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Vysvětlení loga synody: 
 
Mohutný strom, oplývající moudrostí a září, se tyčí do nebes. 

Jako znamení života a naděje je vyjádřením Kristova kříže. 

Skrze něj je nadnášena eucharistie, zářící jako slunce. 

Příčná ramena, otevřená jako ruce nebo křídla, jsou odkazem 

na Ducha Svatého. 

Boží lid zde vyobrazený nestojí na místě: je lidem v pohybu, přesně 

tak, jak vyjadřuje původ slova synoda, tj. „společné putování“. 

 

Boží lid je sjednocen stromem života, který do nich vdechuje život 

a od nějž vychází toto společné putování. 

15 postav shrnuje celé lidstvo v odlišnostech životních situací 

jednotlivých generací a původu. Tento aspekt je zdůrazněn rozmanitostí 

barev postav, které samy o sobě jsou odrazem radosti. Mezi osobami 

v této skupině není žádná hierarchie, všechny se nachází na stejné úrovni. 



 
 3 

OBSAH 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Úvodník        4

  
Téma: spolu na vestě       5 

Víme proč?        14 

Inspirovalo nás       16 

Svědectví a modlitební impulsy     17 

Církev bez hranic ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS    29 

misijní a charitativní činnost naší farnosti    32
   28 
poznáváme sakrální stavby naší farnosti    34 
 
Život naší farnosti       35 
 
Myšlenka na závěr       36

  
    

 

KOMIKS DĚTÍ VÍRY 

ADVENTNÍ PŘÍLOHA  

PŘÍLOHY 

Co pěkného jsme prožili V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH   22 

 

Vyznačte si v kalendáři a pozvánky  



 
       4 

ÚVODNÍK 

 
 

Zimní Farníček vychází v době, kdy se v naší farnosti 
prakticky pouštíme do synodálního procesu, který 
v říjnu tohoto roku vyhlásil papež František. Celá 
synoda bude probíhat až do roku 2023 a to postupně 
ve třech fázích - diecézní, kontinentální a univerzální. 
Pro naše farní společenství je ta pravá chvíle „odpracovat“ svůj díl právě 
teď – nacházíme se v diecézní fázi a papež František se s důvěrou 
obrací na každého jednotlivce (člena Božího lidu) a zve nás, abychom 
uprostřed malých společenství naslouchali Duchu Svatému a společně 
hledali a rozlišovali Boží vůli v tom, jak má vypadat naše církev. 
Podrobnosti najdete na stránkách cirkev.cz.  A důležité konkrétní 
informace pro zapojení se do synodálního procesu v rámci naší farnosti 
jste v neděi 21. listopadu dostali v kostele do rukou v podobě brožury 
(popř. ji můžete dohledat na farním webu). 
 

V logu synody (viz obrázek) vidíme slovo společenství. Bude to tedy 

zřejmě zásadní prvek v celém synodálním snažení… 
 

Téma tohoto Farníčku jsme nazvali „Spolu na cestě“. Spolu na cestě 
jsme všichni, celý Boží lid, včera, dnes i zítra. A co víc – máme jeden 
společný cíl. 
 

Chci tohoto cíle dosáhnout? Sám nebo s někým ruku v ruce? 
Co je pro mě společenství? Vyhledávám je? Straním se mu? 
 

V jednom z textů se dočtete, že vztahy křesťanů často trpí neosobností. 
A v další větě se dodává, že v malých společenstvích je možné toto 
překonat a společně dosahovat velkých hloubek a navíc (ač to zní 
paradoxně) malá skupina lidí, lépe než jakýkoliv komunikační systém, 
v důsledku může zapojit lidí více…  

 

Velkým tématem Farníčku jsou Farní evangelizační 
buňky – živý organizmus, který chce a může růst 
a jistými kroky se přibližovat k cíli…  
 

Kéž v nadcházejících chladných dnech naše srdce 
(víc než kdy jindy!) zahoří touhou žít společenství Kristových učedníků.  

Petra 
Duchu Svatý, prosím, přicházej ke každému čtenáři Farníčku. 

A mně osobně dej zahlédnout, jaké místo 

ve farním společenství jsi mi připravil.  
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TÉMA: SPOLU NA CESTĚ 

 
 

Společenství   
Církev je nejen tajemství a obraz života 
trojjediného Boha, ale také společenství 
s Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým, do 
kterého jsme byli pozváni a přijati. Jsme lid sjednocený Bohem. 
Z této skutečnosti vyplývá důležitost společenství křesťanů mezi 
sebou. 
 
Benedikt XVI. v jedné ze svých katechezí konstatuje: „Toto dvojí 
společenství – s Bohem a mezi námi – se nedá rozdělit. Kde se zničí 
společenství s Bohem, což je společenství s Otcem, se Synem 
a s Duchem Svatým, tam se také zničí základ a zdroj společenství mezi 
námi. A tam, kde se nežije společenství mezi námi, také společenství 
s trojičním Bohem není živé a pravdivé.“ 
 

Konkrétní společenství  
Víru nelze prožívat izolovaně. I když je osobním rozhodnutím, je žita 
s druhými a uprostřed druhých. Styl života společenství není výsadou 
nějaké spirituality, zájmovou volbou některých věřících nebo něčím 
navíc, ale jedná se o základní styl života pro každého pokřtěného.  
 

Jan Pavel II. upozornil na to, že se farnost „nezakládá v první řadě na 
struktuře, území nebo budově, ale je to především Boží rodina, 
společenství bratří proniknutých jedním Duchem, bratrský a pohostinný 
dům rodinného soužití, společenství věřících.“  (Christifideles laici,26). 
 

Církev, farnost jako společenství 
Aby se církev stala realizovaným společenstvím, místem vzájemné 
lásky a přátelských vztahů, uskutečňováním živé víry, je třeba zdůraznit 
hodnotu a roli malých skupin věřících. Farnosti jsou někdy velké 
a anonymní, jindy zase malé, ve kterých se jen obtížně hledají podobní 
lidé. Důvody jsou ale i další: izolovanost současných lidí (virtuální svět) 
a potřeba sdílení víry a vzájemné podpory těch, kdo o její prožívání mají 
hlubší zájem. To vše jsou důvody, proč církev oceňuje přínos malých 
skupin křesťanů.  
 

Věřící tak snáze prožívají víru jako styl života a ne jen jako nedělní 
chození na bohoslužbu odtrženou od zbytku týdne. 

„V církvi svaté 

nachází jeden 

v druhém oporu.“ 

(sv. Řehoř Veliký) 
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Společenství potřebují všechny generace lidí. Potřebujeme nacházet 
oporu, sdílení, pomoc, inspiraci, společnou modlitbu. Proto se mluví 
o nutnosti, aby malá společenství vytvářeli také kněží mezi sebou 
a s laiky.  
 
