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ÚVODNÍK 

 
 
A je tu zase podzim. Nový školní rok. Nový (větší či menší) elán do učení 
a práce. Na jednu stranu se můžeme těšit na život, který oproti 
prázdninovému času bude více uspořádaný, v rodinách najedeme 
do jasně daných kolejí a pravidel, na stranu druhou si musíme přiznat, 
že ten očekávaný řád, ta jistota, po které možná prahneme, může zase 
velmi brzy skončit – po zkušenostech z uplynulých dvou let. 
Cítíme se dobře v „jistotě“? 
Pokud ano, pak se můžeme radovat, že jsme křesťany! 
I v nejistotě, která se kolem nás a v nás rozpíná, se naprosto suverénně, 
bez zaváhání můžeme utíkat k Jistotě jistot. 
 

„Buďte jako děti“ – vyzývá nás Ježíš v evangeliu. Jako děti, které ve své 
bezmoci nemůžou jinak, než že se prostě a jednoduše spolehnou na své 
rodiče, kteří se postarají. 

Dosáhnout této lehkosti bytí v odevzdání se do rukou Božích nemusí být 
snadné. Může to být proces. Cesta, na kterou stojí za to vstoupit. Na této 
cestě nám může být průvodcem třeba knížka Ježíš tě volá, ze které je 
následující citace: 
 

Jednej ve všem v závislosti na Mně. Touha jednat nezávisle pramení 

z pýchy. Snaha vystačit si sám/sama je nenápadná a proniká do tvých 

myšlenek a tvého jednání, aniž si to uvědomuješ. Avšak beze Mě 

nemůžete činit nic. Nic, co by mělo věčnou hodnotu. Hluboce toužím 

po tom, abys na Mě spoléhal/a v každé situaci. Otřásám celým nebem 

a zemí, abych tě tomu naučil, ale je potřeba, aby ses do Mé školy ochotně 

zapojil/a. Snadnější by bylo omezit tvou svobodnou vůli nebo tě přemoci 

Svou Mocí. Mám tě však příliš rád a nechci ti upřít božskou výsadu 

svobodného rozhodování, která ti byla udělena jako nositeli/ce Mého 

obrazu. Nakládej se svou svobodou moudře a neustále na Mě spoléhej. 

Budeš se pak radovat z Mé Přítomnosti a prožívat Můj Pokoj. 
 

Přeji nám všem, ať dokážeme být dospělými se srdcem dítěte. Petra 

Justýnka a Kryštůfek Hauptovi, 

nejmladší farní děti 
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TÉMA: BISKUPSKÉ OKÉNKO 

 

 

• Biskup z řec. episkopos (ze slovesa epi-skopein, "hledět shora", 
"dohlížet" či "bdít"), později v lat. episcopus. 

• Je to nástupce apoštolů, jemuž je v plném rozsahu udělena svátost 
kněžství. 

• Biskupským svěcením přejímá biskup poslání posvěcovat, vyučovat 
a spravovat lid Boží (diecézi). 

 

Biskupové se dělí na: 
 

1. diecézní, jimž je svěřena péče o lid v nějaké diecézi. Rozlišuje se: 
a) sídelní biskup, spadá-li pod metropolitu a patří k církevní provincii 
b) vyňatý biskup, nepatří-li k církevní provincii a spadá přímo pod 

Apoštolský stolec 
2. titulární, kteří mohou být: 

a) nástupci čili pomocní biskupové s právem následnictví 
b) světící, kteří mají nebo nemají zvláštní pravomoci 

3. emeritní, pokud pozbyli úřad z titulu věku nebo přijaté rezignace 

V posledních dnech jsme z brněnského biskupství dostali dvě zprávy 
týkající se našich biskupů. A tak vstupme na chvíli mezi naše moravské 
biskupy… 
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Mons. ThLic. Vojtěch 

Cikrle, biskup brněnský 

Mons. Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký 

Mons. Ing. Mgr. Pavel 
Konzbul, Dr., pomocný 
biskup brněnský 

Mons. František Václav 
Lobkowicz OPraem, 
biskup ostravsko-
opavský 

Mons. Martin David, 
Apoštolský 

administrátor „sede 
plena et ad nutum 

Sanctae Sedis“ 
ostravsko-opavské 

diecéze 

Mons. Josef Nuzík, 
pomocný biskup 
olomoucký 

Mons. Antonín Basler, 
pomocný biskup 
olomoucký 

Apoštol. administrátor sede 
plena et ad nutum Sanctae 
Sedis (tj. apoštolský admini-
strátor diecéze ustanovený 
z rozhodnutí Svatého stolce 
v situaci, kdy je diecézní 
biskup v úřadu) má všechna 
práva, pravomoci a povin-
nosti jako sídelní biskup, 
tedy úkol učit, vést a 
posvěcovat. Diecézní biskup 
Lobkowicz i nadále vykonává 
biskupský úřad v oblasti 
vyučování a posvěcování, 
ale bylo z něj sňato břemeno 
řízení diecéze.  
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V úterý 10. srpna 2021 odpoledne zemřel 
v Kalifornii Mons. ThDr. Petr Esterka, 
emeritní pomocný biskup brněnský a titulární 
biskup čefalenský. Po posledním rozloučení 
v pátek 20. srpna 2021 ve společenství 
českých krajanů v USA, o které řadu let jako 
kněz a později jako biskup pečoval v rámci 
České katolické misie, bude jeho tělo převezeno do České republiky. 
Po zádušní mši v Brně na Petrově a v jeho rodišti Dolních Bojanovicích 
zde bude pochován na místním hřbitově. 

Mons. ThDr. Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních 
Bojanovicích (okr. Hodonín). Pro nábožensko-politické přesvědčení 
byl už jako student perzekuován a po mnoha obtížích maturoval až 
v roce 1956 na jedenáctiletce v Hodoníně. Dne 15. června 1957 
emigroval do Rakouska a tři měsíce pobýval v uprchlickém táboře 
v Glassenbachu u Salcburku. 
V září 1957 byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě 
a po studiu filozofie a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963 
v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Tragliou vysvěcen 
na kněze. Po získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl poslán 
mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu. 
V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se začal připravovat k doktorské 
práci na téma „The Unionistic Congresses at Velehrad“, kterou o rok 
později obhájil. Po návratu do USA v létě 1967 zahájil své 
akademické působení v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul 
v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován řádným profesorem. 
Po celou dobu vypomáhal v duchovní správě řady farností. 
Současně v letech 1974–1995 působil v americkém letectvu jako 
vojenský kaplan v záloze. V roce 1978 se začal Petr Esterka 
intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě. 
V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který působil 
v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován jeho 
biskupským vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho 
působení rozšířilo i na Austrálii. Roku 1987 mu byl udělen titul 
monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným prelátem. 

