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Postní nabídka – vystupte na 7 vrchů 

Každý postní týden můžeme vyrazit 

do přírody a navštívit jeden vrch – místo 

v našem okolí v území naší farnosti, 

a pomodlit se za určitou oblast 

společenského života. 

Více info v příloze tohoto Farníčku, a také 

na straně 16 a na farních webových stránkách. 
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ÚVODNÍK 

 
 

Půst jako obnova 
 

Každý rok vstupujeme do postní doby s nějakou touhou. Tato 
touha má různé podoby. Snad nejčastější podobou této touhy je 
naplnit svoje předsevzetí. Slovo „předsevzetí“ vychází z podstaty 
věci: tedy něco si vzít před-sebe, a mít to stále na očích jako úkol 
a cíl. Ale jaká jsou naše předsevzetí? Velmi často je to nějaký nový 
úkol, který si dáme na postní dobu. Úkoly jsou to často docela 
vznešené a velkorysé. A tak, jak jde postní čas, jeví se nám naše 
předsevzetí jako obtížné. Takže toužíme, aby už konečně ta 
postní doba skončila a my se zbavili tohoto našeho vnitřního 
závazku. Nebo v horším případě na svá předsevzetí rezignujeme 
již mnohem dříve. Důvod je ten, že jsme si postavili předsevzetí 
jako něco navíc. Něco, co normálně neděláme a v postní době to 
dělat budeme. Tady je kámen úrazu. 
 
Chtěl bych nyní nabídnout trochu jiný pohled na postní dobu. 
K čemu má vlastně směřovat? Má směřovat k obnově našeho 
křtu. Obnova znamená uvedení něčeho do původního stavu. 
V našem případě se jedná o stav svatosti, který nám byl dán 
okamžikem našeho křtu. Vidíme tedy, že tu nejde o něco navíc, 
ale o něco, co již máme a máme to mít v pořádku.  
 
Zkusme tedy obnovit v postní době svůj život jako život 
obyčejného spořádaného křesťana. Modlíš se? Snaž se modlit 
dobře, ve správný čas a modlitbu neodkládej! Sloužíš druhým? 
Znovu v sobě vzbuzuj touhu po ochotě k dobru! Máš rád sladké, 
kávu, alkohol a dobré jídlo? Nezříkej se toho, ale užívej to s mírou! 
Je tvým povoláním učení a studium? Uč se tehdy, kdy máš, a hraj 
si tehdy, kdy na to zbude čas! Tak by se dalo pokračovat. 
Jednoduše dělejme věci, které máme dělat stále, ale dělejme je 
pořádně! Obnovme svou křestní cestu. 
 

 
K tomu Vám všem žehnám. M. Šudoma 
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TÉMA: PROŽÍVÁME POSTNÍ DOBU 

  
Co je náplní a účelem postní doby? 

Co a proč v postní době dělat? 
 

 

Příprava na Velikonoce 
Začněme od konce postní doby – od Velikonoc. Jsou to ústřední svátky 
všech křesťanů: celé jádro a síla křesťanství spočívá ve smrti, vzkříšení 
a oslavení Ježíše Krista. A účast na tomto tajemství získává člověk 
sjednocením s Kristem skrze křest. Není potom divné, že jedním 
z hlavních úkolů postní doby je vyvrcholení přípravy katechumenů 
na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu křtu 
o Velikonocích. 
 
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského 
života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná 
na Popeleční středu udělováním “popelce” - sypáním popela na hlavu 
s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal 
Ježíš své poslání na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl 
každého na cestu života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny 
lidi, kteří od něho pocházejí a k němu směřují. 
 

Pamatuj, prach jsi a v prach se obrátíš. 
 

Cesta k Otci, 
aneb Bůh není mrzutý 
Nejasné přesvědčení, že Bůh je s námi nespokojen, že je tvrdý, mrzutý, 
mstivý a lhostejný, prostě takový, jací bychom byli na jeho místě my, 
v nás zabíjí naději, víru, lásku a život vůbec... Celé Zjevení nám však 
říká, že Bůh není jako my. Je Otec, původce lásky. Právě o tomto mluví 
Ježíš v podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 
15,11). Jeho láska se nabízí a přizpůsobuje každému z nás. Svou láskou 

Samotný název tohoto čtyřicetidenního období 
není zcela jednoznačný. 

Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní. 
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nás naplňuje ale do té míry, jak se jí otevřeme. Jeho láska a tvůrčí moc 
má možnost změnit náš život. „Syn vstal a šel ke svému otci. Když byl 
ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho 
a políbil..." (Lk 15, 20) 

 
Kristus nám zjevil Boha jako Otce plného 

milosrdenství. (Jan Pavel II.) 
 

Hřích a pokání, 
aneb život z vlastních sil 
Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí 
a naplnění života pouze vlastními silami. Toto vše vede člověka 
ke hříchu, jenž je bariérou v přijímání Boží lásky, někdy přímo jejím 
odmítnutím. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, 
nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho 
cestách. Cesta obrácení s sebou přináší jak “negativní” aspekt: 
osvobození od hříchu a zla, tak aspekt “pozitivní”: rozhodnutí pro dobro. 
V této perspektivě lze pak slavit svátost pokání, jakožto zásadní bod 
cesty obrácení pokřtěného člověka. 
 

Jádrem pokání je (neustálá) revize 

(dosavadního) směru (každodenní) životní cesty. 

 

Co pokání není: 
 
➔ obecné vyjádření hříšnosti 

„Pane, my jsme zhřešili, jsme hrozní 
hříšníci …“ 

➔ vyznání hříchu s přátelstvím ke hříchu 
Hřích musí být tvým nepřítelem. Pokání 
probíhá především uvnitř tvé osoby. Je to 
rozhodnutí: zaujímám Boží postoj 
nenávisti k hříchu a odděluji se od hříchu. 
„Pane, odpusť mi … (jsem však rád, že 
jsem to učinil)“ 

➔ přenášení zodpovědnosti za svůj hřích 
na druhé 
Hřích si omlouváš špatnými postoji 
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ostatních. Jsi však zodpovědný za to, jak reaguješ na jednání 
druhých. 
„Pane, odpusť mi, ale může za to …“ 

➔ přenášení zodpovědnosti za svůj hřích na okolnosti 
Hřích si omlouváš nepříznivými okolnostmi. 
„Pane, odpusť mi, ale okolnosti mne přitlačily …“ 

➔ lítost pouze nad důsledky hříchu 
Nelituješ příčinu, ale důsledek hříchu. Nelituješ neposlušnost, že jsi 
např. přes zákaz vzal do rukou drahou vázu, ale lituješ, že jsi ji 
rozbil. Lituješ toho, co hřích natropil, místo toho, že jsi zhřešil. 
Nevidíš cenu hříchu, kterou za tebe zaplatil Ježíš. 

➔ vyvažování viny 
Místo, abys uznal svoji vinu, ukazuješ na větší provinění druhých. 
„Zhřešil jsem, ale on zhřešil (proti mně) více (první).“ 
Pokání znamená uznat: „Jsem vinen!“ a nesrovnávat se povýšeně 
s druhými (viz Lk 18,9-14). 
„Pane, odpusť mi, ale přece jenom nejsem zas takový hříšník jako 
…“ 

➔ výlev sebelítosti 
Sebelitování není pokání, ze sebelítosti musíme činit pokání. 
„Jsem tak nešťastný, špatný, hříšný, nehodný, hodný zatracení, 
chudák, …celý špatný…“ 

➔ citový projev 
(pláč, sténání, smutek, úzkost …) – Citové projevy samy o sobě 
pokání nezpůsobí. Můžou však být vedlejším projevem 
opravdového pokání. 

➔ výčitky svědomí 
Jsou důležité, abys pokání mohl vůbec činit. Avšak samy o sobě 
pokáním nejsou. 

➔ vyslovení hříchu 
Je to důležitá součást pravého pokání, avšak musí být podepřena 
změnou. Ústa někdy mohou vydávat pouze prázdná slova. 

➔ zpověď 
Máme se vyznávat z hříchů, avšak samotná zpověď pokáním ještě 
není. 

➔ snaha hřích si odčinit 
Pokání je dar, který Bůh nabízí každému. Je vždy spojeno s milostí 
(Ef 2,8.9)! Bůh nám může odpustit hřích POUZE zdarma. 
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Konkrétní kroky v postní době, 
aneb staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení 
 
▪ Modlitba 
Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat 
s Pánem vše důležité z našeho života. Modlitba je ale též projevem naší 
lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, 
kterým tato služba může prospět. 
Několik tipů: 

• Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. 

• Modlete se společně v rodině. 

• Čti Bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. 

• Vyprávěj o Bohu dětem. 

• Účastni se liturgického života své farnosti. 

• Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje. 
 

Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti. 
▪ Půst 
Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se 
čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné nebo 
překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší 
prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe... 
Několik tipů: 

• Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, 
nakupování... 

• Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen 
jednou se najez dosyta a odřekni si maso. 

• Přinášej páteční oběť – může mít různé formy: zřeknutí se masa, 
omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by 
mělo přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají 
také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba 
a pomoc druhým. 

• Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící 
a jinak trpící. 

 
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" 
řekneme ne. Zřeknutí se znamená svobodný, 

zodpovědný a uvědomělý život. 
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▪ Almužna, činění dobra 
"Almužnou", činěním dobra – tím, čeho se postem vzdáme, můžeme 
obohatit toho, kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, 
svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to 
potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi 
osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřeknutím se něčeho ve prospěch 
bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se 
s Kristem. 
Několik tipů: 

• Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. 

• Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. 

• Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi. 
 

České slovo almužna vzniklo 
z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, 

milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když 
s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest. 

 
▪ Smíření 
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená 
vyměnit zlo za spásu. Ježíšova výzva k obrácení míří především 
k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho zůstávají všechny skutky 
neplodné a lživé. 
Několik tipů: 

• Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především 
něco, co musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno. Smíření 
s Bohem a s bližním je pramenem radosti. 

• Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při 
bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření. 

• Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. 

• Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku 
– objevuj v druhém to dobré. 

