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TÉMA: cestou manželství vstříc svatosti 

 
 
Minulý rok o slavnosti sv. Josefa papež 
František pozval celý svět k prožívání 
Roku rodiny Amoris Laetitia. Tento 
zvláštní rok věnovaný rodině a manželství 
bude završen na 10. světovém setkání 
rodin v Římě v červnu 2022. 
 

Kardinál Farell na počátku Roku rodiny řekl: 
„Rodiny mají nesmírný potenciál a jsou 
darem pro celou společnost a církev. Proto je třeba uznat jejich roli a 
zaangažovat je jako subjekt řádné pastorace ve farnosti a diecézi. 
Důležitým aspektem této role je živé svědectví. Nezřídka vynikají svou 
každodenně prožívanou vírou, jsou živým katechismem. Mnoho je rodin, 
které příkladným způsobem prožívají svoji víru a povolání. Velmi 
povzbudivé také je, když vidíme, jak se nepoddávají těžkostem, ale 
berou je na sebe s hlubokou radostí, která je srdcem svátosti manželství 
a oživuje celé bytí manželů a dalších členů rodiny. Jejich život je 
poselstvím naděje pro celý svět a především pro mladé.“ 
 

Gabriella Gambino povzbuzuje k pastoraci, „která by dokázala aktivovat 
krásu svátosti manželství a křesťanských rodin tak, aby se tato krása 
stala čitelná pro děti a mladé, aby pro ně byl dar manželství přitažlivý.“ 
 

A tak chceme alespoň prostřednictvím omezených možností Farníčku 
přijmout pozvání a 

„vyjít na cestu za poznáním svátosti manželství, 
vstříc svatosti manželů“. 

 

K četbě, a hlavně k rozjímání a uvádění do praxe 
nabízíme několik textů. 
Farníček se může zdát příliš obsáhlý, téma náročné, 
texty složité… Přesto každého zveme, aby v něm objevil 
přesně „to pro něj“ a pro svou osobní cestu k Bohu. 
 

Vyjít na cestu znamená vrhnout se do práce, často 
do náročné práce! Ale pak to stojí za to. Není čas na 
malé věci! 
 

Kéž se učíme na cestě k Cíli vzájemně podpírat, být 
si proroky a služebníky. Zvláště pak v manželstvích 
a rodinách. K tomu ať nám žehná Bůh. Amen. 
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Posláním Církve je oslava Boha a věčná spása lidí. Přesto v různých 
dobách měla Církev zvláštní dobové úkoly. 

 

Co má Církev dát světu dnes? 
 

Myslím, že Církev je v naší kultuře dnes jediná, která je schopná 
zachránit rodinu a také budoucnost naší civilizace… 
 

…Pán Ježíš věděl, že žít manželství dokonale a jít do nebe společně 
nebude lehké. Proto manželům nabídl svátost manželství, která není 
jen záležitostí mimořádně svátečního dne svatby, ale každodenního 
života. 
 

…Zkušenosti svatých manželů ukazují, že náboženský život není 
nějakou nadstavbou přirozeného života. Kristus není jen společným 
cílem, ale i východiskem. 
 

NA TOMTO ZÁKLADĚ MŮŽETE STAVĚT 
 
Základem šťastného života křesťana i jako člověka je jeho vztah 
ke Kristu. Koho Kristus uchvátil, ten se mu touží líbit. Tomu, kdo touží, 
stačí ukázat, co se Kristu líbí, či pomoci získat potřebné dovednosti 
k správnému poznávání a rozlišování či volbě, nebo k sebeovládání. 
  

Lidé, kteří berou manželství jako povolání od Boha, zakoušejí, že jejich 
přátelství s Bohem pozvedá i jejich manželství. 
 