Biskup Petr Esterka 
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Dne 5. července 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku 
pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem čefalenským 
a pověřil ho duchovní péčí o české katolíky v cizině. 
V roce 2013 získal cenu Gratias agit za pomoc při šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí. 
V roce 2010 biskup Petr Esterka abdikoval a 9. prosince 2013 papež 
František jeho rezignaci přijal. 
Mons. ThDr. Petr Esterka zemřel 10. srpna 2021 v Kalifornii (USA). 
  

Na pana biskupa Esterku mám letitou vzpomínku, to když jsem jednoho 
zářijového sobotního dopoledne zavítal do brněnské katedrály 
na Petrově ve chvíli, kdy se zde konalo právě jeho biskupské svěcení. 
Vícekrát jsem otce biskupa Petra Esterku neviděl, protože většinu svého 
života strávil v Americe nebo jinde po světě, ale na jeho svěcení 
vzpomínám dodnes. Zvláště vždycky v pátek, když otec Vladimír při 
mešní modlitbě říkával prosbu: „...za našeho biskupa Vojtěcha, Petra 
a Pavla…”. Několik pátků „za Petra” neříká a už říkat nebude… Ve svých 
modlitbách však na něj můžeme pamatovat dále... 

 
Poutavé vyprávění 

o útěku mladého 
Petra Esterky 
v roce 1957 do 

Rakouska a o dalších 
osudech tohoto muže 

si dohledejte na 
webových stránkách 

Paměť národa 
(pametnaroda.cz). 

 „Život pro Krista je vědomý risk.“ 
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Dne 20. srpna 2021 oslavil brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle 
75. narozeniny. 
Jaký měl a má ve své biskupské službě cíl? 
„Cíl mám stále jediný – aby diecéze byla živým organismem. 
Všichni jsme stále na cestě, ale protože cíl není statický, není 
možné dívat se na "tachometr" a říkat si, jak pěkně nám to jde. 
Diecéze je mnoho lidí a cesta je pro každého jedinečná." 

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle 
je třináctým sídelním biskupem na brněnském biskupském stolci, který 
zůstal po smrti pana biskupa Mons. Karla Skoupého 18 let neobsazen. 
Dnes již svatý papež Jan Pavel II. jmenoval Mons. Vojtěcha Cikrleho 
brněnským biskupem dne 14. února 1990, biskupské svěcení přijal 
v katedrále sv. Petra a Pavla 31. března 1990. 
 

V roce 2020 oslavil biskup Vojtěch Cikrle 30. výročí své biskupské 
služby a stal se tak nejdéle působícím brněnským sídelním biskupem 
v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. (Na druhém místě je 
šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, který vedl 
diecézi dvacet osm let: 1842-1870.) 
 

V letech 1990 až 2021 vysvětil biskup Cikrle celkem 249 kněží, z toho 
v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení. 

Biskup Vojtěch Cikrle  „Aby byla diecéze živým organismem“ 
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Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. Petra 
Esterky a Mons. Pavla Konzbula a spolusvětitelem dalších sedmi 
biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa Christopha 
kardinála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana 
Graubnera. 
 

K 1. 7. 1999 provedl reorganizaci uspořádání diecéze – byly zrušeny 
vikariáty a místo 37 děkanství jich bylo zřízeno 20, což stále trvá. 
V letech 200 až 2020 založil 4 nové farnosti, z toho tři v Brně. 
 

V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., 
prvního papeže, který navštívil brněnskou diecézi. 
 

V Brně zahájil tři kanonizační řízení (boromejky Vojtěchy Hasmandové, 
babických mučedníků P. Jana Buly a P. Václava Drboly a těšitelky Rosy 
Vůjtěchové). Ke schválení Českou biskupskou konferenci letos doporučil 
také žádost jezuitů k zahájení kanonizačního řízení P. Martina Středy. 
 

V roce 1990 zahájil činnost obnoveného Biskupského gymnázia v Brně, 
k němuž v roce 2014 přibyla ještě mateřská škola), o rok později 
i Církevního domova mládeže Petrinum ve Veveří ulici. Založil Katolické 
gymnázium Třebíč, základní a střední odbornou školu v Jihlavě, 
Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu v Brně a podpořil 
vznik dalších církevních škol jiných subjektů. Založil Knihovnu 
Biskupství brněnského, Diecézní archiv, Diecézní muzeum, Centrum 
pro rodinu a sociální péči a řadu dalších center (mládeže, pastorační.) 
 

V roce 1990 obnovil činnost Charity založením Diecézní charity Brno, 
podporoval obnovení činnosti řádů a kongregací, do brněnské diecéze 
pozval také nové komunity zasvěceného života. 
V roce 2012 zavedl v Brně stálou zpovědní službu. 
Vysvětil nebo požehnal přes padesát novostaveb kostelů a kaplí, nový 
klášter sester klarisek a několik nových duchovních center. 
 

Od konce devadesátých let se Vojtěch Cikrle aktivně věnuje tiskovému 
apoštolátu a vydal dvě desítky titulů. 
 

Při České biskupské konferenci je předsedou Komise 
pro kněžstvo a členem Liturgické komise ČBK. 

Jeho biskupské heslo Non ego, sed tu, česky 

„Ne já, ale Ty" je zkratkou ozvěny slov Panny Marie 

i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj život 

do Božích rukou. 
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A k tomu všemu biskup Vojtěch navštívil nespočet farností, udílel 
svátosti a byl přítomen na farních slavnostech. Mezi nimi nechyběla 
naše farnost. Naposledy jsme otce biskupa přivítali v červnu 2018 při 
příležitosti našeho farního dne a oslavy 55. výročí kněžství o. Vladimíra 
Sommera. 
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Přinášíme prohlášení českých a moravských biskupů k říjnovým volbám 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které je určeno pro věřící. 
 