 
„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, 
po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid." (Jer 6,16) 

 
 

(z webu cirkev.cz a juda.cz) 
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V úvodu knihy J. Philippa Ve škole Ducha svatého se dočtete tato slova: 
 
„Ježíši můj, jak se snadno lze posvětit – stačí 
drobet dobré vůle. 
Vidí-li Ježíš v duši ten drobet té dobré vůle, 
tak spěchá sdělit se duši a nic ho nemůže 
zadržet, ani chyby, ani pády – dočista nic. 
Ježíš pospíchá té duši na pomoc, a je-li duše 
věrná té Boží milosti, tak během velice krátké 
doby může duše dosáhnout nejvyšší 
svatosti, jaké zde na zemi tvor může 
dosáhnout. Bůh je velice štědrý a nikomu 
svou milost neodmítá – dává více, než o co 
my ho prosíme. Věrnost v plnění vnuknutí 
Ducha svatého – to je ta nejkratší cesta.“ 
 
Tento krásný text známé polské sestry Faustyny obsahuje jednoduché, 
hutné a neobyčejně důležité poselství všem, kdo touží po svatosti, tedy 
těm, kdo jednoduše chtějí co nejplněji odpovědět na Boží lásku. 
 
Velkou otázkou a někdy i trápením těchto duší je, jak si na této cestě 
počínat. 
 
Je možné, že také ty, milý čtenáři, patříš k lidem, kteří se touto otázkou 
nikdy příliš neznepokojovali. Možná, že tvé srdce nikdy nepoznalo touhu 
milovat Boha, jak je to jen možné. Pak tě prosím, modli se k Duchu 
svatému, aby do tebe tuto touhu vložil, pros ho dokonce, aby tě nikdy 
nenechal na pokoji! Pak budeš šťastný: „Blahoslavení, kdo lační a žízní 
po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Mt 5,6). 
 
Pro ty, kteří takto touží po plnosti lásky, je každé nasměrování, které 
pomáhá osvětlit, a hlavně zkrátit cestu, neobyčejně cenné. Málokdo si 
to uvědomuje, ale umožnit svatým duším, aby se dále a rychleji 
posvěcovaly, je v mých očích stejně potřebné, jako umožnit hříšníkům, 

A CO KDYŽ SHRNEME svůj POSTNÍ PROGRAM DO JEDINÉ VĚTY? 
 

„Miluj Boha z celého srdce svého a bližního jako sebe samého.“ 
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aby se obrátili: církev z toho má stejný užitek. Svět bude zachráněn 
modlitbou svatých. 
 
Proto považujeme za velmi důležité, i když naše slova ne všichni 
pochopí, předat dnešním křesťanům to nejlepší z poselství světců, 
abychom jim tak pomohli rychleji kráčet k dokonalosti lásky. 
 
Klíčovou otázkou na této cestě asi je, na co soustředit své úsilí. 
A to není vždy zřejmé, ani tím není vždy to, co si představujeme na 
začátku. 
 
Sestra Faustyna nám ve svém Deníčku na základě své zkušenosti radí: 
„Věrnost v plnění vnuknutí Ducha svatého – to je ta nejkratší 
cesta.“ Tato rada opravdu zasluhuje pozornost. Sestra Faustyna nám 
tedy doporučuje, abychom nerozptylovali své úsilí v oblastech, kde by 
to mohlo být neplodné nebo jen málo přínosné, ale místo toho 
je soustředili na pozorné rozeznávání, přijímání a konání toho, co vnuká 
Duch svatý. To se zdaleka nejvíc "vyplatí". 

 
➔ Zaujalo vás toto pojednání? 

Jak prakticky žít podle toho, co nám Duch vnuká, radí J. Philippe 
v další části knihy. Odkaz, kde se můžete dále začíst, najdete 
na farním webu v rubrice Žijeme s Pánem v karanténě / Témata 
k prohloubení duchovního života a pro povzbuzení. Knihu 
najdete také v naší farní knihovně. 
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Na tyto otázky hledejme odpovědi každý sám ve svém srdci. Jisté je, že 
dobré vnitřní rozhodnutí je důležité podpořit praktickými kroky. 
Jak „zhmotnit“ naše postní prožívání? K tomu vám může posloužit pár 
tipů, jejichž širší popis a přístup ke stažení potřebných materiálů najdete 

na našich farních webových stránkách pod tlačítkem Prožíváme postní dobu. 

 
Pro přehlednost nabízíme malý (jistě velmi nedokonalý) filtr: 
 

❖ Mám malé děti  
 
POSTNÍ CESTIČKA 
Svým dětem vytiskněte černobílou postní 
cestičku a potom si popovídejte, čím doplníte 
prázdnou legendu (ve spodní části Cestičky). 
Prázdná legenda není chyba, ale výzva! 
S dětmi se domluvte, na co se v tomto období 
chcete zaměřit, o co se chcete snažit, na čem 
chcete pracovat… Sami si tedy můžete 
dopsat k daným symbolům „úkoly“. Mohou to 
být podněty pro děti i pro rodiče, duchovní 
(modlitby, dobré skutky, půst, křížová cesta, 
…), ale i praktické (srovnat boty, udělat si 
pořádek v pokojíčku, prostřít či uklidit stůl, používat tolik mobil, …). 
A během postní doby si budete postupně vybarvovat ty části obrázku, 
které odpovídají úkolu, který se vám (nebo vašim dětem) podařilo dobře 
splnit. 
Věříme, že Vám bude dělat radost nejen postupně se vybarvující 
obrázek, ale i atmosféra v rodině, kdy si budete vzájemně pomáhat 
a naslouchat.  
 
Tato cestička může být vhodným doplňkem pro vaše malé děti, když se 
v rodině (třeba se staršími dětmi) zapojíte do aktivity Ninive – Pokání 
rodin. 

(nápad jsme převzali z webových stránek Centra pro rodinný život v Olomouci) 

MŮŽE NÁM V DOBRÉM PROŽITÍ POSTNÍ DOBY POMOCI NĚCO 
KONKRÉTNÍHO? CHCI PROŽÍT TUTO DOBU RADĚJI SÁM NEBO MI MŮŽE 

NAPOMOCI RODINNÉ ČI JINÉ SPOLEČENSTVÍ? 
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V UČENÍ U SV. JOSEFA 
Projekt, který je vhodný pro farnosti i pro rodiny, 
si klade za cíl přiblížit účastníkům osobu sv. 
Josefa, manžela Panny Marie, pěstouna Ježíše, 
a poukázat na to, v čem nám může být sv. Josef 
inspirací v každodenních životních situacích. 
Jako učni u svého mistra budeme se i my učit u 
sv. Josefa, mistra tesařského řemesla, jeho 
přístupu k lidem, k práci a k životu, a také jeho 
oddanosti Bohu. To všechno se totiž skrývá pod 
charakteristikou, že Josef byl spravedlivý 
muž (srov. Mt 1,19). Pokusíme se také společně „budovat dřevěný 
dům“, který symbolicky odkazuje na Josefovo povolání a může 
představovat společenství (církev, farnost, rodinu) nebo také každého 
z nás. 
Aktivitu i všechny potřebné materiály k ní připravilo Katechetické 
centrum brněnské diecéze. 
 

❖ Rád využiji svůj mobil (tablet, počítač) k načerpání duchovní inspirace 
 
POSTNÍ KAPKY 
jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ duchovní život. 
Aplikace obsahuje úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím 
milosrdenství (P. Martin Holík připravil text jako četbu na pokračování), 
dále pak inspiraci arcibiskupa Jana a citáty papeže Františka o Božím 
milosrdenství, modlitby, liturgické texty, zpovědní zrcadla.  
Prostřednictvím mobilní aplikace Google Play, e-mailu nebo webových 
stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Stačí vyplnit 
jednoduchý webový formulář. Cílem je pomoci prožít dobře postní dobu 
a připravit se na přijetí svátosti 
smíření před velikonočními svátky. 
Připravila farnost Dolní Němčí. 
 
MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU 
nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls 
inspirovaný slovy papeže Františka. 
Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili k probíhajícímu Roku 
sv. Josefa někteří kněží brněnské diecéze s křestním jménem Josef. 
Zájemci o průvodce mohou využít elektronickou aplikaci a zdarma si ji 
stáhnout do svých mobilních zařízení. 
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❖ Toužím po hluboké osobní obnově i obnově rodiny skrze pokání 
 
NINIVE – POKÁNÍ RODIN 
Úryvky z promluvy o. Dominika Chmielewského 
– iniciátora akce: 

Moji milovaní, … Je naší velkou touhou sjednotit rodiny, zvláště nyní, 
rodiny, které možná prochází velmi těžkým obdobím v situaci současné 
pandemie, rodiny, které se musí nově sjednotit v Boží Lásce. Bůh chce 
zachránit každou rodinu, každé manželství, každý dům, ale touží, volá: 
pokání, pokání, pokání! … Boží Slovo říká, že Bůh miluje radostného 
dárce, takže to pokání nemá být něčím smutným, má být radostným 
zadostiučiněním za hříchy, vyznáváním svých hříchů, na prvním místě 
ve svaté zpovědi; zadostiučiněním za všechny hříchy, které, žel, dnes 
ničí celé rodiny, celá manželství.  
Na čem bude založena tato akce. Zaprvé na společném desátku 
růžence coby odprošování za naše hříchy manželství, naší rodiny, 
našeho domu. Dále si vytvoříme kalendář rodinného pokání. A každý 
den do něj bude otec (matka) rodiny zapisovat svou kající oběť, kterou 
dal Bohu pro svou ženu (muže). Děti také každý den do kalendáře píšou 
nějaký svůj čin pokání, nějakou malou oběť, modlitbu, za maminku, 
za tatínka, za jejich manželství a odevzdají to Bohu skrze ruce Marie.  
Bůh touží, abychom také vstoupili do nějaké formy odřeknutí se. Maria 
ve Fatimě tak velmi prosí, abychom se vrátili k postu, který je různými 
způsoby odřeknutím se, nějakým drobným umrtvováním. Oběť má svůj 
význam tehdy, když mě alespoň trošku bolí. 
Proto modlitba, rodinný kalendář pokání a nějaká malá oběť, abychom 
volali celým srdcem, celou rodinou: 
 

Bože, smiluj se nad námi, vylej na nás své Milosrdenství, 
obnov náš dům, obnov naši lásku, chceme nově vstát z mrtvých skrze 
umučení, smrt Ježíše Krista, kterou budeme slavit ve Svatém týdnu. 
Proto Tě Bože prosíme, vzhlédni na naše pokání, tak jako jsi vzhlédl 
na pokání Ninivanů a odvrátil jsi trest, proměnil jsi jej v požehnání. 
Nekonečně milosrdný Bože, prosíme Tě o zázrak uzdravení naší 
rodiny, zázrak osvobození od veškerého zla v naší rodině skrze 

rodinné pokání. 
Bože, dnes Ti předkládám skrze ruce Panny Marie 
tuto oběť (pojmenuj skutek pokání a člena rodiny, 

za kterého ho v tento den obětuješ) jako zadostiučinění 
za hříchy, které se staly v naší rodině, v našem domě. 