Příklady svatých manželů ukazují, že i obyčejní a chybující lidé mohou 
dorůst svatosti i ve velmi těžkých podmínkách, když čerpají pomoc 
z Boží nabídky, když se od Krista učí milovat a odpouštět. Ta dvě slova 
úplně stačí (milovat a odpouštět) … 
 

…vlastně jen to první, protože podle apoštola Pavla láska všechno 
omlouvá, všemu věří, nikdy nezoufá, všechno vydrží, nikdy nepřestává. 
 

Když svět objeví skutečnou lásku, najde i novou naději a znovu ocení 
krásu rodiny. 

 

 

Z předmluvy ke knize 
„Manželství – cesta ke svatosti. Svatí manželé 20. století“ 

Mons. Jan graubner: 
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Úryvky z dopisu rodinám Jana Pavla II. u příležitosti Roku rodiny 
(2. února 1994) 

 

Drahé rodiny! 
  

Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat 
na dveře vašich domovů. S velkou láskou bych vás chtěl pozdravit 
a pobýt s vámi. Činím tak tímto listem a vycházím ze slov encykliky 
Redemptor hominis, kterou jsem uveřejnil v prvních dnech služby 
v Petrově úřadu. Tehdy jsem napsal: člověk je cestou církve.  
Těmito slovy jsem měl na mysli především četné cesty, po nichž se 
člověk ubírá, a zároveň jsem chtěl zdůraznit, jak živě a hluboce církev 
touží jít s člověkem bok po boku při jeho pozemské pouti. Církev přijímá 
účast na radosti a naději, smutku a úzkosti každodenní pouti člověka 
a je hluboce přesvědčena, že ji na tyto cesty přivedl sám Kristus: to On 
svěřil člověka církvi, svěřil ho církvi jako „cestu“ jejího poslání a služby. 
 

… 
ŽENICH JE S VÁMI 

 V galilejské Káně  

  Když Ježíš jednoho 

dne mluvil s Janovými 

učedníky, zmínil se 

o pozvání na svatbu a o 

přítomnosti ženicha mezi 

pozvanými: „Ženich je s 

nimi“ (Mt 9,15). Poukazoval 

tím na obraz, který byl 

naplněn v jeho osobě, totiž Boha – ženicha, jenž byl používán již ve 

Starém zákoně, aby zjevil plnost Božího tajemství jako tajemství Lásky.  

 Ježíš tím, že se označil za „ženicha“, odhaluje podstatu Boha 

a potvrzuje jeho velikou lásku k člověku. Ale výběrem tohoto obrazu také 

nepřímo vrhá světlo na hlubokou pravdu o manželské lásce. Když jej 

Ježíš používá v souvislosti s Bohem, ukazuje, kolik otcovství a kolik Boží 

lásky se odráží v lásce muže a ženy, kteří se spojují v manželství. Proto 

se Ježíš na počátku svého poslání účastní svatební hostiny v galilejské 

PAPEŽ JAN PAVEL II.: 
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Káně spolu s Marií a s prvními učedníky (srv. Jan 2,1-11). Tím chce 

ukázat, jak je pravda o rodině vepsána do Božího zjevení a do dějin 

spásy. Ve Starém zákoně, zvláště u proroků, nacházíme velice krásná 

slova o Boží lásce: je to láska pečující jako láska matky k dítěti, něžná 

jako láska ženicha k nevěstě, ale zároveň láska silně žárlivá; není to 

především láska trestající, ale odpouštějící; je to láska, která se sklání 

k člověku jako otec k marnotratnému synu, pozvedá jej a dává mu účast 

na božském životě. Je to láska, která uvádí v úžas: novinka, kterou 

celý pohanský svět dosud nepoznal.  

 Ježíš je v galilejské Káně jako hlasatel božské pravdy 

o manželství; pravdy, o niž se může lidská rodina opřít a čerpat z ní sílu 

proti všem životním zkouškám. Ježíš hlásá tuto pravdu svou přítomností 

na svatbě v Káně a svým prvním „znamením“: vodou proměněnou 

ve víno.  

