bylo Assisi a dal najevo, že tam 
by si přál být pohřbený, a rodina s jeho přáním souhlasila.  

Proces blahořečení – model svatosti v digitálním věku 

Jeho pověst svatosti se začala rychle šířit po celém světě a 12. října 
2012 byl otevřen proces blahořečení a kanonizace. Papež František jej 
prohlásil Služebníkem Božím 5. července 2018 a zmínil jej jako 
příklad pro mladé – model svatosti v digitálním věku v apoštolské 
exhortaci Christus Vivit. 6. dubna 2019 byly jeho ostatky převezeny 
do Sálu zřeknutí v Assisi, místa, kde svatý František zanechal všechno, 
aby následoval Pána. Jeho tělo odpočívá v hrobce v pravé chrámové 
lodi, kam ho přicházejí uctít stovky věřících. 

 

Zázrak na Carlovu přímluvu 
22. února 2020 papež František uznal jeden zázrak připisovaný Carlově 
přímluvě. Jedná se o zázračné uzdravení dítěte, které trpělo vrozenou 
vadou slinivky břišní. Čtyřletý brazilský hoch se svou matkou navštívil 
mši svatou spojenou s uctíváním relikvie kandidáta blahořečení Carla 
Acutise, kde bylo možné poprosit o přímluvu v jakékoliv nemoci. Hoch 
vyslovil své přání jako modlitbu: „Přeju si, abych už tolik 
nezvracel”. Okamžitě nastalo uzdravení, hoch se cítil úplně zdravý, 
nezvracel a od té chvíle mohl normálně jíst. 
Carlo Acutis byl blahořečen 10. října 2020. 
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)  
Tento dřevěný kříž 
najdeme těsně pod 
vrcholem nejvyššího 
kopce v našem okolí 
Mojetína, zvaného též 
Babylon (608 m). 
 
Na tomto místě zemřel 
při práci v lese pan 
Sedlák z Knínic. 

 
Na oválné tabulce lze 
přečíst nápis:  

 

T .   S E D L Á K  
l .   1 9 2 5  
Z  K N Í N I C  

 

 

 

 

 

 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY 
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život naší farnosti 

 

 

 

BRANOU SMRTI NÁS PŘEDEŠLI A V NAŠEM KOSTELE JSME SE S NIMI 
ROZLOUČILI:  18. 9. Marie Krkavcová, 90 let, Knínice 

17. 10. Anežka Staňková, 85 let, Vážany 
11. 11. Jan Rosenberg, 68 let, Šebetov  
20. 11. Zdeněk Čížek, 78 let, Šebetov 

 

DO NAŠEHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ 
JSME PŘIJALI: 
11. 10. Markéta Zvěřinová, Knínice 
 

LÁSKU, ÚCTU A VĚRNOST SI SLÍBILI: 
12. 9. Alena Lujková a Petr Novosad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ V říjnu byla provedena záruční oprava elektronických hodin (výměna 

vadného motorku) na věži kostela. 
➢ V jednání je prodej části pozemku kolem kostela městysi Knínice za 

účelem rozšíření hřbitova a vybudování cest a kolumbária. 
➢ Oprava zdi schodiště vedoucího k faře – schodiště bylo zaměřeno a 

jako stavba zapsáno na katastr. Pozemek, který je pod schodištěm, 
byl převeden z majetku městyse Knínice na farnost a byl tak 

narovnán majetkový stav. Na stavební úřad 
byla nahlášena oprava zdi schodiště. Čeká 
se však na vyjádření památkářů, protože 
schodiště je vedeno v seznamu památek. 
Opravu zdi bychom chtěli provést na jaře, 
částečně vlastními silami. 
 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
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NÁŠ PAN VARHANÍK SLAVÍ VELKÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM 