 

Celé videopozvání k akci Ninive na webových stránkách farnosti. 
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❖ Chci se přiblížit spiritualitě sv. Josefa 
 
POSTNÍ PÁTKY SE SV. JOSEFEM 

Duchovní promluvy ke sv. Josefovi v rámci Roku sv. Josefa, které si 

můžete poslechnout přes YouTube kanál Katedrála Petrov v postní 

pátky od 18:15 (online) nebo později ze záznamu. 

Program: 

19. 2. 2021 - sv. Josef v Písmu svatém - R. D. Zdeněk Drštka 

26. 2. 2021 - sv. Josef v církvi – Mons. Jiří Mikulášek  

5. 3. 2021 - sv. Josef a práce – jáhen Jiří Dyčka 

12. 3. 2021 - sv. Josef a rodina – jáhen Josef Múčka 

19. 3. 2021 - sv. Josef a duchovní život - R. D. Jindřich Kotvrda 

 
 

❖ CHCI se soustředit na rozjímavou četbu písma 

 
VÝSTUP K VELIKONOCŮM V 38 DNECH 
Komunita blahoslavenství připravila 
na každý den od čtvrtka po Popeleční 
středě do soboty před Květnou nedělí 
zastavení, díky němuž můžeme spolu 
s Ježíšem kráčet v jeho posledních 
dnech od jednoho důležitého 
okamžiku ke druhému, až k dokonání 
naší spásy na kříži. Potřebujeme ráno 20 min a večer 5 min svého času. 
Na stránkách www.blahoslavenstvi.cz si v úvodním videu poslechněte 
více k této aktivitě, zejména pak jak se modlit s Božím slovem. Boží 
slovo na každý den si na stejném místě můžete stáhnout a vytisknout 
a budete připraveni vyrazit. 
 
POSTNÍ MODLITBA ŽALMŮ 
Jde o společnou modlitbu žalmů přes 
YouTube kanál Don Pietro. K modlitbě 
je připraven průvodce, kterého si můžete 
vytisknout. Pro děti jsou v průvodci 
připravené úkoly a hádanky, aby pro ně 
modlitba byla zajímavější. Chórová modlitba žalmu doplněná o chvíle 
ticha a další zajímavé body probíhá každý večer (kromě úterý) v 19:00.  
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❖ CHCI duchovno spojit s pěkným výšlapem a nadhledem 
 
VÝSTUP NA 7 VRCHŮ  
Vrchy (kopce, kopečky) na území naší farnosti čekají na to, až na ně 
vystoupáme. Doba postní je k tomu více nežli příhodná, počasí nám jistě 
bude přát, a i kdyby ne, možná právě to přidá na duchovním prožitku, 
který z těchto výstupů můžeme mít. 
Aktivita čerpá inspiraci z Konceptu sedmi vrchů (přednášku k tomuto 
tématu najdete na farním webu) a k tomu 
využívá našeho přírodního bohatství, které 
máme na dosah ruky. 
Každou návštěvu jednotlivého vrchu spojte 
s úvahami a modlitbou za jednotlivé oblasti 
života, do kterého – jako křesťané – můžeme 
a máme vnášet Boží pohled a Boží slávu. 
Plánek a bližší popis jednotlivých vrchů 
naleznete v tomto Farníčku v podobě 
přílohy. 
 
 

❖ JSEM ŽENA 
 
POSTNÍ DOBA S BIBLICKÝMI ŽENAMI 
Sestry salesiánky připravily pro postní dobu nabídku strávit každý týden 
s jednou ženou z Bible. 
Vždy v sobotu večer si na jejich stránkách fma.cz budeme moci 
shlédnout krátké úvodní video, ve kterém se inspirujeme Božím slovem 
a charakteristikou či vlastností té konkrétní biblické ženy. Na konci pak 
následuje konkrétní podnět – úkol, který nám pomůže na cestě obrácení 
během postní doby. 
 
 

Nebojte se postní aktivity kombinovat, … 
a zároveň si nenechte vzít ticho, … klid, … jednoduchost, … 
zkrátka skutečný prostor, 
ve kterém dáme Bohu možnost, aby promlouval… 
 
„Pane, ať každý z nás vidí, co vidět má!“  
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V kostele na bočním vchodu visí POSTNÍ NÁSTĚNKA. Najdete na ní stručně 

popsané praktické možnosti pro postní dobu (podobně jako tady ve 
Farníčku a na webových stránkách), ale velká plocha nástěnky je zatím 
prázdná. A čeká na zaplnění: 
 

➔ Zdokumentujte, jak u vás doma prožíváte postní dobu. Můžou to 
být fotky, obrázky, krátká zamyšlení, svědectví, výrobky, … Cokoliv 
vás napadne a budete ochotni sdílet s ostatními členy farnosti, může 
být tím správným kamínkem do postní cestičky někoho dalšího. 
 

➔ Tyto své příspěvky noste do kostela kdykoliv během celé postní 
doby. Umístěte je libovolně na Postní nástěnku, popř. vložte 
do krabice pod nástěnkou nebo se domluvte s některou 
z katechetek.  

 

➔ Svůj postní příspěvek si podepište (pokud chcete zůstat 
v anonymitě, podepište zezadu), protože o Velikonocích budou 
autoři postních příspěvků odměněni. 

 
 

VÝZVA: 
Buďme si na čtyřicetidenní postní cestě 

ve farnosti oporou a inspirací 
 

 



 
       18 

VÍME PROČ? 

 
 

Když se přiblížíme k Bohu, pokoříme se před ním a s upřímnou 
lítostí prosíme o odpuštění, satan nad námi ztratí svou moc. 
Ze zcela pochopitelných důvodů tedy nenávidí nejen svátost 
smíření, ale i poselství, přivádějící duše k důvěře v Boží 
milosrdenství. 
 
Sv. Faustyna v Deníčku píše: „Satan se mi svěřil, že mne nenávidí. Řekl, 
tisíc duší mi působí méně škody než ty, když mluvíš o velikém 
milosrdenství Všemohoucího. Největší hříšníci nabývají důvěru a vracejí 
se k Bohu a já ztrácím všechno, a navíc mne samotného tím 
neproniknutelným milosrdenstvím Všemohoucího pronásleduješ.“ 
(Deníček 1167) 
 
Proč se satan cítí být hlásáním o Božím milosrdenství 
pronásledován? Protože nesnáší, aby se prostřednictvím Božího 
milosrdenství, které on odmítl, mohly spasit duše, a nechce se smířit 
s tím, že lidé znovu nabývají ztracené důvěry v Boží milosrdenství 
a v jeho odpuštění. Zvěst o Božím milosrdenství tedy satana skličuje 
mnohem víc než cokoli jiného… 
 

„V průběhu slavení několika exorcismů nad jednou osobou, která se často 
nechávala ovlivňovat pokušením, že jí nebylo odpuštěno, křičel Zlý, který znal 
strach tohoto člověka, jehož posedl kvůli jeho těžkým hříchům, skrze jeho ústa 
s velikou zlostí a se zuřivostí v očích: ‚On si nezaslouží jeho odpuštění! Knězi, nech 
ho odejít, protože on si nezaslouží jeho odpuštění.‘ Když jsem viděl, že se na čele 
exorcizované osoby objevil studený pot, vyzval jsem démona: ,Ve jménu 
všemohoucího Boha, satane, vzdej slávu svému Stvořiteli! Miluje tohoto člověka 
Bůh? Ve jménu Ježíše Krista ti nařizuji, odpověz mi!‘ Se zlostí, strašlivým řevem 
a za neustálého cloumání s tělem ubohého exorcizovaného člověka démon 
odpověděl: ‚On ho miluje!!!ʻ“ 

 

Bůh miluje nekonečně každého z nás, a aby nám tuto lásku ukázal, 
poslal svého Syna, který nás skrze své kruté utrpení, smrt na kříži 
a zmrtvýchvstání vysvobodil ze satanovy moci a z hříchu. To je veliké 
dílo Božího milosrdenství. Toto milosrdenství se vlévá do srdce 
každého, kdo uzná, že je hříšník, pokorně vyzná své hříchy a dá si 
upřímné předsevzetí, že se jich už nebude dopouštět. Když zpovědník 
poté, co pronese slova rozhřešení, cituje Ježíšova slova: „Jdi a už 
nehřeš“, neznamená to, že se penitent už nikdy nedopustí žádného 

PROČ SE SATAN CÍTÍ BÝT HLÁSÁNÍM O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ PRONÁSLEDOVÁN? 
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těžkého ani lehkého hříchu, ale kněz tak kajícníka povzbuzuje v jeho 
upřímném úmyslu, že se bude hříchu, který právě vyznal, varovat a že 
v sobě bude postupně utvářet předpoklady pro autentické obrácení 
srdce. Tím ovšem netvrdíme, že by se penitent dokázal tohoto 
vyznaného hříchu jednou provždy vyvarovat, ale skrze bolest nad 
spáchaným hříchem a upřímné předsevzetí více nehřešit si penitent 

osvojuje nezbytné 
předpoklady pro to, 
aby mu mohlo být 
odpuštěno.  
 