I přes lidskou klopotnost jsou setkávání ve společenstvích důležitá, 
protože je v nich možné zakoušet mystickou přítomnost 
zmrtvýchvstalého Pána. Jak sám Ježíš řekl: „Neboť kde jsou dva nebo 
tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20). 
 

Z knihy Dar společenství církve 
 

 
Střípky o důležitosti a kráse života v malých křesťanských 
společenstvích:  
 
 
 Cílem společenství je přiblížit se Bohu… 
 
Pokud žijeme mimo společenství, jako samotáři, jsme snadnou kořistí 
pro Božího nepřítele. Ďáblova taktika je, aby člověka uvedl do samoty.  

A pak je pro něj lehkou kořistí. Člověk si řeší problémy sám, 
neřekneme si o modlitbu. Nemusíme rozpoznat, 

že jdeme v životě mimo. Nemusíme si všimnout, že jsme spadli 
do pasti subjektivismu – že máme jen my pravdu…. 

    
     Jsme součástí Těla Kristova 
     a jsme spojeni Duchem svatým. 
   Společenství 
   má být něčím,  
co člověka podrží.  Má být 
         záchrannou sítí.  
 
 

Je dobré mít okolo sebe křesťany, 
se kterými sdílíme své životy. 

 
Společenství je opěrným bodem v těžkých chvílích pro každého, 

kdo potřebuje modlitbu, duchoví ochranu, nebo přijetí. 
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Duchovní pilíře společenství:  
1. modlitba – společná modlitba je dar od Boha, Duch svatý sám 

nás v modlitbě sjednocuje.  
2. čtení a sdílení Božího slova – mluvit o tom, co nás oslovilo a 

povzbuzovat se vzájemně.  
3. budování vztahů – jsme spolu a máme mezi sebou vztahy, díky 

kterým rosteme.  
 

Když Bůh stvořil člověka, řekl, že ho stvoří ke svému 
obrazu. Bůh sám je společenstvím. Proto chce, 
abychom žili i my ve společenství.  

 
Milost se uvolňuje modlitbou. 
      Sám Ježíš žil 
     ve společenství s učedníky, 
      které si vybral. 
 
       Ve společenství 
  odhalujeme svoji identitu. 
 
   
     Jsme propletení 
             mocí Ducha svatého.  
 
 
 
 
      moje místo 

     ve společenství 

 

 

        ? 

            
 
Z kurzu 
Proč a jak žít ve společenství  

      ? 
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"Hlásat evangelium je milostí a vlastním povoláním církve. 

Církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium." 

citace z Evangelii Nuntiandi 

Farní evangelizační buňky 
 

Co jsou farní evangelizační buňky? 
 
Farní evangelizační buňka (FEB) je místem setkávání lidí toužících 
po růstu v důvěrném vztahu s Pánem. Je malým společenstvím lidí 
z farnosti, kteří chválí Pána, sdílejí se, jak žijí s Ježíšem, zamýšlejí se 
nad katechezí, prosí za své blízké a sebe navzájem. 
 
Systém farních evangelizačních buněk nabízí církvi účinný nástroj 
obnovy evangelizace. Metoda FEB je universální a použitelná v různých 
prostředích (farnost velká i malá, městská i venkovská, pro starší 
i mladé). Vize systému je postavena na biblických základech. Počítá 
s účinností modlitby, s evangelizací skrze vztahy s nejbližšími, s formací 
k zralému učednictví, kterého součástí je vědomí odpovědnosti předávat 
víru v poslušnosti Ježíšova pověření: „Jděte do celého světa 
a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19) 

 

Společenství farnosti se tak stává místem setkání s Bohem, ve kterém se 

každý učí být svědkem v prostředí, ve kterém žije (ve svém oikos): v rodině, 

mezi přáteli, uprostřed sousedů, mezi kolegy v práci. Ježíš nás učí 

evangelizovat „jda cestou“, v prostředí, ve kterém se uskutečňuje náš život. 

Křesťané každé doby hledají způsob, jak žít církev a jak evangelizovat. 

FEB je metoda, která vychází ze zkušenosti první církve a současně 

odpovídá na potřeby dnešní doby, pomáhá k prohloubení osobního 

života s Ježíšem, k růstu rodinného společenství farnosti, 

k sjednocení pastoračního úsilí, k trvalé formaci ve farním 

společenství a k jejímu trvalému růstu. 

 

Buňky jsou společenství, která jsou otevřená pro nové členy a která se, 

když dorostou do určité velikosti (12 členů), dělí, a tak se rozmnožují. 
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Osobní modlitba a eucharistická 
adorace – základ evangelizace 
Celá metoda FEB stojí na osobní vnitřní 
modlitbě a eucharistické adoraci. 
Modlitba a adorace je základem 
misionářského elánu farnosti. Dalším 
ovocem je růst vzájemné lásky 
ve farnosti, růst ducha společenství 
a jednoty.  

 
Každý má svůj „OIKOS“ Řecké slovo oikos označuje dům, 

rodinu, lidi, s kterými máme každodenní vztahy. 
➔ V systému evangelizačních farních buněk je každý zván 

evangelizovat svůj vlastní Oikos. 
➔ Oikos je tvořen členy mé rodiny, 
mými přáteli, sousedy a kolegy 
z práce. Evangelizace je zaměřena 
právě na tyto lidi, za něž nesu 
odpovědnost. Jsem povolán začít 
tím, že je ponesu každodenně ve své 
modlitbě a další fáze cesty 
evangelizace staví na již existujících 

vztazích, které se stávají místem 
svědectví.  

 

Průběh setkání buňky 
Setkání buňky probíhá každý týden a trvá cca 90 min. Skládá se z těchto 
částí: 

1. Zpěv a modlitba chvály 
2. Sdílení se nad otázkou – co tento týden pro mě Ježíš učinil 

nebo co já jsem učinil pro něho?  
3. Vyučování pastýře – katecheze faráře  
4. Čas prohloubení a sdílení nad katechezí  
5. Informace – sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby, … 
6. Modlitba přímluvy za lidi z našich Oikos 
7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce, který o modlitbu žádá 

na konkrétní úmysl 
Setkání je zakončeno modlitbou Otče náš, kterou se členové modlí 
obrácení tváří ven z kruhu jako symbol prosby za svět. 
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Cíle buňky 
1. Růst v důvěrném vztahu s Pánem 
2. Růst ve vzájemné lásce 
3. Sdílet Ježíše a svoji víru s druhými 
4. Sloužit v církvi 
5. Poskytovat a přijímat pomoc 
6. Připravovat nové vedoucí 
7. Prohlubovat svoji víru 
 

Přednosti buňky 
1. Je pružná 
Poněvadž je buňka malá skupina, může snadno změnit své procedury a 
svoji funkci, aby se mohla přizpůsobit různým proměnlivým situacím 
nebo dosáhnout různé cíle. Je svobodná být pružnou, co se týče místa, 
docházky a času svých setkání. 
 