 Pravdu o manželství hlásá také při rozhovoru s farizeji, 

když vysvětluje, že láska, která je od Boha, láska něžná a manželská, 

je zdrojem hlubokých a radikálních požadavků. Mojžíš, který dovolil dát 

rozlukový list, nebyl tolik náročný. Když se farizeové v živém sporu 

odvolávají na Mojžíše, Ježíš jim kategoricky odpovídá: „Ale na začátku 

to tak nebylo“ (Mt 19,8). A připomíná jim: Ten, kdo stvořil člověka, jej 

stvořil jako muže a ženu, a prohlásil: „Proto opustí muž svého otce 

i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem“ (Gn 2,24; ČEP). 

Důsledně logicky pak uzavírá: „Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy 

Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mt 19,6) Na námitku farizejů, kteří se 

zaštiťují Mojžíšovým zákonem, odpovídá: „Mojžíš vám dovolil rozvod 

se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo“ 

(Mt 19,8). 

 Ježíš se odvolává na „začátek“, a u samotných kořenů stvoření 

znovu nachází Boží plán, který tvoří základ rodiny, a jejím 

prostřednictvím je základem veškerých dějin lidstva. Přirozená realita 

manželství se z Kristovy vůle stává pravou a skutečnou svátostí Nové 

smlouvy, stvrzenou pečetí Kristovy vykupitelské krve. Manželé 

a rodiny, pamatujte, za jakou cenu jste byli „koupeni“! (srv. 1 Kor 6,20)  

 Tuto podivuhodnou pravdu je však lidsky obtížné přijmout a žít. 
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 Drazí bratři a sestry, manželé a rodiče, tímto způsobem je 

Ženich s vámi. Víte, že je Dobrý pastýř, a znáte jeho hlas. Víte, kam 

vás vede, jak bojuje, aby vám zajistil pastviny, na nichž najdete život 

a budete ho mít v hojnosti; víte, jak se staví na odpor dravým vlkům a je 

stále připraven vyrvat jim své ovce ze spárů: každého manžela a každou 

manželku, každého syna a každou dceru, každého člena vašich rodin. 

Víte, že jako Dobrý pastýř je ochoten dát za své stádo svůj život 

(srv. Jan 10,11). Vodí vás po cestách, které nejsou příkré a nehrozí 

na nich léčky mnoha současných ideologií; opakuje dnešnímu světu 

celou pravdu, jako když ji sděloval farizeům nebo když ji hlásal 

apoštolům, kteří ji pak zvěstovali ve světě tehdejším lidem, Židům 

a Řekům. Učedníci si byli dobře vědomi, že Kristus obnovil vše, 

že se člověk stal „novým stvořením“: už není Žid anebo Řek, už není 

otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jsou 

„jedno“ v Kristu Ježíši (srv. Gal 3,28), a byla mu dána důstojnost 

adoptivního Božího dítěte. Tento člověk v den letnic obdržel Ducha 

Utěšitele, Ducha pravdy, a to byl počátek nového Božího lidu, jímž je 

církev, prvotina nových nebes a nové země (srv. Zj 21,1).  

 Apoštolové, bázliví také vůči manželství a rodině, dostali odvahu. 

Pochopili, že manželství a rodina jsou skutečným povoláním, které 

vychází od samotného Boha, že jsou apoštolátem: apoštolátem laiků. 

Slouží k proměně a obnově světa, všeho stvořeného a celého lidstva. 

  

 Drahé rodiny, i vy musíte být odvážné, stále připravené vydat 

svědectví o naději, kterou máte (srv. 1 Petr 3,15), protože její kořeny 

vsadil do vašeho srdce Dobrý pastýř svým evangeliem. Musíte být 

připravené následovat Krista k pastvinám, které dávají život a které 

připravil On sám velikonočním tajemstvím své smrti a vzkříšení.  