 

Nikdo nesmí ni-
kdy pochybovat 
o Božím milo-
srdenství ani se 
domnívat, že mu je 
pro jeho vlastní 
nehodnost od této 
chvíle upřena 
spása. Někteří se 
ptají: „Je možné, že 

Bůh miluje někoho takového, jako jsem já? Je možné, že mne 
nekonečně Bůh miluje?“ Ano, Bůh tě miluje nekonečnou láskou a čeká, 
že budeš do svého srdce bez ustání přijímat jeho milosrdenství, které tě 
bude přetvářet. Nesmíme si však ani domýšlivě namlouvat, že již máme 
spásu v kapse, protože Bůh je přeci milosrdný, a přitom opomíjet nutnost 
svého každodenního obrácení, k němuž nás láskyplně vede synovská 
bázeň Boží, jež je jedním z darů Ducha Svatého. Jak se podobné 
domýšlivosti vyvarovat? Dobře to vysvětluje sv. Faustyna ve svém 
Deníčku, ze kterého se dá vyvodit, že jedním ze základních bodů naší 
křesťanské víry je věřit v milosrdnou Boží lásku a tuto lásku 
přijmout do našeho srdce, a tak se sami stát milosrdnými: 
milosrdnými v citech, v myšlení, ve slovech, v modlitbě, ve svém 
jednání i ve všem, co děláme. 
 

(z www.vezmiacti: komentář k nedělnímu evangeliu 4. neděle v mez., z knihy: 
Baumonte Francesco – Sborník I – Exorcista a jeho asistenti) 

 
 

K tématu svátosti smíření a Božího milosrdenství se dočtete také v rubrice o světcích. 
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INSPIROVALO NÁS 

 

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. 
Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15) 

Kristus nás učí, že máme konat pokání. Háček je v tom, že pokání nemá 
nikdo rád. Pokání je překladem řeckého slova metanoia, které znamená 
„změna smýšlení“. Ježíš nám říká, že musíme změnit své smýšlení, 
postoje a své životní způsoby. Máme-li se stát Kristovými učedníky, 
musíme přestat utíkat od skutečnosti, že je náš život hříšný. Musíme 
s tím začít něco dělat. 
Aby byl Bůh Bohem lásky, je třeba, aby nám dal na vybranou; nenutí 
nás milovat ho, nýbrž nás vybízí, ať ho buď milujeme a posloucháme 
nebo si zvolíme, že budeme dělat věci po svém. Je to volba mezi smrtí 
a životem. Připomeňme si scénu v Edenu, kde proti sobě stojí slovo 
Boha: „Nejezte z něho [stromu], ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli“ 
a slovo hada, ďábla: „Nikoli, nepropadnete smrti“. (srov. Gn 3,3-4). Proto 
ho Ježíš označil za „otce lži“ (srov. J 8,44). My víme, že „mzdou hříchu 
je smrt“ (Ř 6,23a) a je to jako by Bůh říkal: „Komu se rozhodneš věřit, 
mně, nebo Luciferovi“? Veškerý hřích je volba mezi Bohem a tím, 
co není z Boha, tím, co je proti Boží vůli. 
Nejjednodušší definice hříchu je neposlušnost vůči Bohu. Dochází 
k tomu, že si chceme vytvářet vlastní pravidla. Jenže je to Bůh celého 
vesmíru, který stanoví pravidla a ďábel ten, kdo odmítá naslouchat 
někomu jinému než sobě. Mimochodem, je fascinující, že rodiče sice 
Boha neposlouchají, ale sami trvají na tom, aby je poslouchaly jejich 
děti. 
Hřích má vždy tři komponenty: je na něm něco dobrého, je na něm něco 
žádoucího a je na něm něco přinášejícího potěšení. Vždy si vybíráme 
to, o čem si myslíme, že je to dobré. Chceme jednat dobře. Když 
hřešíme, je to proto, že to chceme. Vybíráme si to, co je pro nás zdánlivě 
dobré. 
Co s námi hřích udělá? Ze všeho nejdřív nás hřích zabije. Je to prosté. 
Hřích nás vždycky zabije. Bůh nelže! Dále z nás hřích udělá otroky. 
„Pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.“ (J 8,34) Jestliže 
si nemyslíte, že jste otroky hříchu, tak zkuste přestat jen vlastní silou! 
Následně se cítíme být hříchem pošpinění. Hřích ubližuje duši, 
způsobuje, že se cítíte v jádru vinní, protože každý z nás má svědomí. 
Poslední, co nám hřích provádí je, že nás odděluje od Boha. To není 
trest. Je to naše rozhodnutí, jako bychom dostali otázku: „Komu budeš 

BUĎ ČLOVĚKEM, KTERÝ ČINÍ POKÁNÍ 
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věřit? Mně nebo Satanovi?“ My se poté rozhodneme a Bůh řekne: 
„Dobrá, dám ti to, co chceš.“ Pokud nechcete být s Bohem, můžete být 
od Boha oddělení. To je definicí pekla. Oddělenost od Boha. 
Kdyby vám někdo slíbil milion korun za to, že byste v kostele absolvovali 
všechny mše a adorace v jednom týdnu – nejspíš byste přišli. A pokud 
byste přišli kvůli milionu korun, proč byste nepřišli jen proto, že milujete 
Ježíše? Opravdu vás dokáží motivovat peníze více, než Boží láska? 
Není pak pro nás nedělní mše jen jakousi pojistkou, kdy si „odkroutíte to 
nutné“ a za to půjdete do nebe? Opravdu chce Bůh jen tohle? Jak to 
měli farizeové? Dodržovali všechny zákony, a tak si mysleli, že se 
stanou svatými. Problém byl v tom, že to nedělali z lásky k Bohu, ale 
z lásky k sobě. Je sobecké obracet se k Bohu jen kvůli strachu z pekla. 
Proč nebýt manželovi nebo manželce nevěrný? Protože to říká 
přikázání? Protože přijdete do pekla? Nebo proto, že ji milujete 
a nechcete jí ublížit? Dokud nepochopíme, že nejde jen o to, abychom 
neskončili v pekle, budeme stále hřešit. Ale milujete-li Boha 
a rozhodnete se ho nezraňovat, protože s ním máte vztah, potom vám 
zabrání hřešit právě tato láska k Bohu. Musíme se modlit, abychom se 
do něj zamilovávali den ode dne víc. To je láska, která vás osvobodí! 
Jestliže se budete snažit vypořádat se svým hříchem sami, 
nepodaří se vám to. Být křesťan totiž neznamená být mravný. Samotná 
mravnost z nás nedělá Kristova učedníka. Kristův učedník je člověk, 
který je ochotný zemřít sobě a vstoupit do vztahu s Ježíšem. Když 
se stanete Kristovými učedníky a činíte pokání, znamená to, že se 
vzdáváte svého starého života a vstupujete do života nového – 
vstupujete do vztahu lásky.  
 
Když bojujete s hříchem, musíte ustoupit stranou a nechat 
Krista, ať se s ním vypořádá on. Největším hříchem je 
zároveň to, co máme nejraději: touha mít svůj život pod 
kontrolou. 
 
Prvním krokem v pokání je dovolit Duchu svatému, aby vás 
usvědčil z vašeho hříchu. Překonejte svou pýchu a běžte ke zpovědi! 
A u této zpovědi řekněte: „Tohle jsem udělal, protože jsem se rozhodnul 
to udělat. Zvolil jsem si hřích. Je mi to líto, a z Boží milosti toho nechám!“ 
Zkrátka – nevymlouvejte se a kajte se: „Pevně jsem se rozhodl s pomocí 
Boží už nehřešit. To není stejné jako „budu se snažit nehřešit“, to není 
pokání. Snažit se nestačí. Jakmile je vám odpuštěno, nezapomeňte jít 
za Ježíšem a poděkovat mu, že za vás a za vaše hříchy zemřel. 
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A modlete se za to, abyste měli sílu: „Bože, je mi to líto, ale nemám sílu. 
Jsem rozhodnutý to už nikdy neudělat, ale nemám na to sílu. Musíš mi 
pomoci.“ 
Poslední rada: Výborný způsob, jak odolat jeho pokušení, je každý den 
se modlit modlitbu ke svatému archandělu Michaelovi. 
 
Otázky k zamyšlení: 
1) Pokud nechodíte pravidelně ke zpovědi, proč ne? Co s tím uděláte? 
2) Co uděláte proto, aby se vaše rodina dostala do nebe? 
3) Skutečně milujete Boha nadevše? 
 
Úkoly: 
1) Každý večer zkoumejte své svědomí a dejte si závazek chodit 
ke zpovědi alespoň jednou měsíčně. 
 
Text vychází z knihy Buď mužem! Jakým Bůh chce, abys byl od Larryho 

Richardse. (převzato z farnostbranik.cz) 
 

 

 

Výňatek z přednášky o. Dominika 
Chmielewského: 
 
Největší prorokyní našich časů je 
Panna Maria.  
Zjevuje se na celém světě. Od poloviny 
19. století do dnes je víc jak 2000 míst na celém světě, kde se Panna 
Maria zjevila. Proč tolik a na celém světě? Protože ona připravuje druhý 
příchod Pána Ježíše na svět. Tak jak první příchod připravoval Jan 
Křtitel, tak druhý příchod (celosvětový) připravuje Panna Maria svými 
zjeveními. Tak jako Jan Křtitel volal k pokání, stejně Panna Maria 
volá k pokání. 
 
Zkusme se víc zamyslet nad tématem pokání: 
1. etapa pokání – neustálá změna smýšlení. Z našeho lidského 
na Boží způsob.  