 
V jednom čísle Katolického týdeníku mě zaujal článek o paní varhanici, která 
slaví 60 let strávených na kůru u varhan.  
Napadlo mě hned, že náš varhaník pan František Procházka doprovází 
bohoslužby v knínickém kostele určitě ještě o nějaký rok déle. 
Právě v těchto dnech oslavuje své životní jubileum - 80 té narozeniny. 
Je to příležitost něco se dozvědět o člověku, který nám už skoro 
pětašedesát let pomáhá svým hraním na královský nástroj pozvednout 
mysl k Bohu. A také mu poděkovat a popřát do dalších let hodně zdraví 
a neochabující elán a chuť do hraní. 
Pan Procházka neslouží naší farnosti zdaleka jen jako varhaník. Jako dítě školou 
povinné ministroval a když zrovna neměl službu u oltáře, pomáhal tehdejšímu 
varhaníkovi na kůru šlapat měchy nebo tahat rejstříky. Zde se možná zrodila jeho 
celoživotní záliba a služba. Ministrantské povinnosti byly tenkrát podstatně 
náročnější a zodpovědnější než dnes. Kluci u oltáře se museli naučit latinské 
odpovědi celebrujícímu knězi, ti trochu větší chodili do zvonice zvonit. Den před 
pohřbem se hodinu vyzvánělo (podle nastaveného budíku), a to už pořádně 
bolely ruce a brněla hlava. Dlouhá léta se pan Procházka staral o výzdobu 
kostela na Vánoce a na Boží Tělo. 
A jak a kdy začal hrát? Po skončení školy a tím i ministrování (což bylo v té 
době obvyklé) asi v patnácti letech mu pan farář P. Suchý navrhl, jestli by nechtěl 
zkusit hrát na varhany. Zkusil a do dneška nepřestal. Zprvu jen ve všední den, 
až se zdokonalil, přebral kůr knínického kostela se vším všudy. I s chrámovým 
sborem, který vedl dlouhá léta a na pohřbech je můžeme slyšet do dneška. Je to 
hodně dlouhá řádka hlasů, které se v tomto jeho sboru vystřídaly.  
Pan varhaník vzpomíná, co to bylo mší svatých, svateb a pohřbů, na kterých hrál. 
Nejen v Knínicích, ale také na Vískách, na Horním Štěpánově nebo také 
v šebetovském zámku. Nejdále to bylo asi v Beskydech, kde před léty při návratu 
z pouti na Turzovku pohotově zaskočil za místního varhaníka při mši svaté 
v Prostřední Bečvě. Rád také vzpomíná na průvody Božího Těla po knínickém 
městečku, jak měl vždycky s chlapama domluvené bleskurychlé stěhování 
harmonia k dalšímu oltáříčku, aby stihl důstojně doprovodit pobožnost u něj.  
S vděkem vzpomíná na tehdejší vedení knínického JZD, které mu vždy bez 
problémů umožnilo odejít hrát na mši nebo na pohřeb, i když bylo sebevětší pilno 
třeba při žních nebo řepné kampani.  
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Pan Procházka se jezdíval 
zdokonalovat ve svém 
varhanickém umění na kurzy 
do kostela Panny Marie na 
Křenové ulici v Brně, za totality 
pořádané více či méně tajně. 
Rád jezdil každoročně koncem 
listopadu na svátek sv. Cecilie, 
patronky muzikantů, na setkání 
varhaníků na Petrově, které 
pořádá občanské sdružení 
chrámových hudebníků Musica 
Sacra, jehož je členem. 
Toto povídání zakončíme jeho 
výrokem: 
„Zpívejte z celého srdce, 
protože každá písnička je 
k oslavě Boha. Každá má 
člověku co říct.” 

I my přejeme jemu, 
AŤ JEŠTĚ DLOUHO HRAJE A ZPÍVÁ Z CELÉHO SRDCE, 

A TAK OSLAVUJE BOHA. 
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Staří manželé se dostali do nebe. Tím, co je tam čekalo, 
byli doslova uneseni – bylo to ještě asi tisíckrát lepší, než 
si to během svého pozemského života představovali. 

A čím déle nad tím žasli, tím byla babička stále 
nadšenější a nadšenější a dědeček smutnější a 
smutnější – až se nakonec usedavě rozplakal. 

Babička do něho šťouchla a povídá: „No tak, dědo, 
nebul! Vždyť jsme v nebi a je to tady tisíckrát lepší, 
než jsme si to kdy představovali…!“ 

„Za to za všechno můžeš ty, babko,“ pronesl 
mezi vzlyky dědeček. „To bylo pořád: ‚Vem si 
šálu, jez vitamíny, běž k doktorovi, nelež jen na 
gauči, musíš se hýbat…‘ – Za to za všechno 
můžeš ty! Vždyť my jsme tu mohli být už 
o dvacet let dřív!“ 

 
 

 
 

 

 

 

 

Přejeme vám všem Požehnanou dobu adventní 
a Vánoce aspoň skoro tak krásné, jaké prožívají v nebi. 
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