
VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI 

 
         

   PROSINEC 
5. neděle  2. neděle adventní, po mši sv. BESEDA O FEB 
6. pondělí Svatý Mikuláš 
8. středa  Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
   prvotního hříchu 
12. neděle  3. neděle adventní  

ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI 
19. neděle  4. neděle adventní 
24. pátek  Štědrý den 
25. sobota  Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 
26. neděle  Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
31. pátek  Sv. Silvestr 

 

    

LEDEN 
   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
1. sobota  Slavnost Matky Boží Panny Marie 
6. čtvrtek  Slavnost Zjevení Páně 
9. neděle  Svátek Křtu Páně 
18. - 25.  Týden modliteb za sjednocení křesťanů 
23.  neděle  Neděle Božího slova 

 
 

ÚNOR 
2. středa  Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice 
11. pátek  Panny Marie Lurdské 
22. úterý  Svátek Stolce svatého Petra 
 

pravidelná SETKÁNÍ: 
 

físovičky – čtvrtek hodinu přede mší sv. 

Katecheze Dobrého pastýře – čtvrtek v 16:30 na faře 

DĚTI VÍRY – sobota 10:00 (starší děti v kostele, mladší na faře) 

MODLITBY MATEK – středa 8:30 na faře / neděle 18:30 v rodinách 

MODLITBY OTCŮ – čtvrtek po mši sv. na faře 

eucharistické ADORACE – každou sobotu od 8:00 do 18:00 
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POZVÁNKY 

 
 

beseda o farních evangelizačních buňkách 
V neděli 5. prosince 2021 po mši svaté v kostele jste srdečně zváni 
na povídání o Farních evangelizačních buňkách (FEB). 
Představit je a podělit se se svými zkušenostmi přijedou zkušení 
účastníci buňky farnosti Brno – Řečkovice spolu s koordinátorem FEB 
pro brněnskou diecézi. 

 

ADORAČNÍ DEN 
Vstupujeme do doby adventní, v jejíž zhruba polovině budeme prožívat 
významný den. Po pouťové slavnosti a slavnosti posvěcení našeho 
kostela se jedná o třetí nejvýznamnější sváteční den naší knínické 
farnosti. Ač to možná tak nevypadá a mnoho z nás to tak nevnímá, je 
opravdu adorační den farnosti význačným a milostiplným dnem celé 
farnosti. Při každotýdenní sobotní adoraci je člověk modlící se v našem 
kostele před Nejsvětější svátostí zástupcem a reprezentantem všech 
našich farníků. Člověk, který přijde na adoraci 12. prosince, tedy na náš 
adorační den, bude zastupovat a modlit se za celou naši diecézi.  
Přijďte, udělejte si chvilku pro našeho Pána, vždyť tento den je neděle, 
předposlední adventní neděle - “gaudete” - radostná. Vstupní antifona 
této neděle nás vybízí: Radujte se v Pánu. Přijďte se pomodlit za sebe 
i za druhé a radovat se z blížících se svátků narození Spasitele. 

 
Vánoční jarmark 
V neděli 19. prosince po mši sv. se můžete těšit na VÁNOČNÍ 
JARMARK před kostelem sv. Marka v Knínicích. 
Pokud chcete podpořit jarmark vlastním výrobkem, prosím, přineste jej 
v pátek 17. prosince od 15 do 18 hodin na faru. 
Předem vám děkujeme za jakoukoliv podporu tohoto díla. 

Za farnost Knínice 
Soňa Měkotová a Blanka Ševčíková 

 
tříkrálová sbírka 
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. 
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Co je nového? 

 
KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 

V listopadu jsme se začali scházet na faře s dětmi od 3 do 6 let 
na katecheze Dobrého Pastýře. Setkání mají za smysl rozvíjet 
náboženský potenciál dětí (ale i doprovázejících dospělých). Katecheze 
jsou postaveny na principech Montessori pedagogiky a jsou zcela 
uzpůsobeny pro děti tohoto věku. V připraveném prostředí, tzv. atriu 
mohou děti prostřednictvím práce s různými materiály a pomůckami 
prohlubovat svůj vztah s Bohem. 
Naše atrium se právě buduje v malé místnosti na faře, za což moc děkuji 
panu děkanovi, a také za jeho podporu, kterou katechezím dává. 
Setkáváme se ve čtvrtky od 16:30 a těšíme se na kohokoli, kdo by se 
chtěl přidat. 

Ivana Liznová 
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ADVENTNÍ PŘÍLOHA 

ADVENTNÍ BIBLICKÁ SOUTĚŽ 
Soutěž v biblických dovednostech už znáte. I letos 
můžete každou neděli adventní očekávat 3 záludné 
otázky (na stolečku v kostele nebo na webových 
stránkách farnosti), pro jejichž zodpovězení bude nutné 
otevřít Písmo svaté. 
Pravidla i formulář k odpovídání najdete na našem farním webu.  
 

ZAJÍMAVÁ ADVENTNÍ INSPIRACE PRO RODINY S DĚTMI 
Ahoj kamarádi, tak je to tu zase! Advent! A anděl Vendelín! 
Toho čekají v nedaleké budoucnosti nové povinnosti. Stane se totiž andělem 
strážným. Jeho děťátko se teprve "peče" v bříšku u maminky, a on už pilně 
absolvoval velké množství školení, seminářů i praktických cvičení. Velmi rád 
by se o některé poznatky podělil s vámi a vašimi dětmi, a tak vznikly dopisy, 
které vás den po dni provedou celým adventem až k jesličkám. V dopisech 
Vendelín probere sedm ctností a Boží zbroj tak, jak se o ní mluví v listě 
Efezanům. Čekají vás příběhy, drobné úkoly, nějaké dolepování a kreslení 
a spousta andělů… 

Zajímá vás, co se dá prožít v adventu s andělem Vendelínem? Prožijte 
se svými dětmi zajímavý program na základě připravených materiálů 
Ájou Kuchařovou – ke stažení na ajinka.signaly.cz. 
 

BIBLICKÁ NÁSTĚNKA 
- Nástěnka u bočního vchodu v kostele 

se začátkem adventu promění 
v prostor, ve kterém můžeme společně 
sdílet biblické verše, které nás při četbě 
nebo poslouchání Písma zaujmou nebo 
inspirují. 
 

- Podklad nástěnky bude barevně odrážet 
jednotlivé liturgické doby od adventu do 
konce velikonoční doby. A v příslušné 
liturgické době budeme tyto úseky plnit 
zmíněnými biblickými verši, které 
přinášejte do kostela napsané 
na lístečcích nebo piště přímo u nástěnky 
a připevňujte na nástěnku. 
 

- Děti při návštěvě kostela můžou nástěnku 
dozdobit připravenými dekoracemi. 

„Slovo se stalo tělem“ 
 aneb 
Od vtělení ke vzkříšení 
 