 
2. etapa pokání – je vzývání Ducha svatého, aby nás usvědčil 

Čtyři etapy pokání 
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z našeho hříchu, protože v naší mysli je zakódované neustálé 
omlouvání našich hříchů, vymlouváme se, minimalizujeme naše hříchy 
a zveličujeme hříchy druhých lidí.  
David, když zhřešil s Batšebou a potom zavraždil jejího manžela, vytvořil 
jeden z nehezčích kajících žalmů. Jeden z nejdůležitějších veršů 
v tomto žalmu je to, že celý čas má ten hřích před svýma očima, a prosí 
Pána Boha, aby mu stvořil nové srdce a nového ducha. Protože ví, 
jak ten hřích zničil jeho srdce i ducha. Následkem hříchu je totiž strach, 
pocity hanby, pocity viny.  
Pokud nechci posuzovat druhé, je dobré mít stále svoje hříchy před 
sebou. 
Abychom viděli svoje hříchy, potřebujeme Ducha svatého. Bez 
Ducha svatého je neuvidíme. Dovolit Duchu svatému přejít přes 
srdce člověka a zbořit všechno, co je falešně vybudované a my si 
myslíme, že je to v souladu s Boží vůlí. Pozor! Duch svatý tuto naši 
výzvu bere vážně! 
Pokání za hříchy můžu dělat, až mně Duch svatý ukáže jejich 
těžkost. Až potom mohu těch hříchů litovat a činit z nich pokání. Když 
neuvidím závažnost svých hříchů, nemohu jich litovat. 
Prorok Zachariáš mluví o vylití ducha pobožnosti. Znovu musíme 
změnit smýšlení.  Pro nás je pobožný někdo, kdo má zbožně sepnuté 
ruce, pobožně klečí v kostele… Ale to je náš lidský pohled na 
zbožnost. Pobožnost podle Boha je takové přesvědčení o své hříšnosti, 
že člověk pláče nad svým hříchem, že je šokovaný svojí hříšností a tím, 
jak velmi ubližuje svými hříchy Bohu a lidem okolo sebe. To je člověk 
pobožný – zbožný. To je ten, kdo má ducha pobožnosti. A ta událost, 
kterou Pán připravuje pro celý svět, to bude vylití ducha zbožnosti na 
každého člověka na této planetě. A každý z nás bude mít zkušenost se 
soudem, který potom bude po smrti – osobní soud. Ten soud se bude 
skládat ze tří znamení Božích:  
 
Každý ve svém srdci pozná, že Bůh existuje, že Bůh je nekonečná Láska 
a my jsme jeho milované děti. To bude neskutečná zkušenost Boží lásky 
k nám. Zažijeme každým vláknem svého srdce, jak Bůh nás velice 
miluje.  
Potom bude vylitý duch pobožnosti tak, jako na osobním soudu. 
Uvědomíme si, jak jsme se vzdálili od Pána Boha. Uvidíme svoji 
hříšnost. A dostaneme na výběr – Duch svatý na nás sestoupí a postaví 
nás do pravdy. Buď přijmeme milost obrácení a z celého srdce budeme 
litovat svých hříchů a konat pokání, anebo jako farizeji zatvrdíme svoje 
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srdce před pravdou o nás. Ti, kteří přijmou Ducha svatého ve skutečném 
obrácení, budou připravení na velké očištění země, které nastane – svatí 
to nazývají třemi dny temnoty, kdy nastane velká konfrontace mezi 
Bohem a satanem a po třech dnech temnoty nastane nová zem a nové 
nebe. A obyvateli nového nebe a nové země budou Ti, kteří se z celého 
srdce obrátili a obnovili se. A to se nestane někdy v neznámé 
budoucnosti, ale svatí mystici říkají, že naše pokolení bude svědky této 
události. Takže by bylo dobré činit pokání za naše hříchy už teď a dovolit 
Duchu svatému, aby nám ukazoval pravdu o naší ubohosti, (protože jak 
mluví svatí mystici – ti, kteří mají zatvrzelé srdce, nepřežijí tuto událost. 
Zemřou z toho šoku, když uvidí pravdu o sobě.) 
Musím v pravdě vidět svoje hříchy, abych jich začal litovat a konal 
pokání za tyto hříchy.  
Dovolit Duchu svatému, aby mě usvědčil z mého hříchu už teď…. 
Bůh je světlo. Není v něm žádná tma. V nás je mnoho tmy, a když se 
Bůh přibližuje k nám, a když se my přibližujeme k Pánu Bohu, on čím 
dál víc osvětluje naše temnoty.  
Představme si pokoj: je v něm tma. Dokud nezapálíš v pokoji světlo, 
neuvidíš ten nepořádek, který v pokoji je. Bůh je láska, ale také Pravda! 
Pokud žijeme už tady na této zemi pokáním a lítostí za hříchy 
a dovolíme, aby Duch svatý usvědčoval naše svědomí, potom ve chvíli, 
kdy se postavíme před Boha a uvidíme svoji hříšnost, řekneme: „Ano, 
Pane Bože, takový jsem byl. Prosím Tě, odpusť mi. Ano, to je pravda 
o mě. To jsou mé hříchy. Lituji jich z celého srdce.“ A tento postoj nás 
přivede ke spáse. Ve svátosti smíření se připravujeme na Boží soud.  
Pokud to někdo nedělá, nevydrží tu pravdu o sobě, až bude stát před 
Pánem Bohem. Sám si vybere tu největší temnotu.  
Rozumíte, proč Panna Maria stále volá pokání, pokání, pokání! 
 
3. etapa pokání – obětovat oběti a zříkání se 
Je to pro nás velmi těžké, protože jsme pokolení, které je závislé 
na příjemnostech. Dáváme si volnost své přirozenosti. Máme trochu 
hlad a jdeme se najíst. Máme žízeň a jdeme se napít. Když se nám chce 
spát, tak si jdeme lehnout. Jsme závislí na tom, abychom pořád prožívali 
něco příjemného. 
Jsou závislosti, které nás vedou k příjemným pocitům, ale jsou velmi 
zničující. Například mimomanželský sex, pornografie, masturbace, 
alkohol, drogy. 
Každý z nás musí bojovat s nějakou závislostí.  
Závislost na televizi, internetu:  
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Někdy je závislost na televizi a internetu horší než závislost na drogách. 
Tato závislost zabíjí lásku, protože nemám čas milovat. Když jsme 
závislí na internetu nebo televizi, znamená to, že se mi ani nechce 
věnovat čas druhému člověku.  
Matka Boží v Medžugorji říká: „Drahé děti, po několika hodinách, když 
se díváte na televizi, už nejste schopni se modlit.“  
Láska je čas, který věnuji tomu, koho miluji. Čas je láska.  
Mnoho z nás je závislých na přejídání se, na obžerství. Dnes se 
v kostele málo mluví, že je to jeden ze sedmi hlavních hříchů.  Velmi to 
oslabuje našeho ducha. Panna Maria přichází a mluví o půstu o chlebě 
a vodě. Půst má bolet. 
Musíme začít prosit Boha o lásku k asketickému životu malými 
umrtvováními a odříkáními. Třeba vstát o hodinu dřív a modlit se.  
Když mi něco nechutná, přesto to sníst.  
Televizi sledovat o hodinu míň, ale místo toho se pomodlit.  
Na Facebook se podívat jednou nebo dvakrát za den a ten vyšetřený 
čas věnovat budování vztahů.  

  
Dále o. Dominik říká:  
Když ke mně ke zpovědi chodí lidé a říkají, že nemají čas na modlitbu, 
nevěřím jim. Máme na všechno čas. Kdybychom spočítali čas před 
televizí, mobilem, počítačem, zjistili bychom, že máme mnoho času na 
modlitbu. Ale jsme závislí na rozkoších toho dne.  
Na příjemných věcech.  
Proč je tolik rozvodů? Protože manželství uzavírají 2 lidé, kteří jsou 
závislí na rozkoších. Jakmile přestane být doma příjemně, začnou se 
hádat atd. a přichází rozvod. A hledáme dalšího člověka, se kterým nám 
bude příjemně. A tak donekonečna. Kde je problém?  Jsme závislí na 
příjemnostech a rozkoších ve vztazích. 
Proto Panna Maria volá k umrtvování, abychom každý den obětovali 
něco, abychom se naučili milovat tehdy, kdy máme nepohodlí. Abychom 
si zachovali vysokou laťku naší lásky tehdy, kdy nám není příjemně. 
Půst nás učí tomu, že máme milovat, když se 
naše tělo necítí příjemně. Ale tehdy se velmi 
posiluje náš duch. Silou lásky přemáháme 
nepohodlí našeho těla. Tehdy, když obětuji malé 
oběti, zříkání se z lásky k Pánu Ježíši, dělám 
obrovské kroky lásky vůči Bohu a vůči 
druhému člověku.   
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4. etapa pokání – neustálé vynahrazování za svoje hříchy Bohu 
a člověku 

Každý hřích musíme odčinit Bohu i lidem.  
Například: Jdu ke zpovědi a zpovídám se: „Pane, prosím Tě, odpusť mi, 
že jsem věnoval mnoho času sledování televize.“ Co může být 
zadostiučinění za tento hřích? Například že půjdu do kostela, kde je 
vystavená eucharistie a budu se dívat Pánu Ježíši do očí a vyznávat mu 
svoji lásku. 
V manželství – muž vyznává hřích sledování pornografie – takže 
vždycky zrazuje svoji manželku s cizími ženami z internetu. Účinky 
a následky těchto hříchů – masturbace a pornografie – jsou vražedné 
pro lásku. Jak to může vynahradit? Manželka o tom hříchu nemusí 
vědět. Pán Ježíš říká, že když se někdo podívá na ženu s žádostivostí, 
už zradil svoji ženu. Už se dopustil cizoložství. Takže účinky a důsledky 
toho hříchu jsou strašné v našem srdci. A jsou zničující pro naši lásku. 
Jak by mohl ten muž vynahradit tento hřích své ženě? To jsou konkrétní 
skutky, které si každý z nás musí klást po svaté zpovědi. Nestačí říct, že 
toho lituji z celého srdce. Je potřeba vynahradit tento hřích. Hříchy proti 
čistotě jsou jakoby zveličováním našeho egoismu. Když chci odčinit tyto 
hříchy, tak věnuji svůj čas manželce. Odkloním se od svého egoismu…. 
Takový manžel, který zradil ve svém srdci, vrátí se domů, zapomene na 
sebe a chce být celý pro svoji manželku. 

 
Podstata: Tam, kde jsem zhřešil a došlo ke zničení lásky, v tom 

místě chci vynahradit a znovu vybudovat lásku. 
 
Přehledně:  
Pokání se skládá ze 4 etap:  
1. etapa – metanoa – změna smýšlení – z lidského na Boží 

smýšlení 
2. etapa – vzývání Ducha svatého – usvědčování z hříchu a lítost 

z celého srdce 
3. etapa – malé oběti každý den, zříkání se něčeho, abychom 

posilovali svého ducha 
4. etapa – neustálé vynahrazování za své hříchy Bohu a lidem  

 
 

Pokud vás tento text zaujal, doporučuji vám, abyste si poslechli celou 
přednášku (odkaz najdete na webových stránkách farnosti nebo přímo 
na YouTube. O. Dominik v přednášce uvádí konkrétní příklady, 
na kterých se snaží dané téma jasněji vysvětlit. 
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VÝTAH Z POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 
 

„Teď jdeme do Jeruzaléma…” – tímto veršem z Matoušova evangelia 

(20,18) nadepsal papež František poselství k letošní postní době. 
V paralele ke třem doporučovaným pilířům křesťanské zbožnosti – 
půstu, almužně a modlitbě – rozvíjí papež v textu trojí postoj, jímž se 
vyznačuje „tento čas pokání, kdy obnovujeme svou víru, čerpáme 
živou vodu naděje a s otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, 
která nás mění na bratry a sestry v Kristu”. 
 