Milí bratři a sestry, 
na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi z mnohých, 
každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím významné 
a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřování. 
Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 1989: 
„V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi 
jsem já i katolická církev na straně národa.“ Opakujeme tato jeho slova 
jako závazek, který trvá. Katolická církev v této zemi chce i v tomto 
okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená dnes, více než třicet 
let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané – 
katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro 
naší země chceme udělat všechno to, co můžeme.  V první řadě je třeba 
jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen podle osobních preferencí, 
ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro, a tím i křesťanskou lásku 
k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními 
programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly 
jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, 
spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité 
autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě 
pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří 
zde žijí. 
  

Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově 
naší země osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. Čtyřicet dní 
před volbami se vytrvale modleme za jejich dobrý výsledek. Může se tak 
například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který Ducha 
Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti 
pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné 
modlitbě doma. První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se 
společně postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů je samozřejmě 
možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, 
kreativitě se meze nekladou. 
K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce 
žehnáme!     Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Výzva českých a moravských biskupů  
věřícím k nadcházejícím parlamentním volbám 
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Kreativně se k této výzvě biskupů postavil o. Roman Vlk, který přizval 
příznivce Vlčího doupěte (tj. projekt, který skrze videa přináší radostnou 
zvěst o Boží lásce), aby se zapojili do modlitební sítě. 
Pro tento účel vznikla: 

 

Modlitební kartička za naši zem před parlamentními volbami 2021: 

 

V našem kostele před časem vznikla tematická nástěnka: 
Modlitba za farnost, obec a vlast 

D ík y  v šem ,  k te ř í  s vé  mod l i tb y  obě tova l i  n a  tento  úmys l !  

 
Kvůli instalaci výstavy o eucharistických zázracích byla nástěnka na čas 
zrušena a nyní znovu obnovena – pro naše povzbuzení, abychom 
opravdu na modlitbu za naše vládní 
představitele a za blížící se volby nezapomínali. 
I nadále můžete přidávat na plochu nástěnky 
vlaječky se symbolem našeho státu a naší 
náležitosti Bohu a katolické církvi. 

SV. MARKU, 

oroduj za nás! 
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VÍME PROČ? 

 
 

Přímluvná modlitba – proč a jak? 

 
Rozdíl mezi modlitbou přímluvnou a prosebnou 

Existuje mnoho způsobů modlitby. Patří mezi ně i modlitba přímluvná 
a prosebná. Není to ale totéž. Prosit mohu jak za druhé, tak i jen za sebe 
a za své potřeby. Prosit za sebe není nic špatného, Bible nás často 
vybízí, abychom se obraceli na Boha s dětskou důvěrou ve všech svých 
potřebách. Na rozdíl od prosby je ale přímluva zaměřena především 
na druhé a jejich potřeby. 
Přímluvná modlitba vytryskne naprosto spontánně, když se v člověku 
setkají víra v Boha a láska k druhým lidem: Víra v Boha, protože 
přímluvou vyznáváme, že Bůh může a chce vykonat pro druhého dobro 
neskonale větší, než jakého je schopen člověk. A láska k bližnímu, 
protože nebýt lhostejný k nouzi druhého a chtít pro druhé dobro je 
projevem lásky. V mnoha případech totiž chceme pro někoho skutečně 
to nejlepší, ale nemůžeme mu to dát; zde se otevírá prostor pro 
přímluvnou modlitbu. 
 
Modlitba za druhé: zbytečnost? 
Někdy můžeme mít pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně 
efektivní služba, jakou člověk může konat. Přímluvná modlitba je však 
duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli jen nouzová vycpávka volného 
času těch, kdo nic lepšího dělat neumí nebo v dané chvíli nemohou. 
Skrze ni se v neviditelné sféře odehrává duchovní zápas, jehož ovoce 
se svým časem projeví viditelným způsobem. A projeví se vždycky, 
i když ne vždycky přesně podle našich očekávání.  Velká přímluvkyně 
sv. Terezie z Lisieux přirovnala přímluvnou modlitbu k páce, jejíž pomocí 
chtěl kdysi Archimedes pohnout světem: 
Jeden učenec pravil: „Dejte mi páku a jeden opěrný bod, a pozdvihnu 
svět.“ Čeho nemohl dosáhnout Archimedes, protože se jeho prosba 
neobracela k Bohu a protože byla míněna jen z hmotného hlediska, toho 

Někdy můžeme mít pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně 
efektivní služba, jakou člověk může konat. Přímluvná modlitba je 
však duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli jen nouzová vycpávka 
volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumí nebo v dané chvíli 
nemohou. Skrze ni se v neviditelné sféře odehrává duchovní 
zápas, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem. 
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dosáhli jiní v plnosti. Za opěrný bod jim dal Všemohoucí sám sebe, 
a sebe jediného! Jako páku jim dal modlitbu, která objímá ohněm lásky; 
takto svatí pozvedli svět a tak ho pozvedají ti, kdo dosud zápasí, a tak 
ho budou pozvedat i budoucí svatí až do konce věků. (Terezie 
z Lisieux, Autobiografické spisy, Karmelitánské nakladatelství, 1991, 
s. 248-249; redakčně upraveno). 
Je ovšem důležité připomenout, že přímluvná modlitba nemůže být 
náhražkou konkrétního praktického jednání ve prospěch druhých! 
 
