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ÚVODNÍK 

 
 

Vznik časopisu zvaného Farníček 
 

Před léty, když naše farnost připadla pod boskovickou správu, začaly se 

v kostele objevovat Zpravodaje, informující o dění v našich farnostech 

Boskovice, Svitávka a Knínice. Rychle získaly mezi našimi farníky oblibu 

i několik občasných přispěvatelů. Když pak z nějakých důvodů přestal 

tento Zpravodaj vycházet, všem dost citelně scházel. A tehdy několik 

bláhových nadšenců oprášilo dřívější nápad, že bychom mohli zkusit 

něco podobného i u nás. A zanedlouho se naskytla příležitost. 

 

19. června 2011 uděloval v našem kostele tehdejší generální vikář 

Mons. Jiří Mikulášek patnácti věřícím z Knínic a 

blízkého okolí svátost biřmování. Po této 

slavnosti jsme se sešli na farní zahradě na 

farním dni, naše děti si poprvé mohly zaskotačit 

na fungl nových prolézačkách a všichni jsme si 

mohli poprvé prohlédnout krásnou mozaiku 

Svaté Rodiny. Aby těch novot nebylo málo, byl 

vydán k tomuto dni nový časopis farnosti Knínice 

u Boskovic – vyšlo nulté číslo našeho 

Farníčku. 

 

A jelikož byl tento počin úspěšný a časopis se líbil, dodalo to tvůrcům 

sebevědomí a od konce prázdnin začal vycházet 

pravidelně každého čtvrt roku už s novou titulní 

stránkou a v podobě jakou má dosud.  

Je to tedy právě deset let, kdy jsme začali 

informovat o dění v naší farnosti, ale i v okolí, 

přinášet různé úvahy, odkazy, nabídky, ale 

i modlitby, upozorňovat na významná a zajímavá 

data v kalendáři, představovat známé i 

neznámé, dávné i dnešní světce a světice, a 

také zajímavé knihy, které je možno zapůjčit ve 

farní knihovně. 
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Máte před sebou čtyřicáté číslo Farníčku, který slaví desáté narozeniny. 
Je to dlouhá nebo krátká doba? Děti, které se roku 2011 narodily a byly 

pokřtěny (a že jich tenkrát bylo - 12), přistoupily minulou neděli poprvé 

ke svatému přijímání. Srdce, duše i mozek naší redakce Petra stihla za 

tu dobu mimo 40 čísel Farníčku porodit pět dětí. Naše designérka 

Vendula, která vytvořila originální titulní stránku a několik prvních let 

Farníček graficky zpracovávala, je už trojnásobnou maminkou. 

I některým dalším členkám redakční rady se rodiny rozrostly. Naopak 

někteří bývalí čtenáři a podporovatelé už naše články a informace číst 

nepotřebují, ti už poznali tu nejvyšší Pravdu.    

 

slova, která dostal Farníček do vínku z Petrova: 
Farní časopis je vždy takovým mostem, který zcela zvláštním způsobem 

pomáhá k přiblížení a upevnění farní rodiny. A nejen jí. 

Mám radost, že se do skupiny farních časopisů, kterých v naší diecézi 

vychází několik desítek, narodil další přírůstek a těším se na vzájemnou 

spolupráci. 

Přeji vám všem, aby Farníček přinášel radost všem, kteří jej budou číst, 

a přeji potřebné dary Ducha svatého těm, kdo se podílejí na jeho tvorbě. 

Držím vám palce. 

Martina Jandlová, mluvčí brněnského biskupství 
 

Ty zmíněné dary Ducha svatého potřebujeme všichni, tvůrci i čtenáři. 

Proto o ně nezapomínejme prosit. Ať, je-li to Boží vůle, přináší náš 

společný farní časopis radost a poučení nám všem i nadále. 
 

PS: Dnes (3.6.) se mě jedna paní před kostelem ptala, jestli už vyšel 

Farníček, jestli ho náhodou nepromeškala. Potěšilo mě, že někdo má 

přehled, kdy má Farníček vycházet a že se na něj těší. Snad naše snaha 

není zbytečná... 

Petr Haupt 

 
Nepozorovaně vkládáme veliké poděkování a obdiv za odvedenou 
práci příliš skromnému hlavnímu tvůrci Farníčků-bratříčků (jak byla 
jednotlivá čísla nazvána v prvním Farníčku), kterým je Petr Haupt – 
studnice nápadů, motor a kronika v jednom. Bohu díky za jeho sny. 
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TÉMA: Rodina pod ochranou nazaretské rodiny 

 Při příležitosti Farníčkových oslav 
se nabízí zaměřit pozornost na něco velkého. 

A pomyslný konkurz na to „něco velkého“ vyhrává…  
… Svatá rodina! 

 
Celý Letní Farníček má být barevnou mozaikou. S úctou píšeme 
o sv. Josefovi a se zatajeným dechem o Panně Marii. Budeme rádi, když 
se vám z jednotlivých příspěvků vykreslí obraz úžasného propojení 
těchto dvou osob spolu s Božím Synem, Otcem i Duchem Svatým. A že 
vás jejich dokonalá láska bude motivovat ve vašich osobních životech, 
manželských a rodinných vztazích i v duchovním životě s živým Bohem. 
 

Skutečnou – hmatatelnou – mozaikou začneme. Už je to 10 let, co zdobí 
dětské zákoutí našeho farního hřiště. Je to krásná barevná mozaika 
Svaté rodiny. Svého času vedle mozaiky také visel rámeček s modlitbou, 
kterou jsme při příchodu k obrazu mohli Bohu přednést. Dnes už tam 
není a ani my sami před tento obraz často nepřicházíme. 

Pro tuto chvíli vám chceme 
nabídnout zmenšenou 
podobu naší mozaiky Svaté 
rodiny na zalaminované 
kartě, kterou najdete vzadu 
v kostele. Součástí je 
i modlitba k Zasvěcení rodin 
a modlitba sv. Jana Pavla II. 
za rodiny (více o důležitosti 
zasvěcování se můžete 
dočíst v rubrice Víme proč?).  
 
Kéž skrze modlitby ke Svaté 
rodině, k Ježíši, Marii 
a Josefovi naše rodiny 
rostou a sílí ve víře i lásce a 
jsou chráněny ode všeho 
zlého! 
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Články vyšly v: 

 

 

Jak jsme psali o nově vzniklé mozaice před 10 lety? 

SVATÁ RODINA NA NAŠEM FARNÍM HŘIŠTI 
 
Aby náš farní areál byl i duchovním prostorem, chtěli jsme do výklenku ve 

staré zdi, který k tomu přímo vybízel, umístit sochu nebo obraz některého 
světce. Aby naše děti i všichni, kteří se zde shromažďují, byli pod jeho 
dohledem a ochranou. 

A kdo by mohl být lepším ochráncem naší farní rodiny než Svatá rodina? 
Ale kdo a jak ji vytvoří? 

A zrovna v té době se „náhodou“ našly ochotné a šikovné ruce, které se 
této práce ujaly. A našlo se i dost dalších rukou, které zajistily potřebný 
materiál. Vzniklo originální dílo – mozaika Svaté rodiny pro náš farní areál. 

Věříme, že Svatá rodina bude bdít nad našimi dětmi při jejich hrách, 
vyslyší modlitby a prosby maminek a posilní tatínky, kteří zde spočinou po 
brigádě. A že bude žehnat celé naší farní rodině, která se na farní zahradě u 
Svaté rodiny bude jistě často a ráda shromažďovat při různých sportovních, 
kulturních i náboženských akcích. 

A pokud se dílo podaří, uvidíte během programu farního dne v podání 
několika farníků malou zpěvohru právě o Svaté rodině. Čerpáme z kapitol 
Písma svatého, kde se přímo mluví o životě těchto tří – Josefa, Marie a Ježíše. 

Petr Haupt 
 A nyní ještě pár slov k autorce zmíněné mozaiky: 

Mozaika Svaté rodiny je dílem talentované 
výtvarnice, učitelky Mgr. Anny Kocmanové. Obraz je 
vytvořen lepením úlomků barevných kachliček na 
cetris desku.  

Umělkyně Anička Kocmanová je především 
malířkou. Její olejomalby, kresby, ilustrace, 
kombinované techniky, grafické návrhy vznikají 
v autorčině ateliéru v nedaleké Lhotě Rapotině, odkud 
pochází. Ve svých obrazech zachycuje svůj bohatý 
vnitřní svět – svět myšlenek, fantazie, tužeb, přání, 
svět bolesti i radosti. Je jí blízká duchovní a meditační 
tematika.  

Obrazy jsou příležitostně vystavovány 
v Zámeckém skleníku a na Hradě v Boskovicích, 
v galerii v Letovicích, Blansku a blízkém okolí, kde je 
mohou návštěvníci obdivovat.        Markéta Dvořáková 
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Úryvky z promluvy Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně z roku 2018 
 

V Nazaretské Rodině nikdy nechyběl úžas, ani v dramatické chvíli, když 
se ztratil Ježíš. Je to schopnost žasnout nad postupným zjevováním 
Božího Syna. Co je úžas? Co znamená žasnout? Úžas a údiv je opakem 
postoje, který považuje všechno za samozřejmost. Úžas znamená 
otevřít se druhým, chápat důvody druhých. Tento postoj je důležitý pro 
uzdravení pošramocených vztahů mezi lidmi a je nezbytný také 
k zahojení otevřených ran v rodinném prostředí. Když je v rodinách 
problém, pokládáme za samozřejmé, že máme pravdu, a zavíráme 
dveře druhým. Je však potřeba se zamyslet, co je v tom druhém 
dobrého, a žasnout nad tím dobrým. To napomáhá ke sjednocení rodiny. 
Máte-li problémy v rodině, myslete na to dobré, co je v tom, s kým máte 
problém, a obdivujte to. Pomáhá to k zahojení rodinných zranění. 
 

Druhý prvek, který bych rád z evangelia vyzdvihnul, je úzkost, kterou 
zakoušeli Maria a Josef, když nemohli nalézt Ježíše. Panna a její ženich 
přijali tohoto Syna, opatrovali ho a viděli, jak s lety roste v moudrosti 
a milosti mezi nimi. Především však On rostl v jejich srdci, a ve vztahu 
k Němu postupně sílily jejich city a chápavost. Nazaretská Rodina je 
svatá, protože byla soustředěna na Ježíše.  
Úzkost, kterou zakusili v oněch třech dnech, kdy se jim Ježíš ztratil, by 
měla být také naší úzkostí, když jsme od Něho vzdáleni. Měli bychom 
zakoušet úzkost, když si tři dny nevzpomeneme na Ježíše, nemodlíme 
se, nečteme evangelium a necítíme potřebu Jeho přítomnosti a Jeho 
útěšného přátelství.  
Umím žasnout, když vidím dobro u druhých? A takto řešit rodinné problémy? 
Cítím úzkost, když jsem se vzdálil od Boha? 

Nazaretská Rodina je svatá, protože byla soustředěna na Ježíše  
 



 
 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

V Nazaretě pod palmami 
chaloupka se ukrývá, 
nejšťastnější mezi všemi 
rodina tam přebývá. 
 

Přebývá tam Josef svatý 
s Ježíškem a Marií, 
uvijme jim věnec zlatý, 
z růžiček a lilií. 
 

Nenajdeš tam stříbra, zlata 
u chudého tesaře, 
kvete tam jen láska svatá 
v zimě jako na jaře. 
 