Přijímat Pravdu a stávat se jejími svědky před Bohem i lidmi 
 
Obnova víry spočívá zejména v přijetí a prožívání Pravdy, která se 
zjevila v Kristu, a to prostřednictvím Božího slova, předávaného církví 
z pokolení na pokolení. “Tato Pravda není intelektuální konstrukt, 
vyhrazený pouze několika vyvoleným, nadřazeným či vybraným myslím, 
nýbrž je to poselství, které přijímáme a můžeme chápat díky inteligenci 
srdce. (…) Touto Pravdou je sám Kristus, který se do hloubi ztotožnil 
s naším lidstvím, a tak se stal Cestou – náročnou, ovšem otevřenou 
všem”. 
Postní doba je časem víry, která povoluje Bohu, aby vstoupil do našeho 
života a učinil si v něm příbytek (srov. Jan 14,23). Postit se znamená 
osvobodit naše bytí ode všeho, co mu překáží, včetně přesycení 
informacemi – pravdivými či nikoli – a spotřebou, abychom naopak 
otevřeli srdce Tomu, který přichází naprosto chudý, avšak “plný milosti 
a pravdy” (Jan 1,14): Synu Boha, Spasitele.” 
 

Naděje – živá voda, díky níž pokračujeme v pouti 
 
Již při oznámení svého utrpení a smrti ohlašuje Ježíš naději, když 
potvrzuje, že “třetího dne bude vzkříšen” (Mt 20,19), čteme dále 
v poselství k postní době. V současném znepokojivém rámci, v němž 
vše vypadá křehce a nejistě, se výzva k naději jeví jako provokace, 
zamýšlí se papež. Ovšem postní doba je jako stvořena pro naději 
a opětovný pohled na trpělivost Boha, který se ujímá svého stvoření, 
jemuž my častokrát ubližujeme (srov. Laudato si´, 32-33.43-44). Jedná 
se o naději ve smíření, které – pokud je sami obdržíme – můžeme 
nabízet dál v ohleduplném dialogu a šetrném chování vůči zraněnému 
člověku. Boží odpuštění se tak projevuje i v našich slovech a gestech, 
abychom později prožili Velikonoce naplněné bratrstvím. Dbejme proto 
v postní době na volbu takových slov, která by povzbuzovala, utěšovala, 
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dodávala sílu a podněty, namísto toho, aby ponižovala, zarmucovala, 
dráždila či pohrdala (srov. Fratelli tutti, 223). Naději mnohdy vyvoláme 
osobní vlídností, úsměvem a nasloucháním vprostřed všeobecné 
nevšímavosti (tamtéž, 224), připomíná papež. 
 

Láska prožívaná jako pozornost vůči každému člověku 
a soucit s ním 
 
Láska se raduje, když vidí druhého růst, a souží se, pokud vnímá jeho 
tíseň: osamělost, nemoc, zoufalství, nouzi, živoření na ulici, pokračuje 
papež František. Láska jako dar dodává smysl našemu životu, díky 
kterému považujeme strádajícího člověka za člena téže rodiny, přítele 
a bratra. Pokud v lásce sdílíme, byť nepatrnou hrstku, mění se v nikdy 
nekončící zásobárnu života a štěstí. „Prožívat letošní postní dobu 
v duchu lásky znamená ujímat se lidí, kteří trpí anebo pociťují úzkost 
či opuštěnost v důsledku koronavirové pandemie”, nabádá papež 
a doporučuje: „V kontextu veliké nejistoty, která panuje nad zítřkem, 
pamatujme na slova, jimiž se Bůh obrací ke svému služebníku: »Neboj 
se, vždyť jsem tě vykoupil« (Iz 43,1). Skrze svou lásku dodávejme 
důvěru a dávejme druhému člověku zakusit, že Bůh ho miluje jako své 
dítě.” 

 

Milí bratři, milé 
sestry, v každé 
životní etapě je 
třeba věřit, doufat, 
milovat. Kéž nám 
toto pozvání prožít 
postní dobu jako 
cestu obrácení, 
modlitby a sdílení 
našich dober 
pomůže obnovit 

osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již 
vzbuzuje Duch Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným pramenem je 
Otcovo milosrdné srdce. 
Panna Maria, Matka Spasitele, která věrně setrvává u paty kříže i v srdci 
církve, ať nám pomůže svou starostlivou přítomností a požehnání 
Zmrtvýchvstalého ať nás provází na cestě k velikonočnímu světlu. 

František 
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Co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících 

 
 

Uplynulé měsíce našemu společnému prožívání moc nepřály. Mší svatých 

jsme se mohli účastnit v omezeném režimu, v době adventní a přes 
vánoční svátky 20 procent kapacity kostela, to je čtyřicet osob, od svátku 
Svaté rodiny do teď jen 10 procent, to je dvacet lidí v kostele. Ani svatý 
Mikuláš tentokrát do našeho kostela nezavítal. Obcházel a obdarovával 
jen některé děti po vesnici. Farní adorační den 12. prosince vyšel na 
sobotu, tedy se kryl s našimi obvyklými sobotními adoracemi. Krátce 
před Vánocemi se uskutečnil tradiční jarmark v netradiční podobě. Více 
o něm na jiném místě.  
Na Vánoce nebylo možné tentokrát uspořádat žádnou obvyklou akci – 
jesličkovou pobožnost, zpívání koled, betlémky. Nekonalo se ani 
avizované Putování s Marií a Josefem. Jako náhradu za nemožnost 
zúčastnit se půlnoční bohoslužby, přijalo mnoho lidí s vděčností nabídku 
k soukromé návštěvě vyzdobeného kostela s betlémkem. Jen za 
odpoledne Štědrého dne přišlo do našeho kostela kolem stovky 
návštěvníků. Někteří jen chvilku postáli, prohlédli si betlémek ještě bez 
narozeného Děťátka, někteří se pomodlili, někteří si odpálili a odnesli 
domů Betlémské světlo. A určitě všichni si odnesli do svých domovů 
ke štědrovečerní večeři sváteční klid a pohodu.  
Také obvyklá návštěva tří králů se letos nekonala. Mohli nás navštívit 
jen virtuálně, přispět jsme mohli do pevných pokladniček nebo na účet. 
K+M+B+2021 jsme si napsali na dveře sami křídou požehnanou předem 
v kostele. 
Ani duchovní obnova konaná obvykle počátkem postní doby se letos 
neuskuteční. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pán Bůh dá, že 
v dalších letech 
to snad všechno 
doženeme... 
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SVĚDECTVÍ A IMPULZY K MODLITBĚ 

 
K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.  
A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku 
Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.  

 
Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a 
Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi 
objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, 
které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich 
potřebách svou mocnou přímluvou. 
  
Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše 
Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů 
a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe 
v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil 
Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti 
úkladům nepřátel a každému protivenství.  
  
Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého 
příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti 
v nebi. Amen.              (Lev XIII.) 

 
 

Zdráv buď, ochránce Vykupitele, 
a snoubenče Panny Marie. 
Tobě Bůh svěřil svého Syna, 
v tebe doufala Maria. 
S tebou se Kristus stal člověkem. 
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám, 
veď nás cestou života. 
Vypros nám milost, milosrdenství 
a odvahu, a braň nás před vším zlem. 
Amen. 
 

Náš svět potřebuje silné a moudré muže oddané Bohu, zdravé rodiny naplněné 
Boží láskou… V tomto roce nás papež František zve, abychom toto všechno 
a mnohem víc čerpali skrze přímluvu svatého Josefa. 
Tato dvojstránka nabízí aspoň malou nabídku modliteb k tomuto světci: 
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Hymnus ke sv. Josefovi 
 
Davidův potomku slavný, 
světlo patriarchů dávných, 
ó svatý Josefe, 
snoubenče Boží Rodičky, 
pros za nás nyní i vždycky, 
pěstoune Ježíšův. 
 
Čisté Panny cudný strážce,  
Syna Božího ochránce,  
ó svatý Josefe,  
přimluv se za nás zvlášť nyní,  
ty hlavo svaté Rodiny,  
živiteli Kristův. 
 
Muži Bohem vyvolený,  
spravedlivý, čistý, věrný,  
ó svatý Josefe,  
zrcadlo trpělivosti,  
k moudrosti a statečnosti  
uč nás jít cestou tvou. 
 
Kéž jak ty ctíme chudobu,  
věrní jsme Božímu slovu,  
ó svatý Josefe;  
tys zářným vzorem otcům všem  
a dělníkům jsi příkladem,  
buď rodin oporou. 

Pane Bože, dej mi pevné zdraví 

a pracovitou ženu, která všechno zvládne. 😊 

„Křesťan nesmí nikdy zapomenout, 
že středem jeho života je Ježíš Kristus.“ (papež František) 

Redakce Farníčku se těší na vaše svědectví… z prožívání postní doby, z adorací, anebo 
zkušenosti se sv. Josefem. Díky vám, kdo chcete sloužit Bohu vydáváním svědectví! 

Milí pánové, jedna bonusová modlitba pro vás: 
 

Veď naše srdce k čistotě,  
utěšuj v těžkém životě,  
ó svatý Josefe,  
vlévej naději nemocným,  
buď v smrti ochráncem mocným,  
vypros v nebi místa. 
 
Pomoz nám všem žíti svatě,  
záštitou buď církve svaté,  
ó svatý Josefe,  
ducha zla od nás zapuzuj,  
jednou u soudu při nás stůj,  
přimluv se u Krista. 
 

https://vojtechkodet.cz/file/b72d0cb7ad35efa258a1dc440c90a3f8/29817/St-Joseph.JPG
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SVĚTCI – INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 
           

SVATÝ LEOPOLD MANDIć 

Světcovo rodné jméno bylo 
Bohdan, narodil se v dnešní 
Bosně a Hercegovině. 
V osmnácti letech oblékl 
kapucínský hábit, přijal jméno 
Leopold a od té doby až do své 
smrti žil v Itálii. Po několika letech 
uslyšel Boží hlas a zrodila se 
v něm touha usilovat o jednotu mezi křesťanským Východem 
a Západem. Několikrát žádal své představené, aby jej vyslali jako 
misionáře na Východ. Kvůli jeho silné koktavosti a drobnému vzrůstu se 
však představení rozhodli ponechat ho v Itálii. Později se stal Mandić 
vyhlášeným zpovědníkem v kapucínském kostele v Padově, a právě 
tato služba se stala jeho hlavním charismatem. 
 