 Nebojte se žádných hrozeb! Boží moc je mnohem silnější, než 

vaše obtíže! Nesmírně větší než zlo, které působí ve světě, je účinek 

svátosti smíření, která není církevními otci nadarmo nazývaná „druhým 

křtem“. Mnohem účinnější než zkáza přítomná ve světě je Boží síla 

svátosti biřmování, která přivádí křest ke zralosti. Neporovnatelně 

větší je především moc Eucharistie. 
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 Eucharistie je skutečně podivuhodná svátost. Kristus nám v ní 

zanechal sebe sama jako pokrm a nápoj, jako zdroj spasitelné moci. 

Zanechal nám sebe sama, abychom měli život a měli ho v hojnosti (srv. 

Jan 10,10): život, který je v Něm a který nám udělil darem Ducha při 

svém zmrtvýchvstání třetího dne po smrti. Život, který od něj přichází, 

je pro nás! Je tu pro vás, drazí manželé, rodiče a rodiny! Neustanovil 

snad Eucharistii při poslední večeři v prostředí rodiny? Když 

se scházíte k jídlu a jste spolu spojeni, Kristus je vám nablízku. 

Dokonce víc než to, On je Emmanuel, Bůh s námi, když přistupujete 

k eucharistické hostině. Může se stát, že jako v Emauzích jej poznáte 

teprve při „lámání chleba“ (srv. Lk 24,35). Stává se také, že On dlouho 

stojí u dveří a klepe v očekávání, že mu dveře budou otevřeny, aby 

mohl vejít a večeřet s námi (srv. Zj 3,20). Jeho Poslední večeře a slova, 

jež tehdy pronesl, si uchovávají veškerou moc a moudrost oběti na kříži. 

Není jiné moci a jiné moudrosti, jimiž bychom mohli být spaseni 

a jimiž bychom mohli pomoci ke spáse ostatním. Není jiné moci 

a jiné moudrosti, jimiž byste vy, rodiče, mohli vychovávat své děti i sami 

sebe. Výchovná moc Eucharistie je potvrzena generacemi a staletími. 
 

Dobrý pastýř je s námi všude. Jako byl v galilejské Káně, Ženich 

mezi oním ženichem a nevěstou, kteří se svěřovali jeden druhému pro 

celý život, je dnes Dobrý pastýř s vámi jako důvod k naději, síla srdcí, 

pramen stále nového nadšení a znamení vítězství „civilizace lásky“. 

Ježíš, Dobrý pastýř, nám opakuje: Nebojte se, Já jsem s vámi. „Já jsem 

s vámi po všechny dny až do konce světa“ (Mt 28,20). Odkud vzít tolik 

síly? Odkud vzít jistotu, že Ty jsi s námi, i když Tě zabili, Boží Synu, 

a zemřel jsi jako každá jiná lidská bytost? Evangelista říká: „Miloval je 

až do krajnosti“(Jan 13,1). Takže Ty nás miluješ, Ty, jenž jsi První 

a Poslední, Ty, jenž jsi Živý; Ty, jenž jsi zemřel a nyní žiješ navěky (srv. 

Zj 1,17-18). 
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Veliké tajemství 

 Svatý Pavel shrnuje téma rodinného života do výrazu „veliké 

tajemství“ (srv. Ef 5,32). I když kořeny všeho, co o tomto „velikém 

tajemství“ napsal v listu Efesanům, vyrůstají z knihy Genesis a z celé 

starozákonní tradice, formuluje jej nově, což se později projeví 

v učitelském úřadu církve. 

 Církev vyznává, že manželství je jako svátost manželské 

smlouvy „velikým tajemstvím“, neboť vyjadřuje Kristovu snubní 

lásku k jeho církvi.  

… 

  

  

 Ženichem je tedy sám Bůh, který se učinil člověkem. Ve 

Staré smlouvě se Jahve představuje jako Ženich Izraele, vyvoleného 

národa: jako Ženich něžný a náročný, žárlivý a věrný. Všechny 

nevěry, zběhnutí a modloslužby, kterých se Izrael dopustil a které 

dramaticky a působivě popisují proroci, nedokázaly uhasit lásku, 

jíž Bůh-Ženich miluje až do krajnosti“ (srv. Jan 13,1).  