2. Je pohyblivá 
Buňka se může sejít doma, v kanceláři, v obchodu nebo na jakémkoliv 
místě.  
 

3. Je vstřícná 
Buňka může projevit velkou ochotu v přijímání lidí všeho druhu.  
 

4. Je osobní 
Vztahy křesťanů trpí často „neosobností“. Často jsou příliš rychlé, příliš 
profesionální, a proto velmi neosobní. 
Ale v malé skupině se každý sejde s 
každým, vztahy se uskuteční na 
úrovni osobní. Toto je důvod, jakkoliv 
se může zdát paradoxní, díky kterému 
malá skupina, lépe než jakýkoliv 
komunikační systém, může zapojit 
více lidí. 
 

5. Může růst 
Malá skupina zůstane efektivní, jenom 
když udrží malý rozměr, může se snadno rozmnožovat. 
 

6. Může být účinným prostředkem evangelizace 
Malá skupina poskytuje nejlepší prostředí, kde může hříšník slyšet jistý 
a přesvědčivý hlas Ducha Svatého a může se znovuzrodit 
prostřednictvím víry. Víra je nakažlivá, když je duch solidárnosti 
upřímný.  

Sdělovací prostředky se mohou 
dotknout milionů lidí povrchně, 
ale velmi málo do hloubky. 
Církev by měla používat 
všechny způsoby komunikace, 
které jsou k dispozici. Nicméně, 
k hlásání Krista, který oslovuje 
osobně člověka, není nic, 
co může nahradit osobní vztah. 
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7. Její vedoucí nepotřebují profesionální přípravy 
Zkušenost ukazuje, že vedoucí společenství mohou být formováni 
v prostředí samotné farnosti, skrze darování se v evangelizaci. Sám 
život v buňce už je formační. 
 

8. Snadno se přizpůsobí celku farnosti 
Malé společenství nevyžaduje radikální změnu v organizaci farnosti. 
Buňka nevstupuje nějak viditelně do každodenního života farnosti, ale 
přitom vnáší ducha do jejího celku. Malé skupiny se mohou zrodit, aniž 

by narušily život společenství, i když zapojení malých skupin do 
celistvosti služeb vyžaduje někdy malé změny. Buňky pomáhají 
nasměřovat celou již existující realitu farnosti k duchu evangelizace. 
 
 
Každý živý organismus je složený z buněk. Živé 
společenství církve je potřebuje taky. Místní církve 
– diecéze jsou tvořeny farnostmi. Základní buňkou 
farnosti je křesťanská rodina. V praxi vidíme, že 
některé farnosti odumírají, či aspoň nerostou. Farní 
evangelizační buňky vidím jako jeden ze skvělých 
nástrojů k oživení farnosti a doufám, že tento 
pastorační projekt bude kněžími i farníky dobře 
přijat a pomůže nám najít novou radost z víry, 
naučit se ji hlásat a předávat a vytvářet živá společenství. Těším se 
na zdravější křesťany a církev jako přesvědčivé znamení Kristovy 
přítomnosti ve světě. 

Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup 
 

Farní evangelizační buňky nejsou všelékem. 
Představují ale jednu z vyzkoušených 
a osvědčených metod, která napomáhá růstu 
církevního společenství i růstu jednotlivce. 
Křesťan je tak veden k tomu, aby nebyl pouhým 
konzumentem či poplašeným aktivistou, 
ale někým, kdo působí v těle církve i navenek 
aktivně a zodpovědně. Manuál vede jednotlivce 
i společenství k tomu, aby postupovalo vytrvale 

krok za krokem, nezůstalo tak jen u nadšení, které bývá rychle 
vystřídáno zklamáním, když se kýžený výsledek hned nedostaví. 
Se svatým Pavlem tedy „všechno zkusme a dobrého se přidržme“. 

P. Aleš Opatrný 
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FEB v naší farnosti 

 
Před pár lety proběhla na Katolické charismatické 
konferenci v Brně základní informace o existenci 
farních evangelizačních buňek. Pár lidí z naší 

farnosti to nadchlo a podle získaných materiálů jsme se pokusili takové 
setkání buňky uskutečnit. Proběhlo první setkání, ale k dalšímu již 
nedošlo. Nějak se to neujalo. 
 
Loni se začaly konat pravidelné sobotní eucharistické adorace 
za účelem modliteb za naši farnost, naše kněze atd. a po roce modliteb 
se pár lidí nezávisle na sobě zúčastnilo 15. května 2021 online Semináře 
o farních evangelizačních buňkách.  
 
Nadšení přednášejících a jejich svědectví o tom, co jim FEB dávají, nás 
povzbudily zkusit to po pár letech znovu. Začali jsme se scházet 
a debatovat o FEB, procházet jednotlivé přednášky semináře (jsou stále 
dostupné na stránkách FEB) a postupně se utvrzovat v tom, že už snad 
nastal čas zkusit FEB v naší farnosti.  
 
A tak oficiálně vznikla FEB v naší farnosti, do které jste srdečně zváni! 
 

 
Více na www.evangelizacnibunky.cz 

Kdo se chcete dozvědět víc o FEB 
od již zkušenějších účastníků buněk, 

udělejte si prosím čas 
 

 
 

Poctí nás návštěvou členové buněk z farnosti Brno – 
Řečkovice (shodou okolností zde od září působí náš bývalý 
kaplan Michal Seknička) spolu s Davidem Kasanem, který 
je koordinátorem FEB pro brněnskou diecézi. Povypráví 

nám o FEB, o svých zkušenostech s nimi a v nich. 
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Po přečtení teorie o FEB je docela dost možné, že jste se zalekli 
odbornosti, náročnosti, „požadavků“ na určité (modlitební, duchovní) 
dovednosti. 
Na začátku života naší farní buňky bylo více otázek než odpovědí, více 
nejistoty než jasných představ! A myslím, že bylo přirozené, že jsme se 
někteří zalekli modlitby chval, někteří osobního sdílení, jiným činil 
problém zmapovat si svůj oikos atd. 
 

Teď už máme zkušenost, že náplň setkání buňky je velmi dobře 
promyšlena a časem i zkušenostmi mnoha buněk ověřena, a tak 
v důvěře přijímáme tento řád. 