Přímluvná modlitba není jednoduché téma 
Přímluvná modlitba není jednoduché téma. Prolíná se v ní totiž hned 
několikero tajemství naší víry. Tajemství ne v tom smyslu, že by se 
o těchto skutečnostech nedalo nic dozvědět nebo že by nám byly 
naprosto skryty, ale proto, že naše chápání v mnoha ohledech 
přesahují. Jejich plný význam tady na zemi nikdy neobsáhneme, tudíž 
jej pouze s obtížemi dokážeme uchopit do slov; jak kdosi řekl, v teologii 
vlastně „koktáme o Neviditelném“. 
Jedním z tajemství, kterého se dotýkáme tématem přímluvné modlitby, 
je tajemství zla. V přímluvné modlitbě vlastně vždycky vstupujeme 
do zápasu proti nějaké formě zla a nedostatku, vždycky půjde o zápas 
mezi královstvím světla a královstvím tmy (srov. Kol 1,13). Často ji 
používáme právě v situacích, kdy jde o utrpení někoho z našich 
blízkých. 
Začnu-li se v takovéto situaci ptát, jak se k dané situaci mohu postavit 
podle srdce Kristova, otevírá se cesta žehnání, protože žádné strádání 
nás nemůže odloučit od lásky Kristovy a „těm, kteří milují Boha, všechno 
napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28). To ale pořád neznamená, že Božímu 
jednání budeme vždycky rozumět. Mnohé vytrvalé přímluvné modlitby 
probíhají tak, že se nelze opřít o viditelná znamení Boží přízně. Proto je 
přímluvná modlitba někdy službou nesnadnou. 
V přímluvné modlitbě se rovněž dotýkáme tajemství naší spoluúčasti na 
spáse světa. „Není nic chladnějšího než křesťan, který se nezajímá 
o spásu svých bližních,“ prohlásil kdysi sv. Jan Zlatoústý. Z jedné strany 
platí, že dílo spásy je „dokonáno“ a ke Kristově oběti není třeba nic 
přidávat, ale z druhé strany je pravda, že jsme povoláni mít podíl na jeho 
poslání, že máme být „spolupracovníky na jeho díle“. Možná by Pán Bůh 
mohl udělat všechno sám, ale evidentně nechtěl, rozhodl se udělat 
mnohé i skrze nás a s námi. A je třeba vzít vážně, že pro Boha nejsme 
jen jako bezduché figurky na Boží šachovnici… 
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Český výraz přímluvná modlitba nevystihuje podstatu věci 
Nejhlubší a nejúčinnější přímluvnou modlitbou bylo Kristovo umírání na 
kříži. Bezděky o rozměru jeho oběti „za druhé“ prorokoval i Kaifáš, když 
prohlásil: „Vy ničemu nerozumíte; nechápete, že je pro vás lépe, aby 
jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ?“ A evangelista 
Jan dodává: „To však neřekl ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl 
proroctví, že Ježíš musí zemřít za národ, a nejenom za národ, ale také 
proto, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno“ (Jan 11,49-51). Jako 
by v Kristově vrcholném sebedarování zazněla zvučná odpověď na 
tajemný nářek Boží z Ezechielova proroctví: „Hledal jsem mezi nimi 
muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto 
zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem“ (Ez 22,30). 
Český výraz přímluvná modlitba nevystihuje podstatu věci tak dobře jako 
třeba latinský výraz „intercessio“, z něhož vychází řada světových 
jazyků. „Intercedere“ znamená doslova „vstoupit mezi, zakročit 
ve prospěch někoho nebo zaručit se, rovněž zprostředkovat ve sporu“. 
V cizích jazycích lze proto snáze vnímat, že člověk může být přímluvce 
– „intercessor“ – nejen modlitbou, ale celým svým bytím. Velmi zajímavá 
je souvislost tohoto výrazu právě s pozváním postavit se do trhliny (srov. 
Ez 22,30; Žl 106,23). 
Velmi dobře to kdysi vyjádřil kardinál Martini: Přímluvce – 
zprostředkovatel je ten, kdo objímá s láskou a bez postranních úmyslů 
obě strany, mezi nimiž je konflikt. Ježíš se postavil doprostřed, protože 
byl solidární s oběma stranami, lépe řečeno, obě znesvářené strany – 
člověk a Bůh – se v něm setkaly. On stojí na straně hříšného člověka, 
a zároveň žije věrně všechny Boží požadavky.  Je zapotřebí dvojí lásky, 
lásky k Bohu a bližnímu. Kdykoli tato dvojí láska ochabne, přímluvné 
modlitby se nedostává.  
Přímluvná modlitba je přirozeným vyústěním toho, když se spojí vjedno 
víra v Boha s láskou k Bohu a k bližnímu. Proto lze tvrdit, 
že ke službě přímluvné modlitby je povolán každý křesťan. 
 
Jak se tedy přímluvně modlit? 
Jak se tedy za potřebné modlit? V podstatě jakkoli, jak umíme. Síla 
přímluvy nespočívá ve speciálních formulkách nebo postupech, ani 
v ní nejde o žádné duchovní údernictví. Bůh může dělat divy i na základě 
krátké střelné modlitby. Pro účinnost modlitby je nejdůležitější postoj 
dětské důvěry a láska, s níž se člověk modlí. Existují ale některé 
přístupy, které mohou modlitbu umocnit, nebo jiné postoje, které ji 
mohou naopak zcela znehodnotit. 
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Postoje znehodnocující modlitbu 
Na Boží lásku k člověku se můžeme plně spolehnout, a to i v situaci, 
která se nevyvíjí přesně tak, jak bychom si přáli, podle našich představ 
o dobru pro daného člověka. Říká se, že Bůh nám buď dá, oč ho 
prosíme, nebo něco lepšího. Ale z různých důvodů nám chybí důvěra 
v Boží moc a dobrotu, neboli důvěra, že jeho vůle pro nás chce jen 
dobro. Někdy právě proto, že máme příliš konkrétní představu o tom, jak 
má vypadat vyslyšení našich modliteb, a velmi těžko si dokážeme 
představit, že dobro by se mohlo skrývat i v jiné variantě. Nedojde-li 
naše modlitba vyslyšení podle našich představ, hrozí, že místo 
sepjatých rukou budeme k Bohu zvedat zaťaté pěsti. A nebudeme první, 
u nichž domnělou víru, naději a lásku vystřídala hořkost, a to čistě proto, 
že Pán Bůh „nezafungoval, jak by měl“. 
Jindy se nám do srdce vkrádají pohanské postoje, které našeho Boha 
degradují na pohanskou modlu. Taková modlitba bývá vlastně pokusem 
nějak s Bohem manipulovat a je z velké části znehodnocena právě 
vnitřním postojem toho, kdo se přimlouvá. 
Může se také stát, že se díky intenzivní přímluvné modlitbě za druhé 
nepozorovaně dostaneme do postoje vnitřní nadřazenosti nad těmi, za 
které se modlíme; i taková modlitba se těžko pozvedne až k Bohu, bude 
se plazit při zemi jako kouř z Kainovy oběti, která se Hospodinu nelíbila. 
Totéž můžeme čekat, když pozvedáme k Bohu ruce v modlitbě, a přitom 
máme srdce zatížené neodpuštěním nebo přímo nenávistí vůči komukoli 
z lidí. Neodpuštění je jednou z nejčastějších překážek působení 
přímluvné modlitby. 
Všechny zmíněné postoje oslabují nebo přímo znehodnocují naši 
přímluvnou modlitbu. 
  
Bůh je láska sama. 
Když ho do svých životů zveme, vždycky působí, aby z obtížné situace 
vzešlo další dobro, dokonce aby zlo muselo nakonec sloužit k dobru, 
ve smyslu slov Písma: „Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá 
k dobrému“ (Řím 8,28). 