Co může tento nenápadný kapucín přinést i dnes těm, kdo přistupují 
ke zpovědi? „Otec Leopold zve lidi k důvěře,“ říká rektor poutního místa 
v Padově P. Gusellan. „Říkával: ‚Důvěřuj, neboj se. Kdyby Bůh nedržel 
svou ruku na mé hlavě, dělal bych to, co ty, ale i horší věci.‘ Otec Leopold 
zval lidi k této mimořádné důvěře v Boha, který je čistá láska, odpuštění, 
schopnost přijmout druhého, něha, který má tu největší možnou touhu 
nás znovu obejmout jako své děti. Nezáleží na hříších nebo chybách. 
Bůh vidí naši touhu napravit se, změnit život, usmířit se. A to mu stačí.“ 
 

Leopold Mandić trávil ve zpovědnici deset i dvanáct hodin denně. Tato 
jeho snaha být lidem k dispozici může být podle P. Gusellana inspirací 
pro zpovědníky. „Někdy mnozí kajícníci cítí potřebu nalézt zpovědníka, 
který tě očekává, přijímá tě, není netrpělivý, který je připravený přijmout 
tě stejně jako Ježíš, Dobrý Pastýř. (…) To říká i papež František v bule 
k velkému Svatému roku milosrdenství, kde píše o schopnosti být 
milosrdnou, něžnou a otcovskou tváří pro ty, kdo přistupují ke svátosti 
smíření. Tak jak to udělal otec z podobenství o Marnotratném synu,“ říká 
současný rektor padovského poutního místa. 

Leopold Mandić (1866–1942), byl chorvatský kapucínský 
mnich a katolický kněz. Navzdory svým zdravotním postižením 
vyvinul obrovskou duchovní sílu a stal se nesmírně populárním 
ve své službě jako zpovědník. 
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Jak probíhala zpověď, záviselo od skutků věřících. Jestliže kajícník 
spáchal hřích proti rodině, manželství anebo lidskému životu, otec 
Leopold reagoval velmi ostře. Tváří v tvář lidem, kteří se vyznali z jiných 
hříchů, ukázal velkou mírnost a trpělivost.  
 
O bratru Leopoldovi bylo známo, že obzvlášť rád pomáhal matkách 
a malým dětem. Zřizoval dětské domovy pro děti bez rodičů. Měl 
hlubokou oddanost Panně Marii, 
kterou nazýval „moje svatá šéfka“ 
a miloval každodenní modlitbu 
růžence. 
 

Pečetí za službou P. Leopolda 
Mandiće se stala událost, k níž 
došlo dva roky po jeho smrti. 
14. května 1944 spadlo na kostel 
i přilehlý klášter pět leteckých 
bomb. Zpovědnice kapucínského 
světce však zůstala nepoškozená, 
jak sám světec o několik let dříve 
předpověděl: „Kostel a klášter 
budou zasaženy bombami, ale 
ne tato cela. Zde Bůh projevoval 
milosrdenství duším: musí být 
uchována jako památník jeho 
dobroty.“ 
 
Současníkem P. Leopolda byl P. Pio z Pietrelciny, též mnohými vyhledávaný 
zpovědník, stigmatizovaný světec. 
 
Bratr Leopold trpěl rakovinou jícnu, která v konečném důsledku vedla 
k jeho smrti ve věku 76 roků. 30. července 1942, po celé noci modliteb 
a dne zpovídání se zhroutil při přípravě na mši svatou v cele, kde dostal 
také poslední pomazání. Bratři shromáždění při jeho posteli zpívali 
„Salve Regina“ a když se dostali ke slovům „Ó sladká Panno Maria,“ 
zemřel sv. Leopold při zpívání posledních slov. Ani smrt mu však 
nezabránila v tento den vyzpovídat ještě 50 kněží. 
 

Svatý Leopold je oslavován jako „apoštol jednoty.“ 
Jeho svátek si připomínáme 12. května. 
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Z farní knihovny 

 
 

Jan Dobraczyński 

STÍN OTCE 

V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z 
Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu 
převyprávět život významného světce, nýbrž 
rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se 
světcův život odehrával. Zachycuje nesnáze jeho 
každodenního života stejně jako napjatou 
atmosféru tehdejší doby, v níž Židé očekávali 
příchod Mesiáše, politické události na dvoře 
Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti a 
zločiny. Vychází při tom z biblických pramenů 
i z rozsáhlého literárního materiálu tehdejší doby.  
V audioarchivu radia Proglas můžete dohledat zvukovou nahrávku knihy. 
 
 
Jacques Philippe 

Ve škole Ducha svatého  
Jak se otevírat Duchu Svatému, nebránit se jeho 
působení, učit se rozeznávat jeho hlas a dát se 
jím vést? Jak vnímat Boží vnuknutí, jak odpovídat 
na Boží volání? Na podobné otázky hledá autor 
svěží a praktické odpovědi. Svá tvrzení opírá 
o Boží slovo, ale i o zkušenosti velkých osobností 
církve, zejména Františka Saleského, Louise 
Lallemanta, Terezie z Lisieux a Faustyny 
Kowalské. 
 

❖ Probouzející se jaro vás, milí čtenáři, zve k četbě knihy, která 
svým poutavým vyprávěním snad každého vtáhne 

do nevšedního života svatého Josefa. 
❖ a ve farní knihovně na vás také čeká kniha, 

která možná napomůže způsobit jarní obrození uvnitř vaší duše. 
Nezbývá než to zkusit… 

Dveře farní knihovny jsou pro vás otevřeny, kdykoliv navštívíte náš kostel. 
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Církev bez hranic aneb co se děje kolem nás 

 
 

Být sama sebou – vzdělávací kurz pro mladé dívky 

I letos v brněnském Centru naděje a pomoci bude pořádán 
o jarních prázdninách kurz pro dospívající dívky ve věku 12 až 18 let pod 
názvem Být sama sebou, tentokrát v termínu 22. až 26. února 2021. 
V případě že by se nemohla uskutečnit osobní setkávání, konal by se 
kurz on-line formou. Více na cenap.cz. 
 

On-line semináře pro mládež 

Křesťanský web Signaly.cz připravil vzdělávací semináře pro 
mladou generaci středních a vysokých škol. Každý měsíc se uskuteční 
seminář, který se zaměří na otázky mladých lidí nejen ve víře, ale 
i v běžném životě. 
Více informací a registrace na signalyawards.cz/celorocni-seminare. 
 

Humorně vzdělávací videa pro mladé věřící od Jiřího Dyčky 

Jiří Dyčka, jáhen brněnské diecéze, na kanálu YouTube 
zveřejňuje videa, ve kterých se snaží přiblížit mladé generaci věřících 
zažité pojmy a postoje, se kterými se setkávají v katolické církvi. 
Vybraná témata objasňuje na základě Katechismu katolické církve, ale 
zároveň využívá i parodii. Více na YouTube kanálu Jiří Dyčka. 
 

Fratelli tutti – nová encyklika papeže Františka 

Nová encyklika papeže Františka s názvem Fratelli tutti vychází 
nyní i v českém překladu. Je možné si ji objednat na webu katolických 
nakladatelství nejen v knižní podobě, ale také v podobě elektronické. 
Papež František v encyklice upozorňuje na důležitost bratrství mezi 
lidmi. 
 

Christus vivit – nyní i jako audiokniha 

Postsynodální apoštolskou exhortaci Christus vivit papeže 
Františka, která je věnována mladým lidem, je teď možné stáhnout 
zdarma jako audioknihu na webu slys.to.. Do vyhledávání napište název 
exhortace. 
 

ON-LINE DEBATA – JAK DNES SLAVIT NEDĚLI? 
Proběhne 23. února 2021 od 19:30 na YouTube kanálu 

Dominikánská 8. Hosty debaty budou Pavel Hošek, Tomáš Petráček 
a Vojtěch Prokeš. Moderuje Josef Prokeš. 
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FARNOST SULÍKOV 

 

Do farnosti patří 
kromě Sulíkova ještě 
Makov, 
Petrov, 
Rozseč nad Kunštátem 
a Rozsíčka. 
 
Administrátorem 
excurrendo je 
od roku 2014 
P. Michal Polenda 
ze sousedního 
Křetína. 
 

• Jeho předchůdce P. Zdeněk Veith vedl tuto farnost skoro 20 let.  

• Z farnosti (z Rozseče) pocházel P. František Sadílek, děkan 
třebíčský a později moravskobudějovický, v závěru života farář 
v Netíně u Velkého Meziříčí. 

• Ze Sulíkova pochází také významná osobnost salesiánské 
kongregace František Blaha, který byl v letech 2004 až 2010 
salesiánským provinciálem (vysvěcen byl v r. 1987), a také jeho bratr 
Jan Blaha (vysvěcen v r. 2000). S oběma bratry salesiány jsme se 
mohli setkat i   u nás v naší farnosti, s Františkem naposled při 
poslední duchovní obnově před dvěma roky. 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní mše svaté 
9:30 

Farní kostel sv. Maří Magdaleny 
v Sulíkově pochází z roku 1786, 
podle jiných zdrojů kostel v obci stojí již 
od 13. století.  
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V Sulíkově a v Makově funguje velice aktivní klub 
Salesiánského hnutí mládeže. Mimo jiné už několik 
let organizuje Setkání schol v nedaleké Rozseči, 
jehož se každoročně účastní i naše knínické 
chrámové sbory.  

 
 
 

 
 
 
Kaple sv. Antonína Paduánského v Rozseči nad Kunštátem, 
zbudovaná v r. 1991. V této kapli sloužívá v neděli a ve čtvrtek mši 
svatou náš otec Vladimír Sommer. 

Z Rozseče pocházel náš bývalý dlouholetý kostelník Vojtěch Dufek. 