 
Co když ale zkušenost nemám a převládají obavy nad touhou být 
součástí společenství? 
 

… když mám jít poprvé na neznámé místo, stojí mě to nervy a jako 
ve filmu si velmi barevně přehrávám úvahy o tom, co se může 
všechno stát… Co musím udělat, abych toto překonala? Dodat si 
odvahy a vstoupit. Asi každý jste něco podobného zažili: dodat si 
odvahy, udělat první krok… a pak už se jen zasmát malichernosti 
předchozích obav. 

 
Náplní následujících rubrik jsou podněty (ke studiu, promýšlení), 
které vám třeba pomohou ty zmíněné „dovednosti“ osvětlit, rozšířit 
nebo upevnit. 

Za knínickou buňku Pepa Ševčík a Petra Hartlová 
 
 
 
 
 

Člověk vždy žije ve vztahu. 

Pochází od druhých, 

patří k druhým, 

jeho život se rozšiřuje (zkvalitňuje) 

v setkání s druhými.“ 

(Papež František) 
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VÍME PROČ? 

 
 

VÍME PROČ A Jak se máme modlit? 

Asi tušíte, že na jedné stránce toto široké a tolik důležité téma opravdu 
nemůžeme obsáhnout. 
Nabídneme alespoň dvě inspirace, které vám mohou napomoci 
v modlitebním úsilí. 

 Úryvek z knihy Eliase Velly JEŽÍŠ – LÉKAŘ TĚLA I DUŠE 
 

JAK SE MÁM MODLIT? 
Lidé mi často říkají: „Neumím se modlit“  
a kladou mi otázky: „Jak se mám modlit?“ 
Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu… 
a už tím se modlíte. 
Řekněte mu, že nevíte, jak se modlit… 
a už tím se modlíte. 
 
Modlitba totiž neznamená něco dělat, 
ale s někým být. 
Být s někým, komu na mně záleží, 
být v jeho přítomnosti. 
 
NIKOHO NEKOPÍRUJTE 
Každý člověk je originál. 
S každým z nás se Bůh setkává originálním způsobem. 
Dovolte Bohu, aby k vám promlouval osobně, 
svým originálním způsobem. 
 
Nedívejte se na ostatní a nezkoumejte, 
jak působí Bůh v druhých. 
Nemusíte prožívat přesně to, 
co prožívají lidé kolem vás! 
 
Nikoho proto nekopírujte! 
Bůh s vámi zachází tak, 
jako byste pro něho existovali jen vy 
a jako by tu on byl jen pro vás! 
Opusťte své představy a dovolte Bohu, 
aby jednal tak, jak chce on! 

Máte v oblasti modlitby nějaké otázky, nejasnosti, nejistotu? 

MODLITBA 
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 Modlitební kurz JAK SE MODLIT 
 
Kurz je volně dostupný na jaksemodlit.cz 
v podobě 8 dvacetiminutových videí, provází jimi 
Popy Williams a Pete Greig – pastor v Anglii, 
zakladatel hnutí Modlitby 24-7.  
 
ÚVODNÍ TRAILER ZVE K OBJEVENÍ NOVÉ HLOUBKY MODLITBY 

A TADY JSOU ÚRYVKY Z PRVNÍHO VIDEA: 
 

„Pane, nauč nás se modlit.“ 
 

„Ve vašem vztahu s Bohem nestačí mít jen křestní osvědčení…“ 
 

„Modlitba Páně je trochu jako bedna s nářadím a na tomto kurzu si 
projdeme jednotlivé nástroje.“ 

 
„… budeme mluvit o naslouchání a o nezodpovězených 

modlitbách, protože všichni máme nějaká zklamání a boje a 
potřebujeme být upřímní.“ 

 
„Ta nejlepší rada, co jsem kdy dostal ohledně modlitby, byla:  

Modli se a nepřestávej. Modli se prostě, upřímně a nepřestávej.“ 
 

„Na konci těch osmi týdnů budeme lépe slyšet Boží hlas, zažijeme 
jeho přítomnost, doufám, že se vám v modlitbě podaří zpracovat 

některá vaše zklamání a boje, a myslím, že taky zažijete víc 
zázraků, protože se budete učit, jak odemknout moc modlitby.“ 

  
VYUŽIJTE VELICE PRAKTICKY POPSANÉ NÁSTROJE MODLITBY  
 

• Jak se modlit žalmy 

• Jak si vést modlitební seznam 

• Jak se přimlouvat za závažné problémy 

• Modlitba v tichu 

• Jak podniknout pouť 

• Jak proměnit rodičovství v modlitbu 
 
… dalších 24 modlitebních nástrojů najdete na jaksemodlit.cz/nastroje 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 

Formační trio 

A co je Formační trio? 
Tento úderný název na mě vykoukl na stránkách farnosti Dolany a hned 
mě zaujal a posléze inspiroval, abych se s vámi o tento objev podělila. 
 

Nejlepší bude, když si pěkně v klidu v posetmělém odpoledni uvaříte 
šípkový čaj, usednete k počítači nebo chytrému telefonu a pustíte si 
video, ve kterém vás během několika minut sestra Lucia Kopasová 
z komunity Blahoslavenství seznámí se vším potřebným. 
 

A jestli jste tip člověka, kterého už nebaví se svými dvěma kamarádkami 
do nekonečna mluvit o počasí a coronaviru, pozvěte je do Formačního 
tria. Potřebovat už budete jen kvalitní knihu nebo nějaký materiál vhodný 
ke „studiu“ a můžete začít. 
 

A je velmi pravděpodobné, že budete velice obohaceni novými 
vědomostmi, zkušenostmi, poznáním sama sebe, prohloubením vztahů 
a možná se i stanete mistry ve sdílení… 
 

https://www.blahoslavenstvi.cz/jak-delat-formacni-trio 

V poslední době často slýchávám: „Jsem introvert…, neumím 
mluvit, a sdílet se o něčem, co prožívám uvnitř, už vůbec ne!“ 
A pak jsem se taky setkala s pár velice zajímavými lidmi, kteří 
v úvodu své přednášky řeknou, že jsou velcí introverti a hned 
v návaznosti na to vysypou z rukávu přednášku, kterou sledujete 
s otevřenou pusou. 
 

Toto umí introvert, člověk bázlivý, uzavřený? 
 

Introvert (ze své lidské podstaty) možná ne, ale u Boha je možné 
všechno! (Mt 19,26) 
Bůh v nás chce přebývat a také v nás a skrze nás chce působit! 