 Z vira.cz podle knihy: 
Kateřina Lachmanová, Síla přímluvné modlitby 

 
 

"Příliš často mají lidé s modlitbou problém jen proto, 

že se chtějí modlit jako někdo jiný." 

(Pete Greig; Život víry 6/2016, str. 11) 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 

Malé sobotní zamyšlení 

Jednu prázdninovou sobotu, když z nějakého důvodu nebyla vystavena 
Nejsvětější svátost, jsem se zastavil na jednom, po velkou část roku trochu 
opomíjeném, místě našeho kostela. U bočního oltáře, který snad ani není 
tak úplně oltářem, naproti bočním dveřím.  
Na Vánoce sem směřují zraky i kroky všech 
účastníků bohoslužeb, těch stálých i 
jednoročáků, i náhodných kolemjdoucích, 
pokud je kostel zrovna otevřen, aby se 
poklonili nebo si aspoň prohlédli Jezulátko 
v jesličkách. Ještě na Tři krále se přijde 
někdo podívat na postavičky mudrců od 
východu s doprovodem. 
Potom zase až na Zelený čtvrtek zaujme 
toto místo naši pozornost, když nás Pán 
Ježíš zve, abychom se s ním modlili v 
Getsemanské zahradě. A na Bílou sobotu 
abychom sem přišli uctít jeho zmučené tělo 
položené do hrobu. 
A zase až do Vánoc zdánlivě nic zajímavého. Ale ne tak docela. Snad jsme 
si už všichni všimli, že v tomto mezidobí můžeme zde na oltáři vidět obraz 
Božího milosrdenství, věnovaný před pár lety jednou naší farnicí. Možná 
jsme si uvědomili, že naše pečlivá květinářka zdobí tento oltář červenými 
květy vlevo a bílými vpravo podle barvy paprsků vycházejícími z Kristova 
srdce. Snad jsme si i přečetli nápis na obraze a snažíme se s ním ztotožnit 
– Ježíši, důvěřuji Ti. A možná jsme se i někdy před tímto obrazem pomodlili 
Korunku k Božímu milosrdenství. Asi nás ani nenapadlo, že klečíme nebo 
stojíme nad hraběcí hrobkou. 
Co ještě víc nás může na tomto místě zaujmout? Když zvedneme zraky, 
uvidíme nad oltářem obraz Madony s Ježíškem s korunami na hlavách, 
jakoby nám chtěli připomínat, že oni jsou Král a Královna celého světa 
i našich srdcí. Jako malého mě vždycky zarazilo, v jaké že to poloze má na 
tomto obraze Ježíšek svoji nožičku.  
Na pravé straně na nás zase shlíží svatý Josef s malým Ježíškem v náručí. 
Ježíšek má levou ručku opřenou o Josefovo rameno, jakoby hledal oporu 

Už více než rok máme možnost každou sobotu strávit hodinu nebo 
libovolnou chvilku v našem kostele na soukromé adoraci. A nemusíme 
při ní vždy jenom klečet v lavici. 
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pro svůj nastávající nelehký úkol. Pravou ručkou jakoby žehnal všem, kteří 
k němu přicházejí. Téměř stejným gestem žehná i oslavený Ježíš na 
obraze Božího milosrdenství na oltáři. Ježíškův pohled směřuje přímo na 
toho, kdo se před oltářem zastaví.  
Pokud pozvedneme svůj zrak ještě výše, uvidíme ve vitráži okna celou 
Svatou rodinu pohromadě. Mohli bychom toto místo v našem kostele 
nazvat kaplí nebo snad výklenkem Svaté rodiny. 
A ještě nalevo naproti svatému Josefovi se můžeme poklonit naší Matce 
Panně Marii. Její smutný pohled směřuje ke dveřím kostela, jako 
by vyhlížela nás, svoje děti, kdy už konečně přijdeme ji a jejího Syna 
navštívit. Nenechme ji dlouho čekat! 

         -hd- 

Připomeňme si doma modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství 
a přísliby, které plynou z uctívání Božího milosrdenství: 
Ježíš řekl sestře Faustyně: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: 

Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli 

a na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. 

Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině 

smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu.“ 

 Úcta k Božímu milosrdenství nás vybízí a zároveň uschopňuje k důvěře Bohu. 

K  
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Co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících 

  

 

Pár fotovzpomínek pro radost 
aneb kde jsme byli a koho jsme tam potkali? 

 

 

 

POZDRAV OD O. MICHALA Sekničky          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michalova 
koťátka 
zdraví 
knínická 
děťátka. 
 

 

Čas letních prázdnin je doba k odpočinku. Možná jste ale zaslechli 
výzvu, abychom „neodpočívali“ od Boha. Ba právě naopak – abychom 
čas dovolených využili k prohloubení vztahu s Pánem, abychom byli 
s Ním a přibližovali se Mu. Jestli se nám to aspoň trošku podařilo, a to 
jakýmkoliv způsobem, pak můžeme vděčně zavzpomínat na čas 
letních radovánek a posíleni na těle i na duchu vykročit do dalších dnů. 

 

Valeč u Hrotovic – zámek. V této farnosti působil od r. 2015 
až do letošního léta náš bývalý kaplan Michal Seknička. 
Nyní se přestěhoval do farnosti Brno – Řečkovice. 
Mysleme na něj v modlitbách, aby se v nové farnosti brzy 
"zabydlil". 
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…a v tomto chrámě uchovávané 

Palladium země české 

(kovový reliéf Madony s Dítětem; 
významem je porovnáván 

s korunovačními klenoty; jedná se 
o vyobrazení, které je českými 

katolíky tradičně spojováno se zvláštní 
ochrannou mocí nad českými 

zeměmi, pokud sjednocuje modlitby 
věřících k Bohu) 

 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi…  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Reli%C3%A9f_(socha%C5%99stv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
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Setkání s myšlenkami Jana Pavla II., přednášejícího P. Karla Skočovského, …
   

  „Nebojuj proti tmě, rozsviť světlo.“ 
 

… setkání s Tomášem Špidlíkem (sarkofág v bazilice sv. Cyrila a Metoděje) 
   

  „Všechno, co žijeme s láskou, 
  přechází s Kristem do vzkříšení.“ 

Týdenní pobyt 
na Velehradě 
v rámci Studia 
manželství a 
rodiny.  
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Přátelské posezení v kavárně na 

Sýpce během Posvícení 22. srpna. 