 

Kaple sv. Petra 
a Pavla v Petrově 

 

Kaple Nejsvětější 
Trojice v Makově 

 

Kaplička 
v Rozsíčce 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 
 

JAK JE TO S NAŠÍ FARNÍ ADOPCÍ NA DÁLKU 
 
Koncem loňského roku jsme obdrželi z Ugandy dopis tohoto znění: 

 
Drahý Petře, 
posílám mnoho pozdravů vám i vaší rodině. Doufám, že se vám 
daří dobře. 
Jsem John, sociální pracovník Joyce a chci vám nejprve 
poděkovat za veškerou pomoc, kterou poskytujete jejímu 
vzdělání. Zadruhé vás chci informovat, že Joyce získala 
placenou práci během prázdnin v hotelu a rozhodla se pracovat 
místo vrácení se do školy, která se otevřela pro závěrečné 
studium. To je důvod, proč byla ukončena její podpora. Nicméně, 
je šťastná a vděčná ona i její rodina. 
Veškeré naše pokusy ji přesvědčit, aby dokončila svoje kurzy, 
byly neúspěšné, a také ona sama byla k nezastižení. To také 
vysvětluje, proč píši já a ne ona. Z toho samého důvodu vám také 
nenapsala vánoční dopis. 
Prosím, přijměte jejím jménem a jménem její rodiny upřímné díky 
a vděčnost za podporu, kterou jste jí po tak dlouhou dobu 
poskytovali. Díky jejímu věku i dosaženému vzdělání může 
snadno získat lepší pracovní nabídky a pokud bude chtít, může 
si dodělat studia v budoucnu. 
Díky vaší pomoci mohla chodit do školy, dostávat učební 
materiály, materiály z kurzů, zdravotní péči, každoročně školní 
uniformu, neobvyklé dárky, obědy, návštěvy pracovníků u ní 
doma i ve škole, a vedle toho i právní podporu. 

Kéž Bůh bohatě odmění Vás i celou Vaši rodinu. 
Přeji Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021. 

Váš Lukwago John, sociální pracovník 
 
Zároveň jsme dostali i oficiální potvrzení o ukončení podpory Zalwango 
Joyce z programu Adopce na dálku.  
Naše knínická farnost podporovala Joyce celých jedenáct let 
od listopadu 2009. Adoptovali jsme ji tenkrát jako desetiletou holčičku. 
Její otec zemřel a ona žila se svými čtyřmi sourozenci jen s maminkou. 
Bez finanční podpory by jen stěží mohla navštěvovat školu a získat, byť 
jen základní vzdělání. Díky programu Adopce na dálku, a hlavně díky 
vám, štědrým farním dárcům, mohla studovat až do loňského roku. 
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I Ugandu zasáhla celosvětová pandemická krize, i ugandské děti měly 
problémy se školou. Naše Joyce si v této nelehké době našla 
zaměstnání, aby pomohla své rodině, a do školy se již nevrátila. Jak píše 
její sociální pracovník, školu si může dodělat kdykoliv, pokud bude chtít. 
I bez úplného dokončení studia má mnohem větší šanci se uplatnit 
v zaměstnání a pomoci i svojí rodině. 
 
Chtěli bychom za ni velice moc 
poděkovat vám všem, kteří jste jí po 
celá ta léta pomáhali studovat. Všem, 
kteří jste si před kostelem kupovali 
flašku moštu, všem, kteří jste přispívali 
při Svatováclavském odpoledni či při 
jiných farních akcích, nebo do 
pokladničky pod fotkou Joyce v kostele. 
Peníze, které jsme na podzim odeslali 
do Ugandy pro Joyce, pomohou teď 
jiným dětem. Zbytek vybraných peněz 
jsme poslali na pomoc České 
nemocnici sv. Karla Lwangy také 
v Ugandě.  
V mnoha státech světa, nejen 
v Ugandě, čeká na naši pomoc mnoho 
dalších dětí… 
Za našich relativně pár korun se jim 
může úplně změnit svět... 
Finanční podpora naší farní adoptivní 
dívky Joyce skončila. Můžeme ji ale dál 
provázet jejím dalším nelehkým 
životem v našich modlitbách. 
 
Nabídka, jak i nadále být ve spojení s adopcí na dálku: 
 
Můžeme se jako farnost modlit za děti, které mají adoptované jednotliví 
naši farníci. 
➢ Kdo by chtěl představit ostatním své dítě, které má na dálku 

adoptované, může jeho fotografii se jménem a zemí, v které žije, 
připíchnout v kostele na nástěnku vedle Joyce. 

Tak budeme mít všechny “naše” děti pohromadě a budeme vědět, 
za koho se modlíme. 
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VÁNOČNÍ JARMARK 
Letos, pod vlivem epidemiologické situace, byl tradiční jarmark 

organizován netradičně. Výrobky byly tvořeny v malých skupinkách 

nebo jednotlivci. A i samotný jarmark se nekonal na sýpce, ale po dobu 

čtyř dní (17. – 20. 12.) v zadních prostorách kostela.  

Moc díky Soni Měkotové, kolik času a práce věnovala tvoření výrobků 

na jarmark. Také díky dětem, které pod jejím vedením vyráběly.  

Výtěžek činil 19.500,- Kč.  

Celková částka se rozdělila na dvě části. Jednu část – 9.500,- Kč jsme 

poslali na TV NOE a druhou část – 10.000,- Kč na Radio Proglas.  

Moc díky vám všem, kteří jste tuto akci podpořili krásnými výrobky, nebo 

finančně.  

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Ani Tříkrálová sbírka neprobíhala takovou formou jako minulé roky. 

Nepotkávali jsme v Knínicích krále, ale přesto se děti zapojily alespoň 

do roznášení informativních letáčků od Charity. Díky vám, děti, s jakou 

ochotou jste byly připraveny pomoct. 

Kasičky byly umístěny v obchodech a v kostele. Celková částka, 

vybraná pro Charitu Blansko, byla 23.046,- Kč. Díky všem, kteří jste 

přispěli. 
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život naší farnosti 

 

 

 

 

BRANOU SMRTI NÁS PŘEDEŠLI 
A V NAŠEM KOSTELE JSME SE S NIMI ROZLOUČILI: 
 
29. 12. Vojtěch Hrdý, 87 let, Vážany 
2. 1. Božena Králová, 99 let, Knínice 
29. 1. Marie Šenková, 88 let, Vanovice 
16. 2. Antonín Veselý, 71 let, Šebetov 

 
V loňském roce 2020 jsme se v našem kostele rozloučili 
a na věčnost doprovodili 12 našich farníků.  
Tři páry snoubenců si v našem kostele udělily svátost 
manželství, dvě děti byly pokřtěny. 

 
Ve vánočním období jsme se rozloučili (většina z nás jen v duchu) 
s nejstarší knínickou občankou a farnicí paní Boženkou Královou. 
Pán ji povolal z tohoto světa na Štědrý den v požehnaném věku 
skoro sto let. Určitě si pamatujeme, jak cupitala do kostela a na 
hřbitov, jak se ráda s každým zastavila a popovídala si s ním. Také 
si můžeme vzpomenout, jak před lety ochotně přebírala ve sběrně 
šatstva od zákazníků oděvy na vyčištění a pak jim je čisté vydávala. 
Vždy přidala úsměv, nějakou zajímavost a děcka nezapomněla 
pochválit, jak jsou šikovné. Vzpomínám, jak se pečlivě starala 
o záhonek konvalinek před svým domem… Její místo v lavici 
uprostřed kostela už zůstane prázdné… 
 
Další prázdné místo, už delší dobu, zůstává v kostele vzadu u dveří. 
Za pár dní to bude deset let, co v poměrně mladém věku zemřel náš 
kamarád Jirka Bílek. Určitě na něj nezapomeneme… 
 
Před deseti roky se uprázdnilo také místo na kůru u varhan po levé 
ruce našeho pana varhaníka. Jeho manželka Anežka 
Procházková odešla na věčnost jen několik dní po Jirkovi. I na ni 
budeme s láskou a vděčností stále vzpomínat. 
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Červený kříž 

Na patě kříže můžeme přečíst letopočet L.P. 1850.  
 

Na zadní straně nápis: 

TENTO KŘÍŽ 
PŘIPOMÍNÁ ZANIKLOU 

VES LHOTKU 
KTERÁ SE ROZKLÁDALA 

V TĚCHTO MÍSTECH 
PUSTÁ JIŽ V ROCE 

1511. 
 

 

 

 

 

 
Pod ním 

malá cedulka, 
na níž se dočteme, že: 

 
KŘÍŽ OPRAVEN 
L.P. 2014 KE CTI 
A CHVÁLE BOŽÍ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY 

 

Tento kříž najdeme nad Vážanami 
u hlavní lesní cesty ze Šebetova do Boskovic. 
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Knínická křížová cesta 
dostupná na webu farnosti 
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Neberme karanténu jako problém, ale jako dobu postní. 
 
My křesťané jsme přece na postní období zvyklí. 
Omezme své nároky, jídlo, požadavky, 
prokazujme druhým dobro a milosrdenství 
a připravujme se tak na den (slavného) vzkříšení! 
 
Musíme naprosto jistě věřit, že všechno dobře dopadne. 
Neexistuje si myslet, že by se tato doba vymkla 
milujícímu Bohu Otci z rukou! 
 
Není možné pořád sledovat virus. 
Kdo se na něj bude dívat, utopí se ve strachu. 
 
Kdo se bude dívat do očí Pánu Ježíši, 
který mu podává ruku, 
zachrání se!!! 

 

      

 

 

 

P. Jiří Kaňa (farnost Blansko) 

Vydáno 21. 2. 2021 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic výhradně pro vnitřní 
potřebu farnosti. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč – tento minimální příspěvek vkládejte 
do označené krabičky na stolku v kostele. 
Kontakt na kněze: 
P. Miroslav Šudoma – tel. 608 755 273, fara Boskovice Masarykovo nám. 20, email: 
kninice@dieceze.cz  
Kontakt do redakce: své náměty a příspěvky pište na email: p.hauptova@seznam.cz 
nebo napsané na papíře vhoďte do krabičky v kostele. 
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách farnosti: 
www.kninice.farnost.cz.  

MYŠLENKA NA ZÁVĚR 

 