SDÍLENÍ 



 
 17 

SVĚDECTVÍ A MODLITEBNÍ IMPULSY 
 

FARNOST MODLÍCÍCH SE ANDĚLŮ 
Bohu díky za jeho velké milosrdenství, za všechny svaté přímluvce 
a za všechny dobré lidi v naší farnosti, kteří vytvořili modlitební řetězec 
za uzdravení naší vnučky. 
Diagnózu jsme se dozvěděli na svátek svaté Ludmily. Po odeznění 
prvního šoku se přede mnou objevila brožurka svatého Judy Tadeáše, 
pomocníka v beznadějných situacích. Modlila jsem se k němu a také 
prosila svého anděla strážného, aby vnučce pomohl, když já to 
nedokážu. Cítila jsem velkou podporu skupinek Modlitby matek. Pak se 
nečekaně objevil návrh uspořádat modlitební řetězec. Byla jsem velice 
dojata, že se zapojilo tolik ochotných a obětavých lidí, dokonce dětí 
i mládeže. Pán Bůh zaplať všem. Určitě je přitáhl blahoslavený Carlo 
Acutis, který i za svého života přitahoval mládež k Pánu Ježíši. A také 
na tom mají zásluhu i sobotní adorace, které se konají v našem kostele 
už druhý rok za naši farnost, obec, vlast… Napadlo mě, že jste modlící 
se andělé. 
Na svátek svaté Anežky České se vrátili s tatínkem domů, a po dvou 
měsících se postavila na nohy. Začínají se jí tvořit bílé krvinky, ale léčba 
potrvá nejméně dva roky, dostává transfúze, chemo…. Má statečné 
a obětavé rodiče, vaše modlitby a dvě svaté jmenovkyně – první 
křesťanky, které daly život za svoji víru. Zoe (Zoja) znamená život. 

Věra Konečná 
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Eucharistická adorace aneb sobotní osobní společenství s Pánem 
Když loni začaly každosobotní adorace v našem kostele, byl jsem 
k tomu skeptický. Říkal jsem si, že se to nemůže pokrýt, že na to lidi 
nebudou mít na dědině čas, že je to tak často zbytečné, atd. Vycházel 
jsem ze svého rozpoložení mysli a srdce, že já na to nemám čas, že je 
to pro mě zbytečné. Sem tam jsem na adoraci šel, ale vesměs z nějaké 
„povinnosti“, že je to dobré. Po nějakém časem jsem zjistil, že po sobotní 
adoraci se dívám na různé věci i v praktickém životě jinak, a tak jsem 
začal sobotní adorace navštěvovat pravidelně. Ne že bych každou 
sobotu neměl problém odejít na adoraci. Často je to vnitřní boj s tím, že 
je spousta práce, že není čas, atd. Ale je to o rozhodnutí. Málokdy něco 
vnímám při adoraci, ale důsledky vidím pak v běžném životě. Je to čas 
zastavení, rozmlouvání s Pánem, uspořádání si priorit. Člověk nemusí 
na adoraci podávat nějaký modlitební výkon. Stačí tam být tváří tvář 
Pánu, otevřít srdce a nechat Ho konat. Je to jak se sluncem. Taky se mu 
stačí vystavit a člověk bude 
opálen. A na výsledek 
opálení nemá vliv, jestli na 
to opálení myslíme nebo ne. 
A tak působí Kristus 
v Eucharistii. Taková je 
moje zkušenost.  

Pepa Ševčík ml. 
 

 
 
 
 
 
 
Čerstvé svědectví ze soboty 20. 11. 2021: Ráno kolem osmé hodiny 
byla adorační tabulka kromě jedné hodiny úplně prázdná. Věděli jsme, 
že mnoho rodin je nemocných, v karanténě nebo má jiné překážky. A tak 
jsme rozhodli, že dnes kostel neotevřeme. Než jsme rozšířili informaci, 
že se dnes adorace ruší, začala se tabulka plnit a po deváté hodině byla 
plná! 
Bože, v Nejsvětější svátosti skrytý, a přitom tak blízký, děkujeme 
za zázraky! Děkujeme za ochotné lidi, kteří slyší Tvůj hlas a přichází 
před Tvůj svatostánek. 

Hartlovi 
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„mladší“ DĚTI VÍRY 
V září tohoto roku vznikla nová skupinka Dětí víry, do které 
chodí 7 dětí od 1. do 3. třídy. Scházíme se každou sobotu 
v 10 hodin na faře, kde se společně modlíme, chválíme Boha, 
zpíváme a zábavnou formou probíráme nedělní evangelium. 
Děti mají své úmysly, které odevzdávají v modlitbě Pánu Ježíši. 

Tím se učí Jemu více důvěřovat. Na setkáních zažíváme radost z toho, 
že můžeme být spolu a společně růst ve vztahu k Bohu. S dětmi se 
těšíme na každého nového kamaráda. 

Kačka a Verča Ševčíkovy 
 

„starší“ DĚTI VÍRY 
Naše sobotní modlitební setkávání stále pokračuje. Radujeme 
se z nových přírůstků v podobě sester Skřivánkových a s tím 
možná souvisí i rostoucí touha, aby do skupinky přicházeli 
i další vrstevníci těchto dětí víry. Zdá se, že děti nabývají 
v tomto způsobu setkávání se a v modlitbě jistotu, protože už 

dochází k odpoutávání dětí od dospělého průvodce, jsou schopni celé 
setkání prožít kvalitně bez dohledu a pomoci. Brzy také dojde k přestupu 
na nové formulace modliteb. Struktura setkání bude zachována, 
ale jednotlivé modlitby dostanou nový kabátek přiléhající věku dětí. 
Provázejte, prosím, tuto naději naší farnosti svými modlitbami. Zvláště 
prosíme vás, kteří třeba ve svém stáří nebo nemoci nemáte možnost 
prožívat farní společenství. Bude velikou posilou a radostí, věřím že pro 
obě strany, když si tyto děti víry „adoptujete“ a stanete se jejich přímluvci 
a ochránci v duchovním světě – právě skrze vaše modlitby. Pokud byste 
tuto modlitební službu vnímali jako svoje poslání, můžete mě 
kontaktovat, abychom o sobě vzájemně věděli. I děti na vás pamatují 
v jedné ze závěrečných modliteb, kde prosí za potřeby tohoto světa 
a za své nejbližší okolí, ve kterém žijí. 
 

Ježíši, prosíme, postarej se o všechny lidi na světě. 
Dej, ať si všichni navzájem dokážeme pomáhat 
a společně pečovat o naši zem. Myslíme hlavně 
na naše nejbližší, sousedy, kamarády, naši školu. 
Vezmi všechno zlé a proměň to v dobré. Amen. 