Pozdrav z Oleksovic od jáhna 
Petra Šmerala: všechny nás 

v Knínicích zdraví a povzbuzuje 
do adoračního nadšení, které u 

nás ve farnosti roste.           😊 

Byl moc rád za prožité 
modlitební společenství 
v oleksovickém kostele a prosí 
nás o modlitbu do jeho další 
služby. 

Prázdninový pozdrav všem farníkům vyřizuje také 

o. Sylwester Jurczak z Fryšavy. 😊 
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Přátelské posezení 
v kavárně na Sýpce. 

Nápaditá 
tombola pro 
návštěvníky 
výstavy. 

Výstava obrazů. Ukázka 
nejnovější tvorby našeho 
pana Reisiga. 

Posvícení 22. srpna 2021 
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Nádherně opravené farní hřiště a spokojené rodiny. 
Díky patří Michalovi a Tomášovi Hauptovým. 
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721 150 782. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestou na Prahu se dá zabloudit na Sázavu. A stojí to za to! Historie 

sázavského kláštera hraje v dějinách naší vlasti velmi důležitou roli. 
„Třetí nejstarší mužský klášter v Čechách se nachází v místě, kde se 
na začátku 11. století v jeskyni nad řekou Sázavou usadil poustevník 
jménem Prokop…“       klaster-sazava.cz 
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Tři dny v areálu františkánského kláštera Hájek – setkání New Dawn (Nové 

svítání), to je setkání lidí, co touží zažít sílu Ducha svatého, sílu Boží lásky.  

Noci strávené pod stanem a dny pod širým nebem v modlitbě chval, 
slavení eucharistie, v naslouchání a společném prožívání blízkosti Boží. 
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Koncert „Svý kroky rozezpívej“ Scholy Knínice, 30. srpna   
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Posezení po koncertě na Sýpce 
v obležení krásných obrazů a květin… 

… a na farním hřišti u ohně. 
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Nový školní rok začal, 
školáci jsou požehnáni, 
Físovičky se daly do práce. 
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MADONAFEST v Sebranicích – 

a naše barevná schola 

Srandičky 
s Pavlem 
Helanem 
po jeho 

koncertě. Mladá 
hrnčířka 
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Pěší pouť z Adamova na Vranov.  

První zářijovou neděli odpoledne sloužil poutní mši svatou 
o. Roman Vlk pro příznivce Vlčího doupěte. 
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život naší farnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LÁSKU, ÚCTU A VĚRNOST SI SLÍBILI: 
24. 7.  Sabina Trčková a Martin Ťažký 
 

BRANOU SMRTI NÁS PŘEDEŠLI 
A V NAŠEM KOSTELE JSME SE S NIMI 
ROZLOUČILI: 
28. 8. Anna Dvořáková, 76 let, Vážany 
31. 8. Marie Šafrová, 81 let, Knínice  

 

Nové schodiště už roste, 
foto z 9. září 2021  
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Církev bez hranic aneb co se děje kolem nás 

 
 

Farní den Boskovice – neděle 19. 9. 2021  
 

Nechte se inspirovat z církevních webových stránek: 
 

Z WEBU CIRKEV.CZ:  
 

• Ignaciánská duchovní obnova 
v tichu 

 16. – 19. září 2021, Exerciční dům 
Český Těšín 

 téma: Rozlišování myšlenek a hnutí 
podle svatého Ignáce z Loyoly  

 

• Duchovní obnova pro všechny 
 1. – 3. října 2021, Exerciční dům Český Těšín, téma: „Svatý 

František“ 
 

• Školení pro lektory kurzu Příprav na manželství 2021 
Čtyři praktické zážitkové výcviky, první z nich 9. října 2021, Blansko 

 

• Exercicie pro muže 
13. – 17. října 2021, Svatý Hostýn, Téma: Zbožnost „všedního“ života 

 

• Velký okruh Řeckem po stopách apoštola Pavla s biskupem 
Janem Vokálem, 7. – 15. října 2021 

 
 

ZPRÁVA Z webu eshop.cirkev.cz 
Vážení čtenáři, zákazníci, 

v únoru 2021 jsme spustili první etapu nového církevního portálu 
Církev.cz v podobě nového E-shopu, který provozuje Karmelitánské 
nakladatelství. Nyní byla spuštěna ve zkušební verzi druhá etapa portálu 
v podobě elektronické verze Katolického týdeníku. 
Dlouhodobým cílem portálu je přinést zákazníkům stále více 
hodnotného a zajímavého obsahu ze života a dění v katolické církvi. 
Mimo zprávy z domova i ze zahraničí bude portál nabízet další služby 
a produkty od oficiálních partnerů pod patronací České biskupské 
konference. To vše by mělo být lehce k dohledání na jednom 
přehledném místě. 
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Z WEBU BISKUPSTVI.CZ:  
 

• Návštěva papeže Františka na Slovensku 
v programu televize Noe – 13. – 15. září 2021 

 

• Zahrady pod Petrovem – na webu biskupství pod tímto odkazem 
najdete virtuální prohlídky zahrad a expozici sakrální architektury. 

 

• Brněnská Kapucínská hrobka a klášter je pro nás otevřena skrze 
on-line audioprůvodce. 

 

Z webu kc.biskupstvi.cz 
 

• Loterie sv. Josefa 
Kliknutím na tlačítko „Spustit losování“ si vylosujte 
některou z vlastností svatého Josefa, které se 
od něj můžete učit. Pod vlastností naleznete také 
text k zamyšlení a praktický podnět pro život. 
 

• K významnému výročí 1100 let 
od smrti sv. Ludmily jsme připravili 
katechetické materiály pro různé 
věkové skupiny. Využít můžete např. 
pracovní listy, kvízy, online pátrací hru, 
powerpointovou prezentaci. 