… 
 

 Sama rodina je velikým Božím tajemstvím. Jako „domácí 

církev“ je Kristovou nevěstou. Univerzální církev, a v ní každá 

partikulární církev, se jako Kristova nevěsta zjevuje bezprostředněji 

v „domácí církvi“ a v lásce, která je v ní žita: v lásce manželské, otcovské 

a mateřské, v lásce bratrské a v lásce společenství osob a generací. 

Je snad lidská láska myslitelná bez Ženicha a bez lásky, jíž miloval 

až do krajnosti? Manželé mohou milovat „až do krajnosti“ jen tehdy, 

když přijmou účast na této lásce a na tomto tajemství: buď jí budou 

účastni, nebo nikdy úplně nepoznají, co je láska, a jak radikální 

nároky klade. To pro ně nepochybně představuje vážné nebezpečí. 

 Učení listu Efesanům udivuje svou hloubkou a etickou silou. 

Apoštol Pavel označuje manželství, a nepřímo rodinu, jako „veliké 

tajemství“ ve vztahu s Kristem a církví a znovu může zdůraznit to, co 
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dříve řekl manželům: „A proto každý z vás ať miluje svou ženu jako sám 

sebe,“ a dodává ještě: „a manželka ať zase svému muži projevuje úctu“ 

(Ef 5,33). Projevuje úctu, protože miluje a ví, že je milována. Mocí 

této lásky se manželé stávají vzájemným darem. V lásce je obsaženo 

uznání osobní důstojnosti druhého partnera a jeho neopakovatelné 

jedinečnosti: každého z nich, protože oba jsou lidskými bytostmi, si totiž 

Bůh vyvolil ze všech stvoření na zemi pro něj samotného; a každý 

z nich se však vědomým a odpovědným aktem svobodně činí darem pro 

toho druhého a pro děti darované Pánem. Apoštol Pavel ve čtvrtém 

přikázání vidí nevyjádřenou výzvu ke vzájemné úctě mezi manželem 

a manželkou, mezi rodiči a dětmi, a tím je uznává za princip soudržnosti 

rodiny. 

… 
 

 Moderní racionalismus nesnese tajemství. Nepřijímá tajemství 

člověka, muže a ženy, a nechce ani uznat, že plná pravda o člověku 

byla zjevena v Ježíši Kristu. Nestrpí zejména „veliké tajemství“, 

zvěstované listem Efesanům, a usilovně proti němu bojuje. Pokud přizná 

v kontextu mlhavého deismu možnost, nebo dokonce potřebu Nejvyšší 

nebo božské bytosti, rozhodně odmítá pojem Boha, který se stává 

člověkem, aby člověka spasil. Pro racionalismus je nemyslitelné, že by 

Bůh byl Vykupitel, a zvláště, že by byl „Ženich“, prvotní a jediný zdroj 

lidské manželské lásky. Racionalismus vykládá stvoření a smysl lidské 

existence naprosto odlišným způsobem. Je-li však člověk zbaven 

perspektivy Boha, který jej miluje a který jej prostřednictvím Krista 

zve, aby žil v Něm a s Ním, chybí-li rodině možnost účastnit se na 

„velikém tajemství“, co zbude kromě pouhého časného rozměru 

života? Zůstává časný život jako pole boje o existenci a namáhavé 

pachtění po zisku, především ekonomickém. „Veliké tajemství“, svátost 

lásky a života, která má svůj počátek ve stvoření a ve vykoupení a jejíž 

ručitelem je Kristus-Ženich, ztratilo v moderní mentalitě své nejhlubší 

kořeny. Je ohrožováno v nás i kolem nás. Kéž by se Rok rodiny, který 

církev slaví, stal pro manžele vhodnou příležitostí ke znovuobjevení 

tohoto tajemství a mocnému, odvážnému a nadšenému přitakání 

k němu. 