Petra Hartlová 
 

PŘÍLOHA Farníčku nabízí KOMIKS DĚTÍ VÍRY. Nepřehlédněte 😊. 
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MODLITBY MATEK – jak zakoušíme společenství 
Do modliteb matek jsem se přidala několik týdnů před 
narozením našeho prvního dítka a od té doby je to pro mne 
již několik let každotýdenní impuls k modlitbě za svého 
manžela, děti a kmotřence. Mám moc ráda texty modliteb 

z brožurky. Některé úryvky mám obzvlášť oblíbené, např. „Děkuji ti 
za naše děti. Jsou pro nás drahocenným darem. Pomoz nám vždycky si 
to připomínat, zvlášť když jsou v těžkostech.“ Často mi vytanou na mysli 

během všedních dnů, například při umývání nádobí .   Ivča 
 

Na MM chodím už několik let. Moc se mi líbilo, že jsme si 
skupinku udělaly dopoledne, a že jsme si mohly brát 
nejmenší děti s sebou a nemusela jsem shánět hlídání pro 
malé děti. Za ta léta se skupinka několikrát obměnila a každá 

maminka přinesla do skupinky něco svého, originálního. Vytvořily se 
mezi námi pěkné vztahy, a je občerstvující vidět, že ty stejné problémy, 
co se mi zdají jako nepřekonatelné, řeší i druhé maminky. Platí zde: 
„Sdělená radost, dvojnásobná radost, sdělená bolest, poloviční bolest“. 
Vždyť kdo jiný by se měl modlit za děti a odevzdávat je do Božích rukou 
než matka. Síla modlitby maminky je obrovská. Připomeňme si 
vytrvalost sv. Moniky, která se tak vroucně modlila za svého syna 
Augustina, který nežil zrovna křesťansky. V dospělosti se obrátil k víře 
a dnes patří mezi známé světce, dokonce učitele církve. 
Proto milé maminky, odevzdávejme svoje děti do těch nejlepších rukou 
a vytrvejme v důvěře v Boží pomoc a požehnání. Doporučuji knížku 
od Stormie Omartianové – Síla rodičovské modlitby a Síla modlitby 
za vaše dospělé děti.       Jitka 
 

Co mi dávají MM? 
Super společenství, ve kterém se můžeme sdílet 
a povzbuzovat se navzájem. 
MM jsou pro mě cestou, kdy nás vede a dotýká se nás živý 

Bůh. Uvědomujeme si svou hříšnost. Je osvobozující si uvědomit, 
že nejenom já jsem ta „hrozná matka“. Bůh nás osvobozuje, vyprošťuje 
z našich hříchů a dává nám tu nejkrásnější a nejosobnější důstojnost 
Božího dítěte. MM mě učí být lepší maminkou i manželkou. 
Síla společné modlitby. Když o něco prosíme ve společenství, má to 
větší sílu. Nejposlednější ale nejdůležitější na MM je uvědomění, že Bůh 
má všechno a všechny ve svých rukou. Stačí se mu jenom odevzdat. 
Učí mě to stále větší důvěře v Boha.            Liduška 
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O životě ve Společenství 
Společenství – tedy spolčo, kterého jsme s manželem součástí, vzniklo 
před mnoha lety. Je nás 6 rodin. Jednou za měsíc se scházíme 
ve večerních hodinách bez dětí. Náplní spolča je modlitba chval, 
desátek růžence, čtení a rozjímání nad Písmem svatým, sdílení a potom 
probíráme téma, které nás zajímá. Někdy pozveme do spolča někoho, 
kdo nám rozšíří duchovní obzory.  A samozřejmě se potom také bavíme, 
kdo co prožívá, apod…  
Naše spolčo je ve spojení i během všedních dní přes skupinu 
na sociálních sítích. Zvlášť nám to pomáhalo v době coronavirové. Bylo 
pro nás pohlazení, když jsme se mohli sdílet o našem prožívání, 
bolestech, ale i radostech… 
Během měsíce putuje mezi našimi spolčáckými rodinami desátek 
růžence za lidi, kteří mají nějaké trápení, těžkosti v manželstvích, 
v rodinách, a taky za naše spolčo rodin.  
Pokud si myslíte, že život ve spolču je vždycky pohodový, tak to tak není.  
Pán si nás obrušuje a někdy to i bolí, ale díky těžkostem umíráme své 
pýše a egoismu…. A když z této bolesti s Boží pomocí vyjdeme, naše 
vztahy jsou ještě hlubší a upřímnější. Bohu díky… 
Není moc lidí, se kterými mohu jít na hlubinu svého prožívání. Ale 
s přáteli ze spolča ano. Vím, že můžu před nimi odkrývat svoje problémy 
a slabosti, a oni mě nesoudí a neodsoudí, ale obejmou, vyslechnou 
a podpoří svojí modlitbou, skrze kterou Pán v mém životě koná.   
Co se mi na spolču také líbí je to, že jednou za čas trávíme společný čas 
i celé rodiny. Děti mají mezi sebou hezké vztahy, učí se žít vedle sebe, 
navzájem se obohacují. Naše děti vidí, že vírou nežijeme jen my… Před 
dětmi mluvíme mezi sebou a ony to vnímají. Znají naše názory a názory 
ostatních ze spolča a i to je formuje.  
Asi před deseti lety měla naše dcera 
nehodu, při které ji hrozilo proděravění 
žaludku a museli jsme jí akutně vést do 
Brna do nemocnice. V autě jsme rozesílali 
naší spolčácké rodině prosbu o modlitbu 
za ni. Byla to velká posila a duchovní 
pomoc. Všechno dobře dopadlo a dcera 
byla pořádku, ale třeba to tak být ani nemuselo….  
Jsem vděčná za naše přátele ze spolča. Jsou pro nás posilou, radostí, 
podporou a skrze ně můžu zakoušet živého Boha, protože Ježíš řekl: 
„Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“ 

Blanka 
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Co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících 

 
                             

ZA SVATÝM JOSEFEM NA KOLE 
Jak jste si prožili (pomalu končící) Rok sv. Josefa? 
Krátce vzpomeňme na pěknou akci, kterou jsme mohli prožít doslova 
všemi smysly. Díky manželům Hauptovým se 19. září podařilo oslavit 
svatého Josefa modlitbou a zpěvem u jeho krásné sochy na kopci 
Joséfku. Bylo to moc fajn – po mši svaté se zapojit do skupinky cyklistů 
a společně s panem starostou v čele projet kousek obce a potom se 
z Joséfku rozhlédnout po její zbylé části. A prosit, aby se za každého 
obyvatele Knínic i přilehlých obcí sv. Josef přimlouval. 
Odpoledne se ještě pár ctitelů sv. Josefa sešlo k modlitbě a svátostnému 
požehnání v kostele. 

A co dále jste mohli prožít, zkuste vysledovat z přiložených fotografií. 
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V nabídce byla 
také exkluzivní 
výstava „Čím 
možná pracoval 
sv. Josef a 
Ježíš“ a k tomu 
ještě pěkná řádka 
fotografií kostelů 
zasvěcených 
sv. Josefu v celé 
naší republice! 
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Setkání prvokomunikantů 
Je čtvrtek 23. září ráno a skupinka sedmi dětí se dvěma dospělými se 
vydávají do Brna.  
Co nás tam čeká? ...To je zatím otázka. Víme jen, že děti, které letos 
přistoupily poprvé ke stolu Páně, přijaly pozvání brněnského biskupa 
Vojtěcha a mají se s ním setkat v katedrále. 
 
… Po cestě vlakem jsme dorazili na Petrov. Tam jsme se zaregistrovali 
a dostali program, abychom se dozvěděli, co nás čeká.  
V 10.00 byla slavena v katedrále mše svatá, jejímž hlavním celebrantem 
byl samozřejmě o. biskup :-). Také tam byla spousta kněží z celé 
diecéze, kteří děti doprovázeli. Celkem bylo na setkání z celé naší 
diecéze asi 400 dětí. Všechny účastníky setkání provázelo motto 
„Objevujeme poklady“. 
V homilii otec biskup Vojtěch všem popřál, aby Ježíš byl naším 
pokladem a přítelem, na kterého se můžeme v každé situaci obracet. 
A také abychom se stali perlou pro Boží království, pro které stojí 
obětovat všechno. Dětem připomenul, že na nich záleží, jaký bude 
budoucí svět. 
Po mši svaté jsme mohli, podle zájmu, navštívit 13 stanovišť, kde už 
čekaly kostýmované postavy – světci nebo jiné významné osobnosti. 
Postavy se dětem svěřily, co pro ně samotné bylo v životě pokladem, 
a nabídly jim možnost vyzkoušet si připravené aktivity.  
My jsme šli nejdříve na kůr katedrály. Zde nás čekal sv. Tomáš Akvinský, 
o kterém jsme se dozvěděli, že žil ve 13. století, a měl hluboký vztah 
k liturgii a hudbě. V této době nebyla velká úcta k Eucharistii, proto byl 
zaveden svátek Božího Těla, aby se úcta zvýšila. Papež Urban pověřil 
Tomáše, aby napsal písně – hymny k Božímu Tělu. Všichni určitě znáte 
píseň z kancionálu č. 710 – K svátku tajemnému, 712 – Klaním se ti 
vroucně, 704 – Chvalte ústa, nebo 707 – Sióne chval Spasitele. Tyhle 
písně napsal právě sv. Tomáš Akvinský. Bylo nám doporučeno, 
abychom si texty – slova písní – víckrát přečetli a prorozjímali. Vřele 
doporučujeme!  
Další místo, které jsme navštívili, byla speciální zpovědnice, která 
nebyla v katedrále, ale venku na trávníku. A tady se nezpovídalo, 
ale děti rozdělovali dobré a špatné skutky. Na tomto stanovišti na děti 
nečekal nikdo jiný, než sv. Jan Maria Vianney, který byl dobrým 
zpovědníkem a děti naučil super pokřik: „Kdo je svatý, kdo je nej? Jan 
Maria Vianney!“ 
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Také jsme navštívili diecézní muzeum, kde nám mistr cechu malířského 
ze dvora Karla IV. ukázal velký poklad – Veverskou Madonu, která patří 
na hrad Veveří. 
Na stanovišti v katedrále byl sv. Petr. Dětem povídal o papeži a o církvi. 
Zde děti stavěly z velkých kostek – cihel – zeď, na které bylo napsáno: 
„I vy buďte živými kameny v chrámu církve“. 
V zákristii katedrály – další stanoviště – jsme se setkali s o. biskupem. 
Bylo to velice milé a přátelské setkání. Děti se ho mohly ptát na to, co je 
zajímalo, a o. biskup jim pohotově odpovídal. Nakonec jsme se s ním 
vyfotili. 

 
Na dalším 
stanovišti, kde 
čekal sv. Václav, si 
děti samy zkusily 
udělat hostii. 
Připravily těsto, 
vyválely, raznicí na 
hostie „vyrazily“ a 
upekly. No a 
samozřejmě si svůj 

výtvor snědly 😊.  
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A největším lákadlem byla věž katedrály. Zde na nás čekala sv. Barbora. 
Vysvětlila dětem, proč byla zavřena ve věži, proč se trhají před 
Vánocemi „barborky“, …. A když jsme si prohlédli klenotnici, byli jsme 
„vpuštěni“ až úplně na věž, kde byl nádherný výhled na Brno.  
Potom šly děti tvořit – namalovaly obrázek a další světci jim pomohli 
vytvořit placku. Zde také všechny děti vyrobily z papíru diamant, na který 
napsaly, za co chtějí Bohu poděkovat. Tyhle poklady – diamanty – 
uložily do truhly, kterou na závěr setkání předložily Pánu Ježíši v krátké 
adoraci v katedrále.  
I když jsme nestihli projít všechna stanoviště, byl to den plný zážitků, 
setkání, nových informací. Počasí bylo krásné. A na úplný závěr byly 

děti obdarovány malým dárkem – nanukem 😊.  

Kdo byste měl zájem podívat se na fotky, jsou na webových stránkách 
naší farnosti.  

Jitka 
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MISIJNÍ MOST MODLITBY 
Několik dětí z naší farnosti se sešlo v předvečer Misijní neděle 
k modlitbě za misije - tzv. Misijního mostu modlitby. Děti si s menší 
pomocí dospělých vytvořily před oltářem krásnou výzdobu a při světle 
svíček jsme mohli zakusit krásu společné modlitby růžence. Děti, díky, 
že myslíte na druhé. 
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Církev bez hranic aneb co se děje kolem nás 

 
 

Godzone 
V neděli 4. 7. jsme vyrazili na Velehrad na Dny lidí dobré vůle, a hlavně 
na GODZONE Worship Nights. GODZONE Worship Nights jsou 
modlitební chválové večery konané ve venkovních amfiteátrech 
slovenských a českých měst. Bylo úžasné vidět spousty lidí chválící 
Boha a jak se Pán dotýká jednotlivých srdcí. Dostaly se k nám 
i materiály, které popisují jejich další projekty – Godzone konference, 
Godzone camp, Godzone school, Godzone academy, … (vše na 
www.godzone.sk) 
 
Z těchto různých projektů mně oslovil GODZONE Academy 
(www.godzoneacademy.sk)   
 
Co je to GODZONE Academy? 
Na svých stránkách uvádějí toto: 
Godzone Academy je nový online vzdelávací portál, ktorý zahŕňa kurzy 
s rozličnými témami ako napríklad vzťahy, život v spoločenstve, chvály 
a mnoho ďalších od známych rečníkov, kňazov a laikov. Ak túžiš 
investovať do seba, chceš sa naučiť niečo nové alebo prehĺbiť svoje 
znalosti v duchovnej oblasti života, pozývame Ťa, aby si s nami začal 
kurzy v Godzone Academy. Nezáleží na tom, či si sa pre život s Kristom 
rozhodol len prednedávnom alebo s ním kráčaš už roky. Je určený pre 
každého. Využi svoj potenciál a začni ešte dnes! Ježiš nás pozýva, aby 
sme nezostali na mieste, ale aby sme rástli! 
Toto je príležitosť, ako nechať Pána stále viac konať v našom živote. 
Kurzov je mnoho. Stačí si vybrať ten svoj! 
 
Musím říct, že jsem již prošel dvěma kurzy, a to kurz Ježíš tě miluje 
a kurz Rozlišování Boží vůle a hodně mně to dalo. Je vidět, jak je 
to neseno Duchem Svatým. Je tam spousta svědectví, praktických rad, 
…  Kurz se skládá z 8 témat. Každé téma obsahuje video s cca 30 min 
přednáškou, pracovní list a krátký kvíz. Na konci každého kurzu si lze 
udělat celkový kvíz ze všech témat. 
Těším se už na další kurzy – Život v Duchu Svatém, Vítězství nad 
strachem, Výchova dětí, Svátosti, Recept na dobré manželství a spousta 
dalších. Kdo hledáte nějaké online vzdělávání v duchovní oblasti, tak 
mohu jen doporučit. 

Pepa Ševčík ml. 
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FARNOST BEDŘICHOV u Lysic 

 
Nynější kostel sv. Mikuláše byl 
postaven roku 1789, původní 
kostel zde stával již v 13. století. 
Do farnosti patří také obce Kozárov, Kunčina Ves, 
Kunice a Lhota u Lysic. 
 

Farnost je spravována administrátorem 
excurrendo P. Michalem Cvingráfem 
ze sousedních Lysic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostel sv. Mikuláše Bedřichov 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní 
mše sv. 
11:00 
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje Kaple Nejsvětější Trojice Kunice 
Kunčina Ves 

Kaple sv. Anny a sv. Jáchyma Kaple Narození Panny Marie  
Kozárov    Lhota u Lysic 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 
  

Misijní jarmark 
24. října jsme v naší farnosti měli misijní jarmark. Mohli jste si zakoupit 
spoustu hezkých věcí na zkrášlení vašich domovů, které vytvořily děti 
pod vedením Soni Měkotové, ale i další šikovní farníci. 
Vybraná částka 16 180Kč podpoří Papežské misijní dílo. 
Díky vám, že jste tak štědře přispěli, i vám, kteří jste vyráběli. 
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TVOŘENÍ NA VÁNOČNÍ JARMARK 
Advent je za dveřmi, Vánoce a s nimi 
spojený misijní jarmark se kvapem blíží. 
Vlna coronaviru ale opět zasáhla. Mnoho 
dětí z našich farních rodin je nemocných 
nebo v karanténě a je těžké se 
pravidelně scházet u tvoření. 
Podpořte, prosím, naše misijní dílo 
modlitbou. Anebo, máte-li chuť a čas, 
domácím tvořením výrobků na Vánoční 
misijní jarmark. 
Pán Bůh Vám všem zaplať.          Soňa 

V lednu od 1. do 16. nás nejen v Knínicích čeká Tříkrálová sbírka, kterou 
pořádá Charita. Jakou formou bude v roce 2022, se v této době ještě 
neví, ale budete včas informovaní. 
  
Kde vybrané peníze pomůžou tentokrát? Vaše peníze pomůžou přímo 
na Blanensku (Mobilnímu hospici sv. Martina, seniorům a zdravotně 
postiženým lidem v regionu, rodinám s dětmi v nouzi, Charitní 
záchranné síti, pořídit auta pro služby Charity Blansko) 
 
Účet: 66008822/0800, VS 77706000 (pro sbírku v Charitě Blansko) 
Charita předem děkuje za vaši důvěru a podporu!   



 
       34 

,13)  

 
ZDE ODEVZDAL 26.8.1930 

SVOU DUŠI HOSPODINU 

C.  A. V.  ŠEVČÍK 
PRAVOSLAVNÝ PROTOPRESBYTER 

…... 
 

Dále text nečitelný, lesní vlhkost za 90 let vykonala své… 
 

Na zadní straně je nápis trošku čitelnější: 
 

 
Na jeho paměť zbudoval 

Kroužek pravosl. mládeže 

z Brna za pomoci všech farníků. 
 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY NAŠÍ FARNOSTI 

 
Tento pomníček můžeme najít u cesty odbočující směrem 

nad Vážany z lesní silnice-cyklostezky vedoucí 
z Křižníků do Boskovic. 

Podařilo se nám na něm přečíst část nápisu: 
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život naší farnosti 

 

 

 

BRANOU SMRTI NÁS PŘEDEŠLI 
A V NAŠEM KOSTELE JSME SE S NIMI ROZLOUČILI:  
 

 

12. 11.   Anna Vondálová, 
    88 let, Vážany 

 

 

 

 

 

 
Vzpomínka  
Před necelým měsícem, 31. října, 
jsme si připomněli, že už je to pět let, 
co Pán povolal na věčnost svého 
služebníka P. Stanislava Richtera, 
který byl dvaadvacet let správcem naší farnosti. 
Vzpomenout a pomodlit se za něho jsme měli možnost při mši svaté 
1. listopadu na svátek Všech svatých. 
Otec Stanislav očekává slavné vzkříšení spolu se svými spolubratry 
z Tovaryšstva Ježíšova na hřbitově na Moravci, kde strávil závěr svého 
nelehkého života. 
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„Každému je dán 

zvláštní projev Ducha 

ke společnému prospěchu.“ 
(1 Kor 12,7) 

 

 
Modlitba za průběh synody 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 

Provázej nás Ty sám, 
vstup do našich srdcí 

a vytvoř si v nich domov. 
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 

uč nás, jak na ní vytrvat. 
Jsme zde s přetěžkým břemenem 

svých slabostí a hříchů. 
Nedopusť, abychom propadli zmatku, 

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 

abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je správné. 

To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 

a ve společenství s Otcem i Synem 
na věky věků. Amen. 

  
Vydáno 21. 11. 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 

 