 
 

SEMINÁŘ OTCOVO SRDCE 
Seminář, na kterém je prostor prožít hlubší uzdravení 
vztahu k nebeskému Otci i v dalších oblastech života. 
Je to velmi vzácný čas Boží milosti, poznání nových rozměrů Otcovy 
lásky a vstupování do svobody Božích synů a dcer. Vznikají nová 
přátelství napříč církvemi. 
4.-9.11. Želiv, 11.-16.11. Vranov u Brna 
 

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava 
Přibyla – dvouminutová videa s názvy 

například Almužna, Bůh, Církev, Člověk, Duše, Ďábel, 
Evangelium, Farnost, … k dohledání na YouTube 
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Čtěte Nezbedu a Cvrčka 
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které 

mohou být jejich tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot 
i formování jejich postojů k lidem i světu. 
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází již třicet 
let. Jeho obsah tvoří například rozhovory se zajímavými a inspirativními 
lidmi, příběhy, články o lidech, kteří nám mohou být příkladem 
vytrvalosti, poctivosti a víry, komiksová zpracování životopisů světců, 
rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajímavosti z přírody i techniky 
a oblíbená stránka humoru. Svým obsahem také reaguje na aktuální 
liturgickou dobu, ve které je časopis vydáván. 
Nezbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno. 
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní 
děti. Každé číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti 
nebo dovednosti. Spolu se svými rodiči tak může malý čtenář pomocí 
kreativních článků i aktivit formovat svůj vztah k Bohu, lidem i ke světu. 
 
Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz 
Na vyžádání zdarma zasíláme ukázkové výtisky. 

   Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy 
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Doba Stvoření 
Od 1. září do 4. října slaví křesťané Dobu stvoření. V roce 1989 

Ekumenický patriarchát ustanovil Den modliteb za péči o stvoření (1. 9.), 
který je nyní přijímán širokým ekumenickým společenstvím. Později tato 
tradice navázala slavením Doby stvoření, ke kterému vyzývá od roku 
2018 také papež František. 
Náš úkol chránit a pečovat o život souvisí s udržitelností ekologických, 
ekonomických, sociálních a politických systémů. Mezi těmito aspekty 
života musí být udržována spravedlivá rovnováha pro zdraví Země 
a všeho stvoření. 

 
Stvořiteli všeho, 
Jsme ti vděční, že jsi ze svého 
společenství lásky stvořil naši 
planetu, aby byla domovem pro 
všechny. Svou svatou moudrostí jsi učinil Zemi, aby vydala rozmanité živé 
bytosti, které naplnily půdu, vodu a vzduch. Každá částečka stvoření tě 
chválí svým bytím a navzájem o sebe pečují ze svého místa v předivu života. 
Spolu se žalmistou ti zpíváme chválu za to, že v tvém domě „i vrabec si 
přístřeší najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde 
uložila.“ Připomínáme si, že jsi povolal lidi, aby obdělávali tvou zahradu tak, 
aby byla ctěna důstojnost každého tvora a bylo zachováno jejich místo 
v hojnosti života na Zemi. 
Víme ale, že naše vůle k moci tlačí planetu za hranice jejích možností. Naše 
spotřeba není v souladu a neodpovídá rytmu, v němž je Země schopná se 
sama uzdravit. Vzácné lokality jsou zpustošeny či ztraceny. Mizí druhy 
a systémy se hroutí. Tam, kde se útesy a doupata, vrcholky hor a hlubiny 
oceánů kdysi hemžily životem a vztahy, leží dnes mokré a suché pustiny, 
jako by nebyly stvořeny. Lidské rodiny prchají před nejistotou a válkami, 
stěhují se a hledají pokoj. Zvířata prchají před požáry, odlesňováním 
a hladem, stěhují se a hledají nová místa, kde by mohla vyvést mláďata a žít. 
V této Době stvoření prosíme, aby dech tvého tvůrčího Slova pohnul naše 
srdce, jako ve vodách našeho narození a křtu. Dej nám víru, abychom 
následovali Krista k našemu spravedlivému místu v milovaném 
společenství. Osviť nás milostí, abychom odpovídali na tvou smlouvu a na 
povolání pečovat o společný domov. Když obděláváme a střežíme tvůj svět, 
dej radost našim srdcím, abychom věděli, že se účastníme toho, jak tvůj 
svatý Duch obnovuje tvář tvé Země, a zajistili domov pro všechny. 
Prosíme ve jménu toho, který přišel ohlašovat evangelium celému 
stvoření, Ježíše Krista. Amen. 
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FARNOST LYSICE 
Kostel svatých Petra a Pavla v Lysicích je 
zmiňován od roku 1398, koncem 18. století byl 
rozšířen a přestavěn. 
Administrátorem farnosti Lysice a také 
Bedřichov je P. Michal Cvingráf.  

 
 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní mše sv. 
farní kostel 

11:00 
filiální kostel 
v Drnovicích 

9:30 
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Do farnosti náleží kromě Lysic také Drnovice s filiálním kostelem 
Nejsvětější Trojice, obec Žerůtky, Štěchov a Lačnov. 

  
  
 

 
 
 

Štěchov – kaple sv. Jana 
Nepomuckého 

Filiální kostel Nejsvětější 
Trojice Drnovice 

Lačnov – kaple 
Nanebevzetí Panny Marie 

Žerůtky – kaple Panny 
Marie Sněžné 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 
 

MISIJNÍ TVOŘENÍ SE SOŇOU 
V loňském roce jsme se nemohli scházet u misijního tvoření a mnozí 
z Vás vyráběli podle svých možností doma. Na vánočním i velikonočním 
jarmarku jsme se díky tomu mohli těšit z krásných výrobků. 
Tento týden jsme se s dětmi sešli u misijního tvoření poprvé. Od obce 
máme přislíbený štědrý příspěvek na nákup výtvarného materiálu 
a těšíme se na misijní neděli 24. října, kdy bude po mši svaté před 
kostelem malý jarmark naší práce.  
Pokud doma ve volných chvílích tvoříte a rádi byste svými výrobky opět 
přispěli na misijní dílo, můžete se k nám v neděli 24. října připojit a před 
mší svatou přinést své výrobky do kostela. 
Kdo má zájem tvořit ve skupince dětí, může mě kontaktovat 
na tel. čísle 733763415. 

Soňa 

BATŮŽKOVÝ PROJEKT STÁLE BĚŽÍ 
Kdo byste měli připravenou aktovku 
k odeslání, kontaktujte manžele Hauptovy 
nebo Hartlovy. 
Nakoukněte s dětmi na stránky Mary’s 
meals a společně objevte cestu 
batůžků a význam jejich distribuce 
do Malawi. 
 