 
 11 

z 10. videa připraveného k Roku rodiny (www.rodiny.cz) 
 

Spiritualita manželství a rodiny 
 

1. Ježíš žije v rodině 
Svatý otec 
„Každá rodina chce žít v míru, v prostředí, ve kterém se všichni cítí 
milováni a chápáni. Jak může být v rodině hezky? Rodina se neskládá 
pouze z manželů, manželek a dětí, ale je v ní přítomen i Ježíš. Pán žije 
v rodině skutečně a konkrétně. Je přítomen prostřednictvím skutků lásky 
– konkrétních gest mezi manželem a manželkou, mezi rodiči a dětmi. 
V rodině je důležitá něha, která, pokud chybí, je nahrazena zimou, 
„existenční zimou“. 
 

„Boží láska se vyjadřuje „v živých a konkrétních slovech, kterými si muž 
a žena projevují svou manželskou lásku“. Tak jsou ti dva mezi sebou 
odrazem božské lásky, která povzbuzuje slovem, pohledem, pomocí, něhou, 
objetím. Proto „chtít vytvořit rodinu znamená mít odvahu být součástí Božího 
snu, odvahu snít s ním, odvahu budovat s ním, odvahu hrát s ním tento 
příběh o budování světa, ve kterém se nikdo necítí sám.“ AL 321 
 

Rodina Aymerichových Svatého otce doplňují sdílením jejich 
praktického života rodiny a na videu představují svůj domov: 
„Chceme se s vámi podělit o náš domov. Je to naše „domácí svatyně“, 
místo chvály, setkání s Bohem a modlitby, kde se snažíme žít jako 
domácí církev.“  
 

„Dobře prožívané rodinné společenství je opravdovou cestou 
posvěcování a mystického růstu v běžném životě, prostředkem 
hlubokého spojení s Bohem.... Proto ti, kdo mají hluboké touhy 
po duchovním životě, si nesmějí myslet, že je rodina od růstu v životě 
Ducha zdržuje; ona je spíš cesta, kterou Pán používá k tomu, aby je vedl 
k vrcholům mystického spojení.“ AL 316 
 

Pozvání k zamyšlení Bůh se může projevit vůči mému muži/ženě, našim 
dětem i lidem, které potkávám, skrze mé skutky. Uvědomuji si tento dar? 
Jak jej prožívám? 
V rodině Ježíš přebývá v našem domě. Pojďme se společně zamyslet 
nad tím, že Ježíš není obraz, ale živý Bůh. Můžeme se k němu obrátit 
v každé situaci a v každém pokoji našeho domova. 

PAPEŽ FRANTIŠEK: 
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2. Povoláni ke hlásání 
 
Svatý otec 
„Jak důležité je sdělit manželským párům, že Kristus je 
přítomen v jejich svátosti! Že nikdy nejsou sami, ani když se cítí zoufalí. 
Z tohoto důvodu je důležité, aby páry, které toto tajemství objevily, 
povzbudily ostatní páry, jako „ústní svědectví“, které může každému 
přinést milost a naději.“  
 

„Rodinný kruh je z podnětu Ducha Svatého nejen otevřený životu tím, 
že ho plodí uvnitř, ale také tím, že se otevírá a vychází ze sebe, aby šířil 
své dobro mezi druhými, aby o ně pečoval a usiloval o jejich štěstí. Tato 
otevřenost se projevuje zvlášť pohostinností... „Nezapomínejte na 
pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly“ (Žid 13,2) 
... Když rodina přijímá druhé a vychází jim vstříc, ... je „znamením a 
svědkyní tohoto mateřství církve... Rodina žije svou zvláštní spiritualitu 
tím, že je domácí církví a současně živoucí buňkou k proměně světa.“ 
AL 324  
 

„Rodina je tedy subjekt pastorační činnosti svým přímým zvěstováním 
evangelia a dědictvím četných forem svědectví: solidaritou s chudými, 
otevřeností různým druhům lidí, ... morální a hmotnou solidaritou 
s druhými rodinami, zejména s těmi nejpotřebnějšími, úsilím o podporu 
společného dobra... na prvním místě tam, kde žije...“ AL 290 
 