A ta láska Boží zdobí 
domek svaté rodiny, 
modlitba se z chýšky nese 
dnem i každé hodiny. 
 

Žádáš-li též blaze žíti 
jako svatá rodina,  
Ježíška hleď v srdci míti, 
On – tvá spása jediná! 

 
Modleme se za všechny rodiny světa, zejména za ty, kde z různých důvodů 
chybí pokoj a harmonie. A svěřme je pod ochranu Svaté Rodiny z Nazareta. 

Papež František 

pohled do života svaté rodiny skrze slova písně 
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Úryvek z Dekretu Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa: 
Aby byla důvěra celé církve v jedinečný patronát opatrovníka dítěte 
Ježíše trvalá, nejvyšší pontifik František ustanovil, že od dnešního dne 
až do 8. prosince 2021 (na 8. prosince připadá výročí zmíněného 
dekretu a je to také den zasvěcený blahoslavené Panně Marii 
Neposkvrněné, snoubence přečistého Josefa) se bude slavit zvláštní 
Rok svatého Josefa, aby v něm všichni věřící v Krista mohli každý den 
upevňovat jeho příkladem svůj život z víry a v úplnosti plnit Boží vůli. 
Všichni věřící v Krista budou s pomocí svatého Josefa, opatrovníka 
Svaté rodiny z Nazareta, moci 
modlitbami a dobrými skutky získat 
útěchu a ulehčení od těžkých 
lidských útrap, kterými je 
poznamenána naše doba. 
V tomto jubilejním roce můžeme 
získat plnomocné odpustky – za obvyklých podmínek a těchto možností: 
- alespoň ½ hodinová meditace o Modlitbě Páně 
- alespoň 1 den pobytu v duchovním ústraní s meditací o sv. Josefovi 
- vykonat skutek milosrdenství – tělesný nebo duchovní 
- modlitba růžence – v rodinách nebo snoubenci spolu 
- svěřit každý den své snažení pod ochranu sv. Josefa 
- prosit o přímluvu sv. Josefa za každého, kdo si hledá práci 
- litanie k sv. Josefovi za pronásledované křesťany a církev 
- anebo modlitba nebo úkon zbožnosti ke cti sv. Josefa 19. dne 

kteréhokoliv měsíce a o každé jednotlivé středě 
(podrobný přehled na našich webových stránkách) 

Připomeňme si probíhající rok sv. Josefa 
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ZE STARÉHO A NOVÉHO KANCIONÁLU 
      

1. Jak se moudrost Boží něžně stará 
v poupatech o příští krásu jara, 
tak tys choval s něžnou péčí 
Děťátko, jež svět vyléčí, 
ó svatý Josefe! 

 
2. Jako ženich Panny, pěstoun Páně, 

sloužils dílu spásy odhodlaně 
s pokorou a láskou v duši, 
která blízkost Boží tuší, 
ó svatý Josefe! 

 
3. Čím byls pro rodinu v Nazaretě, 

tím jsi svaté církvi v celém světě: 
       ochráncem a pomocníkem, 
       lásky Boží prostředníkem, 
       ó svatý Josefe! 
 
4. Všem. kdo lopotí se v práci denní, 

dáváš posilu a povzbuzení: 
aby naše zemské dílo 
v nebesích se zalíbilo, 
ó svatý Josefe! 

 

1. Slavný nebešťane, tobě v plesu, 
nejvonější kytku z jara nesu: 
lilii a fialinku, 
roztomilou konvalinku. 
ó svatý Josefe! 

 
2. Ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána, 

od Boha ti péče o něj dána, 
tobě svěřen z věčné rady poklad 
dražší nad poklady,  
ó svatý Josefe! 

 
3. Palmová se ratolístka tobě 

divem zelenala v malé době, 
tak ti Bůh dal svrchovaný 
býti chotěm čisté Panny, 
ó svatý Josefe! 

 
4. Jakou radost ty jsi pociťoval, 

když jsi Krista v náručí svém choval, 
útlounce jej objímaje, 
svatou láskou rozplývaje, 
ó svatý Josefe! 

 

7. Milosti nám vypros na té zemi, 
ať se jak ty skvíme cnostmi všemi, 
přimlouvej se v nebi za nás, 
by Pán s láskou hleděl na nás, 
ó svatý Josefe! 

 
8. Vyžádej nám na poslední dobu, 

až se budem přibližovat k hrobu, 
bychom s tebou mohli stálou 
velebiti Boha chválou, 
ó svatý Josefe! 

 

 

5. Ty jsi Kristu Pánu věrně sloužil, 
po milosti jeho vždy jsi toužil, 
nyní, vzata na nebesa, 
duše tvá s ním věčně plesá, 
ó svatý Josefe! 

 
6. S úctou se a s láskou k tobě vinu, 

odporuč mne Bohu Hospodinu, 
žádám jak ty sloužit Pánu 
a kdys vjíti v nebes bránu, 
ó svatý Josefe! 

 

STARÁ A nová verze písně k svatému Josefovi 

ze starého a no  vého kancionálu: 
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Zaujala vás tato ikona Svaté rodiny z pera Kika Arguella? 
 

Dobrý vzor a přímluvce 
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▪ Příběh životní cesty autora ikony Kiky Arguella si můžete přečíst na 
našem webu v rubrice Témata k prohloubení duchovního života. 
 

▪ A tamtéž naleznete odkaz na přednášku Markéty Klímové nazvanou 
Svatý Josef a jeho rodina. Ikonu tady prezentuje a poukazuje 
na roli svatého Josefa v životě Svaté rodiny a mluví o nynějším 
otcovství. Ochutnávka z její promluvy: 

 
Zdravá a přirozená rodina je živoucí buňkou celé církve a celé lidské 
společnosti. Přirozeně by měla být chráněna, ale vidíme opak! Jak je to 
možné? Možná odpověď: ze zjeveních víme, že v posledních časech 
bude útok Zlého veden právě proti rodině. Nedivme se tedy a nenechme 
se zaskočit ani zastrašit, ale spíše jednejme a mějme aktivní postoj. Je 
tedy nesmírně důležité vnímat dobré vzory a neustávat v modlitbě, být 
stále v napojení na Ducha Svatého a na Boží slovo. Kontinuálně v tom 
spojení být, nedávat si pauzy, neustávat! 
 

Každý z nás byl pozván k budování dějin spásy. 
Josef, ale také my… Dějiny spásy se naplňují skrze naše slabosti 
a navzdory našim slabostem! (citace podle papeže Františka) 
 

Otec má být hlavou rodiny, vykonavatelem moci. Přesto, že jablko utrhla 
žena, volá Bůh k zodpovědnosti muže! 
 

Víra je naděje v Boha, v Boží dobrotu tam, kde z lidského 
hlediska už žádná naděje není. 
 

Často v tichosti, umenšenosti se odehrávají největší bitvy. 
 

Na ikoně je Ježíš v náručí otce. Otec je důležitý pro děti zvláště 
v době dospívání. Otec je ten, kdo má vysvětlovat, že krize je 
potřebná pro růst ve víře. Má povzbuzovat a dodávat odvahu, 
naučit dítě dívat se na Boha. Zkouška víry přináší vytrvalost. 
 

Sv. Josef daroval sebe sama, svůj život a svoji práci do služeb Mesiáše. 
 

Je velmi důležité, aby děti viděly ve tváři svého pozemského otce 
tvář Božího služebníka. 
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Polský spisovatel ve své knize Stín otce vypráví formou románu život 
sv. Josefa. Nejpůsobivější je v popisu jeho vnitřních zápasů. Vidíme 
váhání, pochyby, klopýtání i pády. Jeho role není snadná, už při přijetí 
Miriamina těhotenství prokázal velkou odvahu k důvěře. A v následném 
putování musel – v silně patriarchální společnosti! - žít s vědomím, 
že jeho vztah k Miriam a k Ježíšovi nikdy nebude tak silný, jako jejich 
vzájemná vazba. A že ani v Božím plánu nehraje tak významnou úlohu 
jako Boží syn a Jeho matka. Plnil svěřený úkol ze všech svých sil, 
i s vědomím, že jeho role nikdy nebude hlavní, což pro muže není vůbec 
snadné. Svatý Josef tak pro nás může být mimo jiné i učitelem a vzorem 
nezištné lásky. Autor vyzdvihl vlastnosti, které Josef asi opravdu měl: 
velkou víru, lásku ke své ženě, spolehlivost, věrnost a nesmírnou 
pokoru. Podmanivý obraz stínu definuje postavu sv. Josefa, který je 
ve vztahu k Ježíši pozemským stínem nebeského Otce. Ale jak říká Jiří 
Mikulášek, jestliže je možné 
nazvat svatého Josefa stínem 
Otce, pak to vychází ze 
skutečnosti, že stín věrně sleduje 
každý pohyb toho, komu patří a 
nemůže se od něj odchýlit ani bez 
něj existovat. V tom smyslu toto 
přirovnání sedí. O svatém Josefu 
říká evangelista, že byl muž 
spravedlivý. V biblickém chápání 
to znamená, že se snažil poctivě a 
věrně poznat a konat Boží vůli, v 
tomto případě být ztělesněním 
nebeského Otce. Papež František 
ve svém apoštolském listě Patris 
corde píše také o Josefovi jako 
stínu otce. Dočteme se, že otcem 
se člověk nerodí, nýbrž se jím 
stává. Nelze se jím stát pouhým 
přivedením dítěte na svět, nýbrž 
zodpovědnou péčí o ně. Pokaždé když na sebe někdo vezme 
zodpovědnost za život někoho druhého, stává se tak v určitém smyslu 
jeho otcem. Být otcem tedy znamená připravit dítě na život, na realitu. 

Jak postavu Josefa vykresluje Jan Dobraczyński 
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Nikoli je zadržovat a věznit, nikoli vlastnit, nýbrž naučit ho rozhodování, 
svobodě a hledáním řešení.  

Josefovo štěstí nespočívá v logice sebeobětování, nýbrž sebedarování. 
V tomto člověku nikdy nezachytíme frustraci, nýbrž důvěru. Tam, kde 
povolání k manželství, celibátu či panenství nedosáhne zralosti 
sebedarování a zastaví se u pouhé logiky oběti, se namísto znamení 
krásy a radosti lásky může stát výrazem neštěstí, smutku a frustrace. 
Otcovství, které nepodlehne pokušení žít život dětí, otevírá netušené 
obzory. Každé dítě v sobě vždy nese tajemství, je originálem, který se 
může ukázat jen s pomocí otce, který respektuje jeho svobodu. Takový 
otec si je vědom, že jeho vychovatelská činnost jednou skončí, a naplní 
své otcovství tehdy, když se stane „zbytečným“, kdy zjistí, že dítě je 
samostatné a ubírá se životní cestou samostatně. Tehdy se ocitne 
v situaci Josefa, který vždycky věděl, že ono dítě nebylo jeho, ale bylo 
mu svěřeno do péče. To je v podstatě to, co Ježíš dává na srozuměnou 
slovy: „Nikomu na zemi nedávejte jméno „otec“, jenom jeden je váš Otec 
a ten je v nebesích“ (Mt 23,9). 

Bosé karmelitánky na svých webových stránkách nabízí hned 4 různá 
znění litanií ke sv. Josefovi, odkaz na ně najdete na našem farním webu. 
 
Nyní – u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za Ochránce 
všeobecné církve – bude tento světec vzýván pod sedmi novými jmény.  
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o tom zaslala list všem 
biskupským konferencím a na oficiálním překladu těchto invokací teď 
pracuje Liturgická komise České biskupské konference.  
 
Tyto invokace zní: Custos Redemptoris – Ochránce Vykupitele 

Serve Christi – Boží služebník 
Minister salutis – Služebník spásy 

Fulcimen in difficultatibus – Průvodce těžkými časy 
Patrone exulum – Ochránce vyděděných 

Patrone afflictorum – Ochránce zarmoucených 
Patrone pauperum – Ochránce chudých  

 

LITANIE A Sedm nových invokací 
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Skrze Medjugosrká zjevení 
„Drahé děti, jsem zde, abych vám pomohla a abych vás vedla do nebe. 
V nebi je radost, skrze niž ho můžete zažívat již nyní“ (25. 5. 1991) 
 

„Moje přítomnost je znamením lásky. Dokud jsem tady s vámi, chráním 
vás a provázím směrem k věčnosti“ (25. 12. 2018) 
 

„Žijete ve dnech milosti a neuvědomujete si, jaké dary vám Bůh skrze 
moji přítomnost dává“ (25. 10 2015) 
 

„Dítka! Nezapomeňte, že váš život je pomíjivý jako jarní kvítek, který je 
dnes nádherný, ale zítra o něm nikdo neví“ (25. 3. 1988) 
 

„Drahé děti, rozhodněte se! Věřte už, že Bůh se vám nabízí v celé své 
plnosti. Obdržely jste pozvání, nyní potřebujete odpovědět na volání 
Otce, který vás zve skrze mne. Modlete se, protože v modlitbě bude 
moci každý z vás dosáhnout dokonalé lásky“ (25. 10. 1987) 
 

Odpověď, která se nám nabízí, je víra. „Porozumění je odměnou víry,“ 
prohlašuje sv. Augustin a pokračuje: „Nehledejte tedy porozumění, 
abyste mohli uvěřit, ale věřte, abyste mohli pochopit, neboť nebudete-li 
věřit, nic nepochopíte.“ Skrze víru v přítomnost Panny Marie a pokorné 
přijetí toho, co nám sděluje, pochopíme dar její přítomnosti v Medžugorji, 
ale také cenu všech věcí, zejména našeho křesťanského povolání. 
Následně se ihned změní směr našeho života, neboť nyní je čas milosti 
pro každého z nás a každý z nás má svou roli v Božím plánu. Ačkoli 
křesťanská víra nestojí na soukromých mariánských zjeveních, ona jsou 
tady, aby ji podepřela a probudila to, co možná až příliš usnulo. 

(citace z knihy Medjugorje Znamení pro dnešek, autor: Alexis Wiehe) 

MARIA volá své děti k zakoušení BOŽÍ lásky a blízkosti 
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… Maria se zjevuje (v historii i současnosti na různých místech světa) 
s konkrétním záměrem – aby vzala lidi, kteří jí budou úplně patřit, 
do archy, do nitra svého Neposkvrněného srdce, aby je zachránila před 
tím, co hrozí celému světu a co se musí stát, aby se splnilo Písmo. Maria 
bude chránit svoje děti před apokalypsou. A tady se opět vracíme 
do nesmírně důležitého obrazu z knihy Genezis, kde Noe staví archu. 
Noe je symbolem Ducha Svatého. V postavě Noeho se skrývá Duch 
Svatý, který staví archu, aby v ní zachránil lid před potopou, která 
zaplaví celý svět. 
 
… Mnozí za mnou přichází a říkají mi: 
„Duchovní otče, moje rodina se rozpadá, 
moje děti jdou do záhuby, podléhají 
pokušením, hřeší, jsou nevěrné, a ďábel je 
velmi trápí. Bojím se, že nebudou 
spasené!“ Odpověď je jen jedna: „V mém 
Neposkvrněném srdci Ježíš připravil 
záchranu pro tvoje děti, pro tvoji manželku, 
pro tvého manžela, pro tvoje manželství, 
pro tvou rodinu!“ Proto v těch časech, ve 
kterých je nám dáno žít – a doufám, že od 
chvíle seslání Ducha Svatého trvají 
poslední časy (ale nyní, a pevně v to věřím, je vyvrcholení těch časů) -, 
Duch Svatý bude konkrétně zvát každého z nás, abychom vešli 
do Archy. Tou archou je Maria a jen ona nás může zachránit před 
potopou ohavných hříchů, záplavou temnoty, zla a ďábelství, které skrze 
sedm hlavních hříchů doslova kraluje v myslích a srdcích lidí na celém 
světě. 

(úryvky z knihy Kecharitomene – Milostiplná 
Dominika Chmielewskiho SDB, strany 46 a 47) 

 

 
„Drahé děti! Hle, ode dneška všichni začněte žít novým životem. Drahé 
děti, pochopte, že Bůh si vyvolil každého z vás, aby ho použil pro svůj 
velký plán spasení lidstva. Nemůžete ani pochopit, jak velká je vaše 
úloha v Božím záměru. Proto, drahé děti, modlete se, abyste poznaly, 
jaký plán chce Bůh skrze vás uskutečnit. Jsem s vámi proto, abyste ho 
mohly cele naplnit. Děkuji vám, že jste odpověděly na mou výzvu!“ 

(poselství z Medžugorje 25. 1. 1987) 

MARIA NÁS ZVE DO NITRA SVÉHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE 
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Rande s Marií 
Marii jsem ve svém životě bral jako někoho, kdo je v řadě s ostatními 
svatými a až tak ji k životu s Bohem „nepotřebuji“. Proč řešit něco 
s Marií, když to můžu řešit přímo s Ježíšem. Přišlo mně to jako něco 
navíc, dá se říct „zbytečné“. 
Asi před rokem jsem si na jedné duchovní obnově, kde byly na stěnách 
vystaveny různé ikony a obrazy, všimnul jednoho obrazu Panny Marie 
(viz obr.), který mě čímsi zaujal. A pokaždé, když jsem okolo procházel, 
nebo jsem si obrazy prohlížel, skončil jsem u něho a díval se do jejích 
očí. 
Letos před slavností Zvěstování Páně se k nám dostala z více stran 
informace, že se v den slavnosti můžeme odevzdat Panně Marii 

Osobní zkušenost s pannou Marií 
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do jejího neposkvrněného lůna a nechat se po 9 měsíců naplňovat její 
láskou, uzdravovat a na Vánoce se spolu s Ježíšem znovu narodit. Šel 
jsem do toho. 
Jedna známá mně doporučila knížku, ve které se o tom píše. Knížka se 
jmenuje Kecharitomene – Milostiplná od Dominika Chmielewského. 
A ten obraz Panny Marie, který se mně líbil na zmíněné duchovní 
obnově, je na obalu té knížky. 
Knížka je úžasně napsaná a když jsem ji četl, postupně jsem to vnímal 
jako takové rande s Marií. Kdy jsem ji víc a víc poznával, až jsem se 
do ní zamiloval, a nakonec se jí zcela odevzdal. 
Teď vím, že Maria není někdo navíc. Že ona je v samotném středu Boží 
Trojice a Boží Trojice v ní. Vždyť ona v sobě nosila 9 měsíců Ježíše 
a jeho Duch přebýval s Ním v ní. Vždyť jí Bůh v důvěře svěřil skrze její 
lůno spásu celého světa. S učedníky byl Ježíš 3 roky, ale s Marií 30 let. 
Odevzdat se Marii, nechat se obestoupit její láskou a něhou, je něco 
úžasného. V jistotě, že ona nic jiného, než Boží vůli neplní. 
Krásně je to popsáno i v knížce Život Panny Marie podle Marie Valtorty, 
která mě poté hodně oslovila. Čerpal jsem ze vztahu Marie a Ježíše, 
který je symfonií lásky a něhy. 
    
Maria, díky za tvé srdce, za tvou náruč, za tvou lásku a něhu, díky za 
tvůj ochranný plášť, pod kterým nás toužíš skrýt. Prosím, přiváděj nás 
k Ježíši. Buď naší ochránkyní, učitelkou, přímluvkyní, buď naší 
maminkou.  

Pepa Ševčík ml. 
 

Dotek Panny Marie 
Jednoho dne nás navštívila kamarádka a popisovala nám, že byla 
na Slovensku v Dechticích, kde se zjevuje Panna Maria vždycky v neděli 
po prvním pátku v měsíci. Z jejích rozzářených očí a přesvědčení bylo 
poznat, že její prožitek s Pannou Marií na tomto místě byl h luboký 
a nesmazatelný. Mluvili jsme o tom, že tam nechodí příliš mnoho 
poutníků. Přemýšleli jsme proč a vzešel závěr, že Panna Maria si tam 
lidi zve osobně... Od tohoto setkání s kamarádkou jsem toužila po 
navštívení tohoto místa. 
A jednoho dne se tak stalo bez mého přičinění. Na tuto pouť mě pozval 
manžel, když jsme měli výročí svatby. 
Přijeli jsme do Dechtic – úplně obyčejné vesnice. Dověděli jsme se, 
že průvod na kopec, kde se Panna Maria zjevuje vychází z náměstíčka. 
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A tak jsme se připojili do průvodu, v jehož čele se modlili vizionáři skrze 
amplion růženec, a zpívali se mariánské písničky. 
Vůbec jsem nevěděla, co mám čekat, protože jsem se nikdy takhle 
naživo nesetkala s Pannou Marií...Nenavštívila jsem za svůj život místo, 
kde se Panna Maria zjevuje... 
Zapojili jsme se do průvodu a modliteb a vyšli ...Nic výjimečného jsem 

nepociťovala. Snad 
lehce zvědavost, 
ale neměla jsem 
žádné očekávání... 
Když jsme přišli 
k místu, kde se 
Panna Maria 
zjevuje, byla tam 
soška Panny Marie, 
pár kytiček a okolo 
"ohrádka", ale jinak 
nic zvláštního. 
Prostě plácek v lese 

mezi stromy. Když jsme na místo zjevení přišli, lidé poklekli a modlili se 
růženec s vizionáři. Vnitřně jsem nevnímala nic. Modlila jsem se spíš 
automaticky. Najednou ale nastalo ticho. Ale takové, že snad ani ptáček 
nepípl... Všichni se ztišili v jeden moment a bylo nám naznačené, 
že vizionáři vnímají, že Panna Maria přichází. 
Vnitřně jsem tuto chvíli pocítila tak, že se mi najednou rozbušilo srdce 
a začala jsem plakat. Ale byl to neovladatelný pláč a musela jsem se 
schoulit k manželovi, abych nevzlykala nahlas.  Tento pláč jsem vnímala 
jako pláč dojetí, lásky, lítosti nad svými hříchy, přijetí.... Byl to pláč, který 
šel z nitra...Po asi deseti minutách pláč ustal a ticho se proměnilo 
v pohyb a hlasy. Já vnímala, že to, co jsem duchovně prožila, bylo 
duchovní setkání s Pannou Marií. Byla jsem roztřesená po celém těle 
a nejraději bych se schoulila někam do samoty... ale přes množství lidí 
jsem to neudělala. Nejsem teolog a nestuduji tyto věci, ale vysvětlila 
jsem si toto spojení tak, že pokud je uvnitř nás Duch svatý a Panna Maria 
je naplněna Duchem svatým, tak proto se mě toto setkání mohlo takto 
dotknout – skrze Ducha svatého. Ať už to pojmenuju dobře nebo ne, 
vím, co to ve mě zanechalo. A to bylo přesvědčení, že na toto místo 
opravdu přichází Panna Maria. A teď vnímám hlubší vztah s Pannou 
Marií, který jsem dřív nepociťovala a často se k tomuto zážitku vracím. 
Jsem vděčná Bohu a Panně Marii za ten čas naplnění, jaký jsem zažila... 
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15.5.2021 prostřednictvím vizionáře Martina 
Moje milované deti! 
   Želaním môjho najčistejšieho Srdca je, aby ste sa aj naďalej vo svojich 
rodinách modlili svätý ruženec, aby ste prijali všetky milosti z mojich rúk, 
ktoré potrebujete v tejto dobe klamstva a nepokoja. Tie rodiny, v ktorých 
horí čistá láska ku mne, vašej presvätej Matke, Duch Svätý ich zatôni, 
prikryje svojou mocnou ochranou a pravé svetlo im chýbať nebude. 
Ostaňte v pravej viere Trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky 
Ježišovho a môjho Srdca, ktoré sú tajomne zjednotené v Duchu 
Svätom.  
 

15.04.2021 - prostřednictvím vizionáře Martina 
Moje milované deti! 
   Pozrite sa na môjho vzkrieseného Syna, ktorý svojim utrpením 
a slávnym zmŕtvychvstaním vám navrátil život Božích detí. Ste slobodné 
a nik vám túto slobodu nemôže zobrať. Len vy samé sa môžete zotročiť 
hriešnym a bezbožným životom. Preto stráňte sa ducha liberalizmu, 
ktorý zotročuje čoraz väčšmi celý svet a šíri kultúru smrti. Beda tým, ktorí 
sa stavajú proti Bohu a životu. Beda pyšným mocnárom, lebo ich udrie 
Božia ruka. Vy, moje milé deti, obetujte svoje utrpenie a modlitby za 
záchranu nesmrteľných duší, ktoré sú na ceste zatratenia. Modlím sa 
spolu s vami, aby sa zblúdilým otvorili oči a navrátili sa k žitiu Evanjelia 
a kráčali cestou Božích prikázaní. Nebojte sa, deti! Keď sa liberálny duch 
ukáže v celej svojej ohavnosti, čo je Božím dopustením za všetky 
rúhania voči Bohu, zostúpim ako Žena živej viery, prostrednica 
a orodovnica a pätou rozdrvím hlavu tohto pyšného hada. Ponáram vás 
do lásky Ježišovho a môjho Srdca. 

Poslední zjevení v Dechticích a jejich poselství 

Vždycky 15. v měsíci 
k nám Panna Maria 

promlouvá skrze 
vizionáře. 

 
 
 
 

Zde jsou ta 
nejaktuálnější: 
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Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj 
záměr vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny. Jsme 
zvaní ke společné cestě znovuobjevení rodiny jako 
daru, a to navzdory všem problémům, překážkám 
a výzvám, kterým rodiny musí čelit. 
Jak se nás toto pozvání dotýká? Co tím Svatý otec sleduje? 
 

Na webových stránkách rodiny.cz se dočteme, že Rok rodiny má tyto cíle:  
• Sdílet obsah apoštolské exhortace Amoris laetitia, aby „lidé prožívali 

evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život” (AL 200). 
Rodina, která objevuje a zažívá jak radost z daru, který má, tak z daru, 
kterým je pro Církev a společnost, „se může stát světlem v temnotě světa” 
(AL 66). A dnešní svět toto světlo rozhodně potřebuje! 

• Ukazovat, že svátost manželství je dar, který v sobě nese sílu k proměně 
lidské lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodiny jít společně a uplatňovat 
smysl pro spoluodpovědnost a vzájemně se pastoračně doplňovat podle 
různých povolání v Církvi (srov. AL 203). 

• Uschopnit rodiny k aktivnímu apoštolátu. K tomu je zapotřebí, „aby 
evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno do rodiny” (AL 200).  
Po čase se rodina učedníků změní v rodinu misionářů. 

• Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve 
vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují. 

• Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát rodiny tak, aby zahrnoval manželské 
páry, děti, mladé lidi, starší osoby a situace, kde se projevuje křehkost 
rodiny. 

Cíle jsou to obsáhlé, možná si řeknete vysoké a nedosažitelné. Můžeme 
se ale každý pokusit o malý krůček směrem k těmto ideálům… 
Svatý Otec nám srdečně podává pomocnou ruku. 

VÝZVY PLYNOUCÍ z ROKU RODINY 
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Co by mohlo být tím malým krůčkem k naplňování zmíněných cílů? 
 

❖ Pořídit si apoštolskou exhortaci Amoris Laetitia 
(Radost z lásky) a číst si spolu s manželem, manželkou 
nebo společně s dalším manželským nebo 
snoubeneckým párem. Uvažovat nad přečteným… 
 

❖ Využít krátká videa Amoris Laetitia, ve kterých 
postupně Svatý Otec vysvětluje kapitoly apoštolské exhortace 
společně s rodinami, které se sdílí o svém každodenním životě. 
Každý měsíc jsou zveřejněna nová videa. Už nyní najdete dvě na 
tomto odkazu: https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-
udalosti/ 
Ke každému videu je přiložen průvodce (ke stažení pod videem), 
jde o jakýsi manuál s otázkami a výzvami ke změně. Lze použít 
k reflexi v rodině nebo ve společenství za různých okolností. Ke 
sledování videí nás zve a uvádí je biskup Mons. Josef Nuzík, který 
má v naší zemi na starost pastoraci rodin. 
 

❖ Zamyslet se: Co moje rodina potřebuje, 
aby byla „světlem světa“, obrazem Boží 
lásky? 
 

❖ Vložit svoje manželství a svoji rodinu 
Pánu Ježíši a Panně Marii plně do rukou 
a s nadějí očekávat, že nás Bůh povede. 

 
„Bůh jako Trojice je společenství lásky a rodina je jeho živým odleskem.“ 
AL 11 (Amoris Laetitia) 
 

„Smlouva lásky a věrnosti, ze které žije Svatá nazaretská rodina, 
osvěcuje princip, jenž dává každé rodině tvářnost a uschopňuje ji, aby 
lépe čelila útrapám života a dějin. Na tomto základě se každá rodina i při 
své slabosti může stávat světlem v temnotě světa. »Zde chápeme 
způsob, jak žít rodinu. Nazaret nám připomíná, co je to rodina, co je to 
společenství lásky, její střídmou a prostou krásu a její posvátnou 
a nedotknutelnou povahu. Ukazuje nám, jak je výchova v rodině jemná 
a nenahraditelná, učí nás poznávat její přirozenou funkci v řádu 
společnosti« (Pavel VI., Promluva v Nazaretu, 5. ledna 1964).“ AL 66 
 

Pozvání k zamyšlení: Co je na naší rodině krásné, přes naše omezení, 

těžkosti a naše potíže? 

„Pane, co chceš Ty. 
Slib mi jen, že budeš se 

mnou na každém 
kroku.“ 

Papež František 

 

https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/
https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/
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VÍME PROČ? 

 
 

Proč je tak důležité zasvětit se 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie? 

 

Zjevení ve Fatimě a 20. století 
V době zjevení ve Fatimě roku 1917 se Evropa nacházela uprostřed 
hrůz 1. světové války. Jako by to nestačilo, na podzim v Rusku propukla 
bolševická revoluce, která byla začátkem 70 let totalitního režimu 
a velkého pronásledování křesťanů. Téhož roku slavila v Římě Velká 
zednářská lóže dvousté výročí od svého založení. Přímo pod okny 
papeže na Svatopetrském náměstí zorganizovala manifestaci 
s transparenty nesoucími nápis: „Satan bude kralovat ve Vatikánu 
a papež bude jeho otrokem.“ Očitým svědkem této manifestace byl 
tehdejší seminarista, pozdější mučedník z Osvětimi svatý Maxmilián 
Kolbe: ne náhodou se rozhodl zasvětit sebe i celé své dílo Panně Marii 
Neposkvrněné. 
 
Právě v takovém kontextu tedy pronesla Panna Maria ve Fatimě 
svůj příslib: „Mé Neposkvrněné Srdce nakonec zvítězí.“ Jen 
z historie 20. století lze vidět, že úkon zasvěcení se Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie je účinný. Díky zasvěcení Portugalska a velkému 
modlitebnímu hnutí tamních lidí byla jejich vlast uchráněna před 
komunismem a druhou světovou válkou. V roce 1942 zasvěcuje Pius 
XII. Neposkvrněnému Srdci Panny Marie celý svět rozervaný druhou 
světovou válkou. Její ukončení mnozí včetně samotného papeže 
spojovali s tímto úkonem. Podobně i pád komunistického režimu 
ve východním bloku je také spojován se zasvěcením, které Jan Pavel II. 
vykonal v roce 1982 nejprve ve Fatimě a o dva roky později v Římě. Tím 
ale boj mezi dobrem a zlem neskončil. 
 
 

Lze tvrdit, že mezi mariánskými zjeveními, která církev uznala 
za pravá, má právě poselství z Fatimy závažný prorocký rozměr, 
a tím i dopad na celosvětové dění. Panna Maria v něm varovala 
před rozšířením zla a před válkou. Jako prostředek duchovního 
boje nabízela modlitbu, pokání a úkon zasvěcení se (národů 
i jednotlivců) jejímu Neposkvrněnému Srdci. 
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Aktuálnost Fatimy 
V den svátku Neposkvrněného početí Panny Marie r. 1981 nám Jan 
Pavel II. připomenul, že se stále nacházíme „v horizontu velkého zápasu 
mezi dobrem a zlem, mezi přijetím a popřením Boha.“ V květnu r. 2010 
navštívil Fatimu papež Benedikt XVI. a prohlásil, že „prorocké poslání 
Fatimy neskončilo,“ je stále aktuální. Papež František dnes dokonce 
mluví o tom, že už probíhá třetí světová válka, jen zatím „po kouskách“. 
 
Je namístě se ptát, jaká je úloha nás křesťanů v současné době, v době 
rostoucího politického i duchovního zla, za všeobecného pocitu 
ohrožení a nestability. Co po nás chce Pán v této době? Co můžeme 
dělat jakožto obyčejní lidé, je-li náš život zdánlivě tak bezvýznamný, bez 
možností ovlivňovat dění kolem nás? 
 
Svatý Jan Pavel II. učil, že „každá duše, která se povznáší životem 
v milosti, povznáší svět, a také každá, která hříchem klesá, táhne 
s sebou dolů církev, a tím i celý svět“ (Reconciliatio et penitentia, 
b.16). Proto obrácení každého z nás, naše posvěcování je účinné 
a plodné: působí nejen na nás a na naše nejbližší okolí, ale i na celé 
lidstvo.  
 

K čemu novéna a úkon zasvěcení? 
Tato novéna je zamýšlena nejen jako 
přímluvná modlitba, ale především jako 
příprava na úkon zasvěcení se 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Proto 
nás chce provázet, na přímluvu Panny 
Marie, k hlubšímu obrácení, k pokání neboli 
ke změně smýšlení a k proměně srdce. 
Vždyť čisté, „neposkvrněné“ srdce 
znamená především radikální lásku 
k Bohu a život pod vládou Kristovou; 
znamená žít neustále Mariino „Ať se mi 
stane podle Tvého slova“. 
 
Zasvěcení by se mělo stát součástí naší každodenní modlitby, a tím 
i běžného života. Jeho forma záleží na nás. Můžeme k tomu použít jako 
inspiraci modlitby uvedené na závěr novény (v brožurce na obrázku) 
nebo se modlit vlastními slovy. Má-li Neposkvrněné Srdce Panny 
Marie zvítězit, potřebuje k tomu nás. 
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Abychom však úkon zasvěcení správně pochopili a interpretovali, 
nabízím několik pohledů, jak tomuto zasvěcení rozumět. 
 

Co znamená zasvětit se Srdci Panny Marie? 
Zasvěcení se Panně Marii je způsob, jak žít radikálnějším 
způsobem svůj křest. 
Základním a radikálním způsobem jsme už byli Bohu zasvěceni ve křtu. 
Stalo se to jednou provždy, je to nesmazatelné znamení. Celý svůj život 
do skutečnosti svého křtu dorůstáme. 
Podobně je to s naší svatostí: křtem jsme se už stali „svatými“, 
tj. zasvěcenými Bohu. Zároveň však na své cestě za Bohem o svou 
svatost teprve zápasíme. Křest ve spojení s vírou je tedy brána, která 
nám otevírá přístup k Bohu. Jak ale žít ze svého křtu – to je ze svého 
zasvěcení Bohu – co nejlépe? 
 
Nejradikálnější a nejčistší způsob zasvěcení se Bohu žila na této 
zemi Ježíšova matka Panna Maria, kterou Pán předal nám, svým 
učedníkům, jako naši matku, ale i jako starší sestru ve víře neboli vzor 
pravého učedníka. Maria jako jediná z lidí nebyla zasažena hříchem, 
ďábel v ní neměl sebemenší podíl. Její čisté a Neposkvrněné Srdce je 
místem, kam nikdy nevstoupilo zlo. Jestliže se tedy zasvěcujeme 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, duchovně si přivlastňujeme 
její víru a čistotu jejího srdce a přijímáme „nové srdce“ 
(srov. Ez 36, 26). V tomto duchovním příbytku jsme chráněni před zlem. 
Jdeme tak tou nejlepší a nejkratší cestou, kterou můžeme skrze Krista 
k Bohu jít. Dorůstáme tím do plnosti našeho křtu a umožňujeme Bohu, 
aby nás plně posvětil a vše v nás patřilo Bohu. 
 

Zasvěcením se Panně Marii dovolujeme Bohu, aby mohl v našem životě více 
působit. 
Zasvěcení z nás nečiní „lepší“ křesťany, nejde ani o nějakou zvláštní 
„pojistku“ nebe. Pokud není spojen se změnou smýšlení, s touhou konat 
ve všem vůli Boží a zcela mu patřit, je zavádivý a bezcenný. 
Jde o hlubší disponování se vůči Bohu a o naši aktivní spolupráci 
s Božím působením. Po vzoru Panny Marie a s její pomocí se učíme 
připravovat „půdu našeho srdce“, aby byla otevřená pro Ducha Svatého. 
 
Jen Bůh sám nás může posvětit. Potřebuje však k tomu náš 
souhlas, který mu tímto zasvěcením dáváme, opřeni o souhlas té, 



 
 27 

v jejímž životě stejně jako v životě jejího Syna bylo jen samé ANO. 
Tento úkon můžeme v průběhu života mnohokrát opakovat, neboť 
se jedná o dynamické spolupůsobení Boží milosti a naší ochoty 
tuto milost přijmout. 
 

Můžeme Panně Marii zasvětit jiné lidi? 
Můžeme zasvětit všechny, nad kterými nám byla svěřena autorita 
a odpovědnost za ně (jako např. rodičům za své děti, knězi za svou 
farnost, biskupovi za diecézi, panovníku za konkrétní zemi, papeži za 
celý svět, atd.). Takové zasvěcení lze rovněž vykonat na základě 
sounáležitosti s těmi, které zasvěcujeme. Je to vlastně vyjádření naší 
touhy, aby byly odstraněny všechny překážky a Bůh mohl našim bližním 
žehnat, aby mohl v jejich životě svobodně působit.  
 

Proč právě Zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie? 

Matka Ježíšova je i naší matkou, proto i nás 
bolestně rodí k plnému životu v Duchu. 
 
Maria je plná Boha právě proto, že zůstává 
nepatrnou a pokornou Služebnicí Páně. Jen proto v ní Duch Svatý mohl 
uskutečnit své mistrovské dílo, protože Maria s ním díky svému 
Neposkvrněnému Srdci dokonale spolupracovala. Mariánští teologové 
všech dob prohlašovali, že tam, kde je Maria, přispěchá i Duch Svatý, 
a naopak (např. sv. Ludvík M. Grignion). Můžeme tedy říci, že to, co 
v nás Duch Svatý působí Božsky, Panna Maria v nás vytváří lidsky. 
A tato úzká a plodná spolupráce božského a lidského v nás se 
může odehrávat v prostředí jejího srdce. 
 
V neposlední řadě je třeba připomenout, že úkon zasvěcení se 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je také úkonem poslušnosti 
pro všechny, kteří věří, že zjevením Panny Marie ve Fatimě se udál 
přímý zásah Boží do naší doby. Pokud nepochybujeme 
o věrohodnosti této události a poselství, není třeba, abychom plně 
rozuměli jeho významu, ale spíš abychom v poslušnosti vykonali 
to, k čemu jsme byli vyzváni. 

(P. Vojtěch Kodet) 
 

Velké množství kvalitně zpracovaných témat na www.vojtechkodet.cz. 
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Z farní knihovny 

 
 

Knížek s mariánskou a rodinnou tématikou najdeme ve farní 
knihovně velké množství, neváhejte tedy, přijďte a třeba objevíte 
zrovna tu, která na vás čeká.  
 
Dnes dáme v této rubrice prostor úvaze jedné z našich farnic. Ponořte 
se spolu s ní do světa knih… 

 

Od letošního února jsem začala mít víc času a pohltil mně svět knih. 
Sestra shodou okolností začala dělat knihovnici, tak mně nic nebránilo, 
půjčovat si knížky často a v co největším dovoleném množství.  Bylo to 
něco, jako když v dětství sníte o tom, že jste přes noc zavřeni v cukrárně. 
Začnete postupně konzumaci od indiánků, věnečků, trubiček až po 
méně oblíbené laskonky, štafetky, rohlíčky, … Nehledíte na kvalitu, ale 
snažíte se do sebe nacpat co největší množství. 
A přijde samozřejmě tzv. s prominutím „přežrání“.  Zjistíte, že i kdyby oči 
chtěli sebevíc, žaludek odmítá a v případě knížek je odmítá hlava. 
A tak začínáte vybírat to, co považujete za opravdovou lahůdku 
(v případě cukrárny by to byl třeba ovocný jogurtový řez či domácí 
trubička spolu s dobrým presíčkem, v případě návštěvy restaurace třeba 
česnekové řízečky z panenky a pečené brambory v troubě, … dosaďte 
si to, co máte nejraději :-)). 
 

A někdy nemusíte vybírat, ale jakási „náhoda“ (Náhoda?) vám vede ruku 
a půjčíte si na návštěvě namátkou tři knihy a další tři si objednáte. 
A stane se zvláštní věc, každá 
z těchto knih vás osloví a odpoví 
vám přesně na to, čím se 
momentálně zabýváte. Nebo vám 
ukáže, kterým směrem dál hledat 
(nebo nehledat). Zkrátka něčím 
vás úplně dostane. 
Můj syn má rád knížky Josefa 
Formánka, pokud nějaká nová 
vychází, vždy mu naložím pod 
stromeček. Předloni to byly 
Úsměvy smutných mužů a loni 
Kniha o tichu. 

O knížkách, černém drakovi, a tak …. 
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Ty jsem si před týdnem vypůjčila, a ještě k tomu knížku K.A. 
Skomsvoldové: Čím jdu rychleji, tím jsem menší. 
 
Úsměvy smutných mužů je místy drásavá 
a místy jemně humorná knížka o závislosti 
na alkoholu. 
J.F. přirovnává závislost k černému 
drakovi, kterého v sobě živíte a čím víc jej 
živíte, tím víc se ve vás roztahuje, až vás 
úplně pohltí. Potom se buď upijete, anebo 
sprovodíte ze světa jiným způsobem. 
A já si během čtení říkala, vždyť každý 
z nás má v sobě svého černého draka. 
Nemusíte být závislý zrovna na alkoholu či 
jiných látkách, ale drak rafinovaně každého 
trápí jiným způsobem. 

Strachy a úzkosti. 
Pocity selhání a malosti. 
Výčitky svědomí, jací byste měli být a 
nejste. 
Prudké záchvěvy vzteku, žárlivosti, chtivosti. 
Nenávist k sobě. 
Lenost. 
Odpor k modlitbě, návštěvě kostela, přijmutí svátostí. 

…. drak prostě na sebe bere různé podoby a útočí tam, kde jsme 
nejzranitelnější. 
Otázka je, co s drakem. Já osobně si myslím, že je nutné se smířit s tím, 
že jej máme, je naší neoddělitelnou součástí. Štěstím však je, že mimo 
černého draka máme v sobě také zářivé světlo. 
Lásku. 
Něhu. 
Pokoru. 
Soucit. 
Dar vnímání veškeré krásy světa. 
….. i zářivé světlo má mnoho podob. 
Přijměme se takoví, jací jsme. Celý náš život je hledáním cesty, jak se 
přijmout s naším světlem i stínem. Celý náš život je boj mezi nimi. 
A důležité je, tento boj nevzdávat přes všechny nezdary, přes to, že drak 
se někdy roztahuje a světla ubývá. Přesto, že se někdy brodíme bahnem 
a temnotou, nic se nám nedaří a jsme naštvaní na sebe i na Boha 
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a říkáme si: Já už nemůžu, toto už nevydržím. To nám rád a často 
našeptává drak. 
 Ale když je nejhůř, zazáří paprsek Světla a zase můžeme chvíli kráčet 
po rovných stezkách, odpočíváme na svěžích pastvinách u živých 
pramenů a cítíme, jak nás Hospodin podpírá. 
 
Další knížkou, která ve mně probudila úžas, je Formákova Kniha o tichu. 
Autor měl vidění, kvůli němuž se dostal do léčebny a díky kterému uvěřil 
v Boha. Je to opět knížka velmi osobní a nevěřícího člověka a čtenáře 
Formánkových knih mohla v ledasčem zaskočit. 
Oslovila mě v mnohém, ale musím více 
šetřit slovy, abych vás úplně neodradila 
od dalšího čtení :-). Takže jen úryvek, 
který autor převzal od svatého Jana od 
Kříže: 

„A viděl jsem řeku, 
přes níž každá duše  
musí přejít, 
aby dosáhla 
království nebeského, 
a jméno té řeky 
bylo Utrpení. 
A viděl jsem loď, 
která převážela duše 
přes řeku 
a jméno té lodi 
bylo Láska.“ 

Zamyšlení na tímto – asi málokdo z nás by si přál utrpení. Chceme být 
přece šťastní, v klidu, míru a spokojenosti. A když to tak není, můžeme 
mít pocit selhání, zatrpklosti … ptáme se: Trestáš mě Bože za něco? Ale 
je to opět cesta boje s drakem, který nám namlouvá, že utrpení si 
zasloužíme, protože něco děláme špatně a ať se vykašleme na 
všechno, že je to stejně jedno. 
A někdy se nepomůže s drakem rvát a chtít mermomocí vyhrát, někdy 
je výhrou tiše a s pokorou utrpení přijmout. Ale i to je program na celý 
život, který nás brousí, taví a tvaruje.   
A nedá mně to, a ještě malý úryvek z této knížky: 
„V tom se rozevřely narůžovělé mraky a slunce mě pohladilo žlutým 
světlem a já najednou věděl, že zná celý můj příběh, všechno mé utrpení 
i mé chyby. Že celé ty roky plakalo se mnou. … 



 
 31 

Vnímal jsem hluboký klid, absolutní ticho za tím vším, nekonečnou úlevu 
a mizející paprsky milosrdného slunce, jak mě skoro neznatelně hladí. 
Ale já Ho cítil…“ 
 

Ještě bych vám toho tolik chtěla 
sdělit o dalších pokladech, které 
mně oslovily. Třeba jednu z knih od 
Marka Váchy Neumělcům života. 
Jen taková ochutnávka ze str. 43 
a 46: 
„Mám rád především ty, co neumějí 
život, žehnám všem 
nesebevědomým, co mají plno 
dobré vůle a lásky, kterou touží dát, 
co jsou citliví, se kterými se život 
zpravidla nemazlí, žehnám 
úzkostným typům, kteří se nejsou s 
to prosadit, ne proto, že by byli 
zbabělí, ale zkrátka jen proto, že 
pro některé jemnější květiny je 
džungle příliš nemilosrdná. Mám 
moc rád nehezká děvčata 

a introvertní chlapce, protože v nich vidím diamanty nerozkvetlých 
květů. … chlapce a dívky, kteří se při různých zpravidla nevhodných 
příležitostech červenají a je jim trapně. Žehnám váhavým 
a nechápavým, zmatkařům a antihrdinům života, kteří jsou příliš nejistí 
na to, aby řekli správné slovo ve správnou chvíli a pak si to dlouze 
vyčítají. …. Žehnám všem, kteří se podobně jako já v noci probouzí 
úzkostí, všem, kteří se mnohokrát rozhodli nesprávně nebo kteří nejsou 
s to se vůbec rozhodnout.“ 
Milý Marku Orko Vácho, já žehnám tobě, protože patřím mezi tyto 
neumělce života. 
 
… No a tím, moji milí, kteří jste dočetli moji úvahu a sdílení až sem, 
už musím zakončit, protože kdybych psala dál, tak už nic jiného by se 
do Farníčku nevešlo. 
Modleme se za sebe navzájem, ať se v nás černí draci tolik nerozpínají 
a ať nikdy nepřestáváme doufat a věřit v naši nejvyšší Lásku a Naději. 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 
Na straně 17 čteme tato slova: Tou archou je Maria a jen ona nás může 
zachránit před potopou ohavných hříchů, záplavou temnoty, zla 
a ďábelství, které skrze sedm hlavních hříchů doslova kraluje v myslích 
a srdcích lidí na celém světě. 
Při zpracovávání tohoto textu mě napadlo podívat se, co na pojem 
„sedm hlavních hříchů“ říká google. A oslovil mě následující text z pera 
Maxe Kašparů: 

Postupem času se jejich obsah 
proměnil do dnešní podoby: 

• z pýchy se stalo zdravé 
sebevědomí; 

• z lakomství se stal zákon 
ekonomiky;   

• nestřídmost se povýšila na vyšší 
životní úroveň;  

• závist v boj o spravedlnost; 

• hněv ve zdravou reakci na 
nekorektní jednání druhých;  

• smilstvo v prevenci proti neurózám; 

• lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci 
odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. 

  

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých 
hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, 
skoro archaické pojmy jako: 

• hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu, 

• okrádání definované jako svobodný trh, 

• zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva, 

• neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a   

• likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků, 
 nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. 
 
Ztotožňuji se s tímto rozborem a pohledem na sedm hlavních 
hříchů v dnešní době? Jak se to dotýká mě a života mé rodiny? 

Hodnotový svět po celé generace 
znal tzv. sedmero hlavních hříchů: 
pýchu – lakomství – závist – hněv – 
smilstvo – nestřídmost – lenost  

 

Jaroslav Maxmilián Kašparů 
 

Jméno Maxmilián získal při 
tajném vstupu do sekulárního 
řádu želivských premonstrátů  
v roce 1984 po polském 
světci sv. Maxmiliánovi Kolbem. 
 

31. října 2015 přijal svěcení 
na kněze řeckokatolické církve 
v byzantském ritu Předtím byl 
římskokatolickým jáhnem. 
 

Je držitelem největšího počtu 
vysokoškolských titulů – v roce 
2012 zapsán do České knihy 
rekordů. 
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Co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících 

 
 

OD VDĚČNÉ ČTENÁŘKY 
Děkuji za donesení Farníčku do schránky, Boží požehnání přeje BK 
 

Žít s Pánem v každé době 
Dnes při kázání (7. března) nám o. Šudoma říkal, že nemáme čekat, 
až se vše vrátí do doby, jaká byla dřív (před pandemií), ale máme žít 
s Pánem Bohem v přítomnosti a oslavovat Ho i jinými prostředky, než 
jsme byli zvyklí. Zůstat v Boží přítomnosti za každých okolností. 
Bereme s určitou samozřejmostí, že naše farnost funguje i v době 
omezení. Za to patří PODĚKOVÁNÍ VŠEM, kteří se o to starají a nabízejí 
nám spoustu možností a krásných zážitků, jak žít s Pánem. 
V postní době mně zaujala možnost výstupu na 7 vrchů. Už jenom čtení 
návodu s návazností na místa v okolí naší farnosti spojené s určitou 
oblastí, za kterou se máme modlit, mě uvedla v úžas a děkuji tomu, 
kdo to vymyslel. 
Za všechny, kteří přiložili ruce (i hlavy) k dílu, bych chtěla jmenovat 
rodinu Hartlovu. Svůj talent si nenechává jen pro potřeby své vlastní 
velké rodiny, ale obohacuje celou naši farnost. Za krásné hraní 
na housle při mších svatých (a co už jich bylo!) děkuji Klárce (7 let), 
Miriam (9 let), Bětce M. (11 let) pod vedením Petry. Ještě jednou děkuji 
za vaše krásné hraní. Duše mě poskočila blahem při krásných tónech 
houslí a málem jsem zapomněla, že se nesmí zpívat. 
„Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, jenž jsi trpěl za nás hříšné, 
smiluj se nad námi.” 
 

PROŽILI JSME POSTNÍ DOBU 
V letošní postní době, na rozdíl od loňska, jsme se mohli zúčastnit 
křížové cesty v kostele nebo na farní zahradě a v omezeném počtu i mší 
svatých a velikonočních obřadů. Ale většinou jsme tuto dobu prožili 
v rodinném společenství a před televizí či monitorem. Velký dík patří 
všem, kteří nám umožnili se aspoň takto připravit a pak i prožít 
velikonoční svátky. 
Na farních stránkách nám jejich tvůrci nabídli veliký výběr různých 
aktivit, přednášek, pobožností a modliteb, z nichž si mohl vybrat každý, 
kdo měl zájem. Petro a Mirku, díky vám za to. 
Naším hlavním průvodcem postní dobou byly Postní kapky, každodenní 
možnost k modlitbě, ztišení a zamyšlení nad Božím slovem. Každé ráno 
v 5:17 nám přistál na e-mailu duchovní příděl na dnešní den z farnosti 
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Dolní Němčí od P. Petra Hofírka. Obsahoval denní modlitbu, krátkou 
úvahu papeže Františka o Božím milosrdenství, ještě kratší myšlenku 
otce arcibiskupa Jana, potom tuto myšlenku ztvárněnou fotografií, 
úryvek z encykliky Dives in misericordia, přednesený otcem Martinem 
Holíkem a potom čtení, žalm a evangelium na ten který den (možno číst 
i poslouchat) a na závěr promluvu otce Hofírka, vysvětlující a rozvíjející 
některou myšlenku z těchto textů. 
Občas jsme ochutnali i z jiných nabídek, ale Postní kapky byly tím 
pravým, co nám velice pomohlo lépe prožít letošní postní dobu 
i samotné Velikonoce!  
Už teď se těšíme na další Postní kapky, které nás snad zase provedou 
příští postní dobou.  
 
Tip: Mobilní aplikace Postní kapky se po skončení postní doby rázem 
změnila na aplikaci nesoucí název Paprsky světla. A tyto paprsky budou 
zářit až do dalších Postních kapek 2022. Název a logo vypovídají 
o mnohém, co tato mobilní aplikace nabízí. Doporučujeme.  
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Postní doba u nás doma 
Zapojili jsme se do postní výzvy o. Dominika Chmielewského – Ninive. 
Díky této aktivitě jsme vytvořili doma modlitební koutek s křížkem 
a s látkovým křížem na stěně, kde během postní doby přibývaly kající 
výzvy. Tak, jak jsme byli usvědčování z našich hříchů, když jsme o to 
prosili Ducha svatého. 
Večer jsme se s celou rodinou sjednotili v modlitbě desátku růžence 
s tajemstvím: který Tě, Panno, v nebi korunoval a s modlitbou pokání za 
naši rodinu. Tatínek pak přečetl evangelium. Jednou týdně jsme také 
přidali k těmto modlitbám Zasvěcení se Panně Marii a Zasvěcení 
domova Neposkvrněnému srdci Panny Marie. 
Pár hesel – nebo výzev, které se na našem bílém látkovém kříži objevily: 

Slovo – „Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl 
Bůh… To bylo na počátku u Boha…“ 
„…Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic…“ 
Hřeším slovem – pokání k tomuto hříchu 
Nadávkami ……. Žehnám 
Křikem ……………mlčím 
Urážkami …………přeji druhému dobro a modlím se za něj 
Neúctou ……………respektuji 
Vyzdvihuji chyby a nedostatky druhého……………snažím se vidět 
na druhém to dobré, povzbuzuji 
TV, rádio, internet tlumí Boží hlas, který k nám chce promlouvat… 
Láska je čas, který věnuji tomu, koho miluji… 
Poslušnost vůči Bohu, vůči autoritě rodičů – skrze poslušnost bude 
Bůh žehnat… 
Pokání za hříchy neposlušnosti vůči autoritě…. 
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké 
slitování zahlaď mou nepravost. Úplně ze mě smyj mou vinu a očist 
mě od mého hříchu. 
Modlitba – kdo ztrácí svůj život s Ježíšem, zachová si život věčný. 

Díky, Pane Ježíši, že jednáš s láskou v našem životě i skrze naši 
nedokonalost, hříšnost a malost. 
Že nás pozvedáš z prachu země do důstojnosti Tvých dětí. 
 

Také jsme šli do NINIVE 
Výše popsanou aktivitu jsme prožili i v naší rodině. Pro vizuální přiblížení 
toho, co prožíváme, nám posloužila nástěnka, na níž v centru stála 
postava Panny Marie, která gestem svých rukou podávala Ježíši na kříži 
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naše skutky pokání. Postavičky představující všechny členy rodiny byly 
skryty pod Mariiným pláštěm a v proudu Ježíšovy vykupitelské krve. 
Postní čas u nás doma se vyznačoval pravidelnou modlitbou růžence 
a upřímnou touhou poznat hříchy spáchané v našem manželství 
a v rodině. Líbilo se mi objevovat význam slova pokání. A s tím 
souvisela i změna smýšlení a změna pohledu na hřích, na trpícího 
Krista, na sebe samu i na ty, kterým můj hřích ublížil. Vedlo nás 
to k časté svátosti smíření. 
K pěknému prožití této doby jistě přispěl klidnější režim v rodině díky 
koronavirové situaci. Protože to, co jsem výše popsala, nejde dost dobře 
prožít v poklusu a shonu. Bohu díky za ten čas. Kéž bychom si ho 
dokázali uhájit i nadále. 
Velikonoční doba si žádala změnu, ale nechtěli jsme se vzdát naší 
nástěnky, takže naše postavičky jsou i nadále skryty pod ochranou 
Mariina pláště a Ježíšovy krve. 
Ale místo skutků pokání a 
odříkání zapisujeme do zářících 
paprsků myšlenky a verše, které 
nás zaujmou například z denního 
evangelia nebo jiných zdrojů. 
Jedna z myšlenek zní: 
Nejkrásnější den je ten, který 
právě prožíváš. 

Hartlovi 
 

VÝSTUPY NA SEDM VRCHŮ 
Originální nápad vydávat se na 
vyvýšená místa v blízké krajině a 
výstup spojit s modlitbou za 
určitou oblast života společnosti 
se zřejmě potkal s úspěchem. 
Dvě rodiny se podělily na konci 
doby postní o fotodokumentaci 
z těchto výprav a byly i další 
rodiny, které rády využily čas 
nedělních procházek k tomuto 
účelu. 
 
V modlitbách za naši společnost 
vytrvale pokračujme i nadále! 
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MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
Končí květen, nejkrásnější měsíc v roce, a tím i příležitost vyjádřit 
vděčnost a díky naší milé nebeské Matičce účastí na májových 
pobožnostech. Měli jsme opět možnost přijít se jí poklonit, poděkovat 
a poprosit dvakrát týdně, v neděli a v úterý v podvečer, do vážanského 
kostelíčka. A stojí to za to, udělat si chvilku času, přijít a strávit 
třičtvrtěhodinku ve společnosti Královny posvátného růžence a několika 
dobrých lidí. Pomalu se stmívající kostelík nebo naopak interiér 
prozářený září zapadajícího slunce k tomu vytváří jedinečnou 
atmosféru.  
V těchto chvílích se vynořují dávné vzpomínky. Jednak na poutě 
po mariánských místech, ale hlavně na májové pobožnosti v našem 
knínickém farním kostele před mnohými roky. Mariánský oltář 
nazdobený záplavou voňavého jarního kvítí, ozářený svitem mnoha 
svící, na zdobeném antipediu nápis „Zůstaň Matkou lidu svému”. Před 
ním klečí pan farář s ministranty, modlí se růženec a Loretánské litanie, 
potom předčítá z knihy o Panně Marii nebo některém svatém. A celá tato 
pobožnost je doprovázená líbeznými tóny varhan a zpěvem krásných 
mariánských písní, které v dnešní době slýcháváme velice zřídka nebo 
vůbec ne. 
Cestou z májové jsme chytávali chrousty a koncem měsíce se chodilo 
na kopaniny hledat první načervenalé třešně – májovky. A pak už se 
chystalo Boží Tělo s oltáříčkama a břízkama. 
 

To jsou vzpomínky skoro půl století staré. 
Ale i dnes, v této nelehké době, kdy je omezeno cestování 
i shromažďování na velkých poutích, máme jedinečnou možnost uctít 
naši nebeskou Matku Pannu Marii v našich 
farních podmínkách právě ve vážanském 
kostelíčku. Ruku na srdce, kolikrát od roku 
2006, kdy při opravách farního kostela jsme se 
zde scházeli na nedělních mších svatých, kdo 
z nás navštívil tento krásný kostelík?  
A kolikrát jsme zašli k soše sv. Josefa na 
Joséfku, zvláště když nás papež František 
letos vybízí k oslavě tohoto významného 
světce? A kdo z nás si ještě vzpomene, že na 
farním hřišti máme krásnou mozaiku Svaté Rodiny (už deset let)? 
Uvědomme si, že v této složité době máme naše největší přímluvce 
a ochránce na dosah, můžeme je navštěvovat a prosit o ochranu.  
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SVĚDECTVÍ A IMPULSY K MODLITBĚ 
 

 
Modlitba je odpovědí na poznanou Boží  lásku.  

 

Zasvěcení domova 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 
 
Panno Maria, naše Matko, 

toužíme, aby se náš domov 

stal místem bezpečí, lásky a přijetí, 

a byl prostředím, 

kde skrze vzájemné vztahy 

porosteme ve svatosti a v poznávání Boha. 

Ve tvém Neposkvrněném Srdci 

našel Bůh zalíbení, 

stala ses novou Archou úmluvy 

a ve tvém těle začal Bůh 

v plnosti přebývat mezi námi. 

Proto tvému Neposkvrněnému Srdci 

zasvěcujeme svůj domov. 

Dej, ať do něj můžeme vcházet a přebývat v něm 

jako ve stánku setkávání, 

ať ho můžeme prožívat 

jako bezpečné místo a prostředí, 

kde nemá místo nepřítel spásy 

a kde Pána budeme vnímat 

jako Emanuele – Boha mezi námi. 

Daruj nám radost a pokoj v Duchu Svatém, 

ochraňuj nás před každým zlem a nebezpečím, 

ať se náš domov stane místem přijetí, 

života, opravdového přátelství, 

lásky a milosrdenství, 

aby v nás Bůh mohl růst a jednou nás 

všechny přivedl do věčného příbytku v nebi. 

Amen. 
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Panna Maria, žena modlitby 
Úryvek z katecheze při generální audienci v knihovně Apoštolského paláce 

 
Maria se modlí, když přichází archanděl Gabriel, aby jí v Nazaretě 
doručil poselství. Není lepší způsob modlitby než stanout jako Maria 
v postoji otevřenosti, se srdcem otevřeným Bohu: „Pane, co chceš Ty, 
kdy chceš Ty a jak chceš Ty“. To znamená, že srdce se otevírá Boží 
vůli, a Bůh ustavičně odpovídá. Kolik jen věřících takto prožívá svoji 
modlitbu! Ti, kteří jsou pokorného srdce, se takto modlí, v oné, dalo by 
se říci, podstatné pokoře; v pokoře jednoduchosti: „Pane, co chceš Ty, 
kdy chceš Ty a jak chceš Ty“. Lidé, kteří se takto modlí, se nerozčilují, 
protože dny jsou plné problémů, ale jdou vstříc realitě a vědí, že 
v pokorné lásce, v lásce nabízené za každé situace, stáváme se nástroji 
Boží milosti. „Pane, co chceš Ty, kdy chceš Ty a jak chceš Ty“. Je to 
prostá modlitba, která však vkládá náš život do Pánových rukou, aby 
nás vedl. Všichni se takto můžeme modlit, takřka beze slov. 
  

Co je to postoj otevřenosti, který měla Maria? 
Maria spojila modlitbu a práci. Modlíme se při různých činnostech? 
Jak oslovujeme Boha? Vzdálený, obecný, … nebo Ty, osobní, můj Bože? 
Máme odvahu se modlit: Pane, jak Ty chceš? Nebo říkáme: Pane, 
takhle to já chci! 
Co to znamená, že se naše srdce otevírá Boží vůli a Bůh ustavičně odpovídá? 
Co znamená pokorná jednoduchost? Co znamená modlit se s 
pokorným srdcem? 
Proč se nerozčilují lidé, kteří se modlí? 
Co znamená vkládat náš život do Pánových rukou? 

- otázky k textu vytvořil o. Stanislav Tomšíček 
- znění celé katecheze na www.pastorace.cz 
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Církev bez hranic aneb co se děje kolem nás 

 
 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ ZA KNĚZE 
O slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova v pátek 11. června 

v 17:30 V kostele v Boskovicích. 
 

Duchovní cvičení pro ženy z Komunity blahoslavenství 
Online DC určeny pro ženy, kterým je blízká modlitba gestem 

a tancem. Jsou pozváním obnovit své povolání ženy, hlouběji 
vstoupit do vztahu s Bohem a přijmout do svého života jeho pohled 
lásky a milosrdenství, který uzdravuje, očišťuje, utěšuje a posiluje. 
Od čtvrtka (ráno) 17. 6. do neděle (oběd) 20. 6. 2021, materiály 
účastnicím zůstanou k dispozici do konce srpna. 
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 14. 6. 2021. 

 

live4G – živě pro Boha 

Zajímavý prostor na YouTube a sociálních sítích. Křesťanská 
videa s rozličnými tématy tvořená týmem mladých lidí. „Zažili jsme, že 
Bůh je živý, proto Ho chceme přinášet i na sociální sítě: obrazem, 
zvukem i textem.“ Různá zaměření pro různé věkové skupiny. 

 

PRÁZDNINOVÝ KURZ BÝT SAMA SEBOU V CENAPU 
Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let. 
Letos v létě v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021. 
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají 
někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je 
zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, kvízů 
a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani 
trochu odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. 

 

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ konference 
Katolická charismatická konference 2021 se z pochopitelných důvodů 
ani letos v Brně konat nebude. Místo ní organizátoři na 26. června 
připravují jednodenní program vysílaný televizí Noe. 
 

NEW DAWN – NOVÉ SVÍTÁNÍ 
Charismatické setkání v Hájku u Prahy 18. 8. - 22. 8.  

„Přijďte a zažijte sílu Ducha Svatého.“ 
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ČERNOVICE 
Farnost Černovice leží na západním okraji 
našeho děkanátu. Patří do ní kromě Černovic 
ještě obce Tasovice a Hodonín.  
Kostel v Černovicích je zmiňován už v 13.století, 
do poloviny 18. století byl filiálním kostelem 
farnosti Doubravník. R. 1775 zbořen a postaven 
kostel nový. 
Administrátorem excurrendo je P. Tomáš Šíma 
z Olešnice.  

 

 
 
 

 

 

 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní mše sv. 
11:00 

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele 

Kaple Nejsvětější Trojice Tasovice 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie Hodonín 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 
 

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍM JARMARKEM 
Milí přátelé, prožívám velkou vděčnost nad akcí naší farnosti, a to 
velikonočním jarmarkem. 
Za ty roky, co jarmarky pořádáme, vnímám, jak je toto dílo Bohem 
požehnané a oslovuje lidi. Ani tentokrát tomu nebylo jinak! Ve čtvrtek při 
chystání jsme se nestačili divit, kolik lidí se do tvoření zapojilo. Co kus, 
to originál, a za vším jsem viděla touhu lidí něco udělat pro ostatní, 
potažmo pro hospice, kterým výtěžek věnujeme. 
Už toto mě naplňuje úžasem a vděčností. V hlavě mi proběhlo, 
že tentokrát se sešlo tolik výrobků, že trochu pochybuji, jestli se všechny 
prodají. 
Kupodivu výrobků, které se neprodaly, bylo minimální množství! 
A jistě se už nemůžete dočkat, kolik peněz se na dětský hospic „Dům pro 
Julii“ a hospic sv. Alžběty v Brně vybralo. 
Rovným dílem rozdělíme částku 31 100Kč! 
Bohu díky a díky vám všem, kteří jste jakkoli přispěli. 

                                   Za organizátory Blanka Ševčíková 

 

POZVÁNÍ NA MISIJNÍ PUTOVÁNÍ 

 
Misijní putování je program pro 
skutečné i duchovní putování s misijním 
přesahem, které je možné uskutečnit v 
každém věku, individuálně nebo v 
rodinném, farním či jiném společenství. 
Lze ho využít jako zábavný misijní program 
pro děti během prázdnin nebo jako přípravu před Misijní nedělí, případně 
jako zdroj inspirace pro rozjímání v širších souvislostech a spojit 
s modlitební i finanční podporou aktuálních misijních projektů. 
 
Vykonáním pouti můžeme něco udělat pro sebe, svou víru a svůj vztah 
s Bohem, ale zároveň také pro své blízké, nebo zcela neznámé lidi v nouzi. 
Pouť k mariánskému místu můžete vykonat fyzicky, anebo si udělat 
svou soukromou pouť ve svém prostředí (doma v křesle, na zahradě, 
blízkém parku…). 
Vše záleží na tom, jaké jsou vaše aktuální možnosti. 
BUDETE S NÁMI PUTOVAT DO GUYANY, MALAWI, NA FILIPÍNY A 

PAPUU NOVOU GUINEU… Podrobnosti: www.missio/misijní-putování 

http://www.missio/misijní-putování/
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Stavba Katolického domu začala ve středu po svátku Narození Panny Marie, 
dne 10. září 1947. Začalo se s Pánem Bohem. Mše sv. sloužena za 
dobrodince stavby Katolického domu. Základy vykropeny svěcenou vodou. 
Ráno po mši sv. položili zedníci první kámen. Polír Stříž Josef z Knínic č. 38 
poklepl na kámen se slovy: “Ať Pán Bůh dá šťastné díla dokončení.” Zedník 
Sedlák František z Vážan poklepl s přáním hodně zdraví panu faráři. Zedník 
Stříž František z Vážan poklepl se slovy: “Dej Bůh štěstí tomu domu.” Pan 
farář poklepl poprvé třikrát se slovy: “Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 
Kéž přinese tento dům požehnání celé farnosti, kéž slouží pravému pokroku, 
osvětě, kultuře, rozkvětu nábož. života, svornosti a lásce, kéž slouží katol. 
mládeži. Dej Bože požehnání!” 
Podruhé poklepl třikrát se slovy: “Ve jménu Otce i Syna i Ducha sv. Amen.” 
Pak poklepl 10krát Alois Hrdý, svob. rolnický syn z Knínic. 
Pan farář občerstvil zedníky vínem a s pomocí Boží stavba začala. 
Toho dne pomáhali při stavbě: 

 

Tolik zajímavý dokument, který objevila jedna naše farnice. Díky jí za něj. 
Kdo toho dne i ve dnech následujících při stavbě pomáhal, se už asi 
nedozvíme. Leda by se ještě našel některý pamětník, který se jako malý 
této stavby účastnil nebo o ní slyšel od starších. Rádi uvítáme jakékoliv 
informace, případně fotografie, o historii této zajímavé stavby.  
 

Je teď na nás a našich nástupcích, abychom tento odkaz a přání našich 
předků naplnili a pokusili se tuto budovu vrátit jejímu původnímu účelu. 
Měla by to být naše povinnost z úcty a vděčnosti k těm, kteří ji před léty 
začali budovat. 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY NAŠÍ FARNOSTI 
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SVĚTCI – INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 

 

 

 

SV. MAXMILIÁN KOLBE 
 
Na matčinu otázku: „Ubohý můj synu, 
co jen z tebe vyroste?" hledal odpověď 
a jak sám vzpomíná, dlouho stál před 
obrazem Matky Boží a prosil 
o odpověď. 
 
Sv. Maxmilián Kolbe se narodil 8. ledna 
1894 ve Zduńské Woli v chudé polsko-
německé rodině, jejíž předkové z 
otcovy strany přišli z Čech za prací do 
okolí Lodži, která v tehdejším 
rozděleném Polsku patřila carskému 
Rusku. Při křtu mu rodiče dali jméno Rajmund. V roce 1910 vstoupil 
spolu se svými třemi rodnými bratry do řádu bratří minoritů. Zde přijal 
jméno Maxmilián, k němuž po věčných slibech v roce 1914 připojil také 
jméno Maria. Na Papežské gregoriánské univerzitě získal doktorát 
z filosofie a posléze na františkánském Serafiku také z teologie. Kněžské 
svěcení přijal v roce 1918 v Římě. Tam také založil hnutí Militia 
Immaculatae (Rytířstvo Neposkvrněné). 
To vzniklo 16. října 1917 jako reakce na útoky nepřátel Církve svaté 
a lhostejnost mnohých křesťanů. Tehdy Maxmilián Kolbe shromáždil 
v minoritském semináři v Římě šest stejně smýšlejících mladých bratří. 
Před sochou Panny Marie sestavili cíle a pravidla Rytířstva 
Neposkvrněné, čímž bylo založeno jedno z nejvlivnějších mariánských 
hnutí. Jeho cílem bylo a dodnes je snažit se o obrácení hříšníků a těch, 
kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel Církve svaté a o 
posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Panny Marie 
Neposkvrněné. 
Když se v roce 1919 vrátil do rodného Polska, začal zde šířit toto 
mariánské hnutí prostřednictvím tiskového apoštolátu. Jeden z jeho 
spolubratrů po letech vzpomínal, že ať už Kolbe „dělal cokoliv, vkládal 
do toho celou duši“. 
Roku 1927 zřídil v blízkosti Varšavy klášter – evangelizační centrum 
nazvané Niepokalanów (město Neposkvrněné). Do roku 1939 se město 
rozšířilo z osmnácti bratří na neuvěřitelných 650. Byl to největší katolický 
klášter na světě.  
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Aby bylo možné snadněji získat svět pro Neposkvrněnou, používali bratři 
nejmodernější techniku. To jim umožnilo publikovat nespočetné 
množství katechetických a náboženských textů, vydávat deník 
s nákladem 230 tisíc výtisků a měsíčník Rycerz Niepokalanej (Rytíř 
neposkvrněné) s nákladem více než jeden milion výtisků. Maxmilián pro 
evangelizaci začal dále budovat rozhlasovou stanici a plánoval vytvoření 
filmového studia. Byl opravdovým apoštolem hromadných 
sdělovacích prostředků. V roce 1930 vybudoval druhé město 
Neposkvrněné, tentokrát na misiích v Japonsku v Nagasaki, a plánoval 
vybudování dalších misijních center po celém světě. 
Maxmilián byl teologický průkopník. Jeho náhled Neposkvrněného 
Početí předjímal Mariánskou teologii Druhého vatikánského koncilu 
a další vývoj církevního chápání Panny Marie jako Prostřednice všech 
milostí a jako přímluvkyně Božího lidu. 
 
Měl vidění Matky Boží, 
která mu nabídla na výběr dvě 

koruny, 
 
bílou – znak čistoty 
a červenou – znak mučednictví. 
 

Měl si vybrat. 
On si vybral obě. 
 
V roce 1941 nacisté o. Maxmiliána 
uvěznili v koncentračním vyhlazovacím 
táboře Osvětim. Tam nabídl svůj život 
za jiného vězně a místo něho byl 
odsouzen k pomalému umírání hladem 
v cele smrti. 14. srpna 1941 ukončili věznitelé jeho život smrtonosnou 
injekcí. 

„Když trpí vinní, to je pokání. 
Jen utrpení nevinných je opravdová smírná oběť." 

 
Papež Jan Pavel II.  roku 1982 svatořečil Maxmiliána jako 

„mučedníka lásky“. 
 

Sv. Maxmilián Kolbe je považován za patrona novinářů, rodin, vězňů, 
hnutí pro život, lidí závislých na návykových látkách 

a lidí s poruchami příjmu potravy. 
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život naší farnosti 

 

 

 

BRANOU SMRTI NÁS PŘEDEŠLI  
A V NAŠEM KOSTELE JSME SE S NIMI ROZLOUČILI: 
1. 5. Lubomír Krenar, 64 let, Boskovice (knínický rodák) 
 

DO NAŠEHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ JSME PŘIJALI: 
23. 5. David Josef Hartl, Knínice 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Za grafické oživení Farníčku (autorské kresby a nápisy) 
děkujeme Evičce a Táničce Pecnovým, Rozárce Hauptové a 
Miriamce Hartlové.  

 

Nabídka spolupráce v dobrovolnické službě 
Paní Maruška Hudcová se věnuje modlitebnímu setkávání s klienty 
Domova se zvláštním režimem v Sociálních službách v Šebetově. Kdo 
by jí v této činnosti chtěl pomáhat, nechť ji kontaktuje (tel. 728414851). 
Jde o dvě modlitební setkání v měsíci. 

 

PROHLÁŠENÍ České biskupské konference 
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl 
roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, 
pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, 
důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní 
rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro 
mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy 
onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši 
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že 

další ZPRÁVY 
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i církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu 
a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. 
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu 
také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky 
byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak 
zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí církev církví, totiž 
„ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné 
fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme 
povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování 
příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování 
mše svaté v televizi a na sociálních sítích, nechť je nadále k dispozici 
nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my 
ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání 
Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na 
místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie 
a přicházeli do kostela děkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než 
dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. 
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají biskupové 
Čech, Moravy a Slezska. 

Jóga, gravidjóga a křesťanství (odpověď na otázku) 
Nevím, jak se postavit ke cvičení jógy. Jde o to, že v mé blízkosti existuje toto 
cvičení v rámci rehabilitace, kterou vede paní svědčící o víře svým životem. 
V těchto hodinách se pouze cvičí, nemedituje. 
Někteří křesťané mě přesto přesvědčují, že návštěvou tohoto cvičení odmítám 
katolickou víru a velmi hřeším. Mohl byste mi prosím napsat, co je z Vašeho 
pohledu správné a co ne? 
 

To, co je jistě s křesťanstvím neslučitelné, je přijmout jógu jako cestu – tedy 
v duchu náboženském, včetně hodnotového žebříčku, meditací, dechových 
cvičení atd. Vím, že mnoho cviků z jógy se užívá při rehabilitacích a asi se nedá 
říci, že sám cvik, odtržený od náboženského projevu, je nějak nebezpečný, 
přesto mnozí i před tím varují, protože pro skutečné vyznavače cesty jógy je 
každý cvik již náboženským úkonem a je pro ně nepřijatelné naše oddělování 
cviků a náboženské cesty. Bohužel mám hodně případů, kdy se lidé cvičením 
jógy otevřeli temným silám, i když si sami dlouho mysleli, že šlo jen o tělesná 
cvičení. Jóga je pro křesťany skrytou pastí hinduistického náboženství. Kdo 
intenzivně provádí jógu, přichází vždy nakonec, i když nepozorovaně, pod vliv 
temných sil, které ho poutají. Určitě nejde spojovat křesťanskou víru s cestou 
jógy. Spojení křesťanská jóga je protimluv. 
Jóga má hluboké kořeny v esoterismu. Je moudré dobře rozlišovat. 

P. Vojtěch Kodet 
Pokud se chcete dozvědět víc o škodlivosti jógy pro náš duchovní život, 
můžete si pročíst www.duchovniboj.cz. 
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CO VŠECHNO MŮŽE ZABÍJET… i pasivita může zabíjet. 

 

 
Pandemie je jako vítr: 
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MYŠLENKA NA ZÁVĚR 

 

P. Marek Vácha, KT číslo 2021/8, Perspektivy 
 

slabou VÍRU může sfouknout… 
…silnou rozfouká do plamene 

 