 

MISIJNÍ CHARAKTER FARNOSTI  
„Je velmi důležité, aby farnost, která se 
touží stát misionářskou, postavila na první 
místo modlitbu a adoraci.“ To se dočteme 
na webových stránkách pojednávajících 
o Farních evangelizačních buňkách (FEB). – 
Cože je to za zvláštní pojem? 
Chceš-li vědět víc, poslechni si přednášky 
z letošní konference o evangelizačních 
buňkách (odkaz najdeš i na našem farním 
webu: Žijeme s Pánem…/Témata 
k prohloubení duchovního života). 
„Prvním ovocem této iniciativy je růst 
vzájemné lásky ve farnosti, růst ducha společenství a jednoty.“ 



 
 41 

 ,13)  
Tento kříž stával u silnice 
za OBCÍ Vážany, 
 
před několika roky byl pobořen 
a dnes už po něm není ani 
památky. 
 
 
 

 

Zato o několik desítek metrů dále 
na Boskovice se objevily dva nové 
křížky – pomníčky, připomínající dvě 

havárie, které si vyžádaly dva lidské 
životy, jeden z nich velice mladý. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY 
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Při letošním Posvícení jsme si nepřipomínali jen 215 
výročí postavení a posvěcení našeho kostela, ale také 
patnáct let od dokončení jeho oprav a výmalby a PATNÁCT 
LET OD návštěvy našeho otce biskupa Vojtěcha.  

 

Tehdy jsme mu blahopřáli k jeho šedesátinám a odvezl 
si od nás i několik dárků. Ten nejhodnotnější z nich 
zdobí schodiště brněnského biskupství dodnes. 
Vzpomínáte, jak jsme se před patnácti lety modlili 
doma u dřevěných kostiček, pak jsme je 
shromáždili po jednotlivých vesnicích farnosti, 
slepili z nich Kříž modliteb a v neděli jím podarovali 
našeho vzácného hosta?  
 

Jak jsme předtím společně pracovali na opravách, 
malování i uklízení našeho kostela? Kolik tehdy 
přicházelo brigádníků a kolik se jich potom sešlo na 
farním dvoře při dodělné – opíkačce na poděkování 
všem, co přiložili ruku k dílu? Jak jsme se tenkrát 
dokázali spojit a domluvit? 

 
 

 
K SVATÉMU JOSEFU, VZORU DĚLNÍKŮ 
Svatý Josefe, vzore všech dělníků, jejichž údělem na světě je práce, 
vypros mi milosti, abych všechny své práce konal svědomitě s myslí 
kajícnou na usmíření svých četných hříchů a povinnostem dával 
přednost před vlastními zálibami. 
Abych pracoval se srdcem vděčným a radostným a pokládal si za čest, 
že vloh, které mi Bůh dal, v své práci mohu užívat a je zdokonalovat. 
Abych pracoval s klidem a poctivě, podle svých sil a trpělivě, 
a nelekal se únavy ani obtíží. 
Zvláště však, abych pracoval s čistým úmyslem a sebezapřením. 
Abych pamatoval, že budu klást počet z času, který jsem promarnil, 
z nadání, kterého jsem nevyužil, z každého dobrého skutku, 
jejž jsem opominul, i z ješitné samolibosti nad vlastním úspěchem. 
Všechno pro Ježíše! Všechno pro Marii! 
Všechno po tvém příkladu, svatý patriarcho Josefe! 
To budiž mým heslem v životě i ve smrti. Amen.  

… MODLEME SE ZA … 

Na přímluvu svatého Josefa si vyprošujme elán 

a nadšení pro společnou věc i do dnešních dnů! 
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Popelka nám umřela! 
Když se 9. června objevila tato zpráva, bolestně se 
dotkla srdcí mnohých lidí, a nejen v naší vlasti. 
Odešla z tohoto světa nejoblíbenější a nejkrásnější 
Popelka, Barunka, princezna, hrdinka mnoha 
pohádek, filmů a seriálů, Libuška Šafránková, 
rodačka ze Šlapanic u Brna, takže vlastně skoro 
naše krajanka. 
Ve všech médiích jsme mohli číst spoustu článků a 
zpráv o ní, podstatně víc než za jejího života. Se svým manželem 
Josefem Abrhámem si totiž pečlivě chránili svoje soukromí, nedávali 
téměř žádné rozhovory a ani všudypřítomný bulvár si na nich nemohl 
smlsnout, protože mu k tomu nedali nejmenší příležitost.  
Ve své farnosti v Praze – Spořilově se Libuška aktivně účastnila 
bohoslužeb i dalších farních akcí. Často prý čítávala při mši svaté čtení. 
Jaký to musel být zážitek slyšet úryvek z Písma svatého v podání této 
naší oblíbené herečky!  
Byla to žena hluboké víry a modlitby. Tak na ni vzpomíná její přítel 
a zpovědník P. Jakub Sadílek. Pěkné články o ní jsme si mohli přečíst 
třeba v Perspektivách Katolického týdeníku č. 25 nebo i jinde. 
Mě zaujala její slova o modlitbě: 
„Uvědomila jsem si, jak málo se modlíme za zemřelé. Ne za ty naše 
dědečky, babičky a tatínky, tam si vzpomeneme, ale za anonymní 
zemřelé. Jak málo věnujeme svoje modlitby Bohu, aby je užil tam, 
kde je jich nejvíc potřeba. Vždyť On přece nejlíp ví, kam mají naše 
prosby padnout.”         -hd- 
 

„Bůh není básník, který potřebuje 
naše básně, aby nám porozuměl. 
Bůh je určitě i básník, ale především 
je Otec. Jako by pěkná slova byla 
zárukou pěkné modlitby! Důležitost 
naší modlitby tedy nespočívá ve stylu, který při modlitbě používáme, 
netkví v pěkných slovech, která vybíráme, ale v tom, co že přebýváme 
s Ním." (podle Eliase Velly) 

… MODLEME SE ZA … 

Dokážeme to také? Modlit se za 

neznámé, kteří potřebují naši 

modlitbu? 
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Vlastnost: 

něha 
 

Text k zamyšlení: 

Toho, co je v nás křehké, 

je nejlépe dotýkat se něžně. 

Ukazování prstem a soud, který vynášíme nad druhými, 

jsou velmi často znamením naší neschopnosti 

přijímat vlastní slabost a křehkost.  

Nesmíme se obávat dobroty a něhy. 

(papež František) 

 
Praktický podnět: 

Budu se k druhým chovat citlivě, laskavě, shovívavě a 

něžně, i když to vždy nebude jednoduché. 

 

Z Loterie sv. Josefa (kc.biskupstvi.cz) 
  

 
Vydáno 12. 9. 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 

 