Rodina Aymerichových 
„Právě proto, že jsme si během našeho vztahu byli nesčetněkrát vědomi 
svých omezení a neschopností, jsme si uvědomili i to, že Bůh, díky 
modlitbě, činí naše poslání plodným.“ 
 

„Předávání víry předpokládá, že rodiče v životě skutečně zakoušejí 
důvěru v Boha, že ho hledají, potřebují ho, protože jenom tímto 
způsobem „jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji 
moc“ (Žl 145,4) a „otec seznámí syny s tvou věrností“ (Iz 38,19). AL 287 
 

Pozvání k zamyšlení Jak a kam vás Pán volá, abyste svědčili o Jeho 
živé přítomnosti ve svém životě? 
 
V rodině Jaký dar můžeme dát každému, kdo navštíví náš domov jako 
znamení toho, že je Ježíš u nás přítomen? 
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3. Naše cesta je cestou rodiny, pojďme společně!  
 
Svatý otec 
„Žádná rodina nezačíná jako dokonalý produkt. Neexistuje 
žádná „hotová“ rodina. Neztrácejme naději kvůli svým 
omezením, ale také nepřestávejme usilovat o plnost lásky a společenství, 
které nám bylo slíbeno.“ 
 

„Je to hluboká duchovní zkušenost kontemplovat každou drahou osobu 
Božíma očima a poznávat v ní Krista. Vyžaduje to od všeho oproštěnou 
otevřenost, která umožňuje oceňovat její důstojnost. […] Vzorem toho 
byl Ježíš, protože když k němu někdo přistoupil, aby s ním promluvil, on 
se na něj zahleděl, díval se s láskou (srov. Mk 10,21). V jeho přítomnosti 
se nikdo necítil přehlížený, protože jeho slova a jeho gesta byla výrazem 
této otázky: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ (Mk 10,51). Takto se žije 
v každodenním životě rodiny. V ní si připomínáme, že člověk, který 
s námi žije, si to všechno zaslouží, protože má nekonečnou důstojnost 
jako předmět nesmírné Otcovy lásky. Tak rozkvétá něha, která je 
schopna „podnítit v druhém radost z toho, že se cítí milován. Zvláštním 
způsobem se prokazuje tím, že věnuje přednostní pozornost omezením 
druhého, zvlášť tam, kde toto omezení zjevně vyniká.“ AL 323 
 

Rodina Aymerichových 
„Naši rodinnou modlitbu zaměřujeme na dva důležité okamžiky během 
dne: první je po obědě, kdy se staršími dětmi recitujeme kontemplativní 
modlitbu. Druhý je večer, kdy společně věnujeme čas chválám, písním, 
tancům ve zvláštní chvíli kolem Písma svatého. Snažíme se aplikovat 
Slovo na naše životy a konkrétní okolnosti v nich.“ 
 

„Je možné nalézt každý den několik minut, abychom se spojili před 
živým Pánem, řekli mu věci, které nám dělají starosti, modlili se za 
potřeby rodiny, za někoho, kdo prochází těžkým obdobím, prosili ho 
o pomoc v lásce, děkovali mu za život a dobré věci, poprosili Pannu 
Marii, aby nás chránila svým mateřským pláštěm. Jednoduše řečeno: 
tato chvíle modlitby může přinést rodině velmi mnoho dobra.“ AL 318 
 

Pozvání k zamyšlení Ježíš říká v Bibli: „Co chceš, abych pro tebe 
udělal?" (Mk 10:51). Ptejme se často sami sebe, co můžeme udělat pro 
to, aby byl člen rodiny šťastný. 
 
V rodině Naplánujme si čas na modlitbu a společně přemýšlet o tom, 
za koho nebo za jakou konkrétní situaci se společně modlit. 
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VÍME PROČ? 

 
 

ÚTOK SATANA NA RODINU 

O poselství lásky a o nutnosti modlitby v rodině 
Hlavní poselství o rodině je, že rodina byla stvořena (člověk ji 
nevymyslel), tedy rodina patří Bohu a On má pro rodinu plán! A přes 
poznání tohoto plánu je jediná cesta. 
…Modlitba v rodině, modlitba za rodinu a modlitba s rodinou. - tak Ježíš 
přijde do vašeho středu, do vaší rodiny, do vašeho domu. 
Modlitba v rodině je způsob, jak vtáhnout Ježíše do rodiny. A když Ježíš 
přijde, vykoná svoji boží práci. Daruje pokoj, dá naději, radost, smíření, 
jednotu srdcí. Zničí nenávist, žárlivost, zlé myšlenky a všechny tyto 
ďábelské věci. 
A když přijde Satan do rodiny s úmyslem zničit rodiny, co uvidí? Ježíše! 
A proto utíká, protože nemůže snést Ježíše. Pokud je Ježíš v centru 
rodiny, Satan tam nemůže vstoupit! To je klíčem pokoje rodiny a celého 
světa. 
Kněz působící v Medžugorji se zeptal skupiny Američanů: Kdy začala 
zanikat rodina ve vaší zemi? …Nevěděli, co odpovědět. 
On jim dal odpověď: Tehdy, když jste začali říkat, že nemáte čas 
na modlitbu. Tehdy se stalo to, že rodina upadla. 
… Modlitba v rodině, modlitba každý den! A když se modlíte, ujistěte se, 
že jste se nejprve usmířili se svým bratrem. Modlitba je základem 
vašeho pokoje. Rodina, která se nemodlí, nemá budoucnost. Protože je 
otevřená jakýmkoliv zlým vlivům a neumí to rozeznat, aby se mohla 
bránit! 
 

Poslední boj satana proti Bohu bude o rodinu a manželství 
My už jsme úplně v moři, v oceánu tohoto boje. Nacházíme se na bojišti 
o rodinu. Mnoho lidí podporuje kulturu smrti… 
Bůh nestvořil rodinu, aby ji nechal úplně zničit, takže máme naději! A je 
to také naděje lidstva. Protože pokud Satan zničí rodinu, pak bude 
zničeno lidstvo. 
Podle vizionářů je prvním plánem Satana zničit rodinu, druhým plánem 
je zničit Církev. Ale kněží k nám nepřichází z hvězd. Rodí se v rodinách! 
Proto je potřeba uspořádat rodiny, a tak budeme mít dobré kněze. 

Sestra Emmanuela žije dlouhá léta v Medžugorji a v rozhovoru, ze 
kterého čerpám informace pro tento článek, dosvědčuje, že Panna 
Maria ve svých zjevením mluvila mnoho o rodině. 
A kdybychom žili podle těchto poselství, byli bychom v bezpečí… 
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Sestra Emmanuela povzbudila mladé 
Prosím mladé, aby se nebáli budoucnosti, aby nebyli bezradní, protože 
to, co může zachránit je i nás, je být otevřený Ježíši, následovat Ježíše, 
milovat Ho a sloužit Mu. 
Jsme v přechodném období. Nikdy se už nedostaneme do minulosti 
a budoucnost nepoznáme. Jen víme, že Maria připravuje nové časy, čas 
pokoje a čas jara. A já „závidím“, mladým lidem, kteří tyto nové časy 
zažijí. A já to možná také zažiji… Tento přechodný čas, který je velmi 
těžký a bolestný, skončí. Nevím, jak dlouho bude trvat, ale mladí lidé 
zažijí nové časy. 
V těchto nových časech už Satan nebude mít žádnou moc! 
Nebojte se, buďte odvážní. 
 

Sestra Emmanuela doporučuje všem, aby se zasvěcovali 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
Vítězství Neposkvrněného srdce je blízko… už začalo. Vytáhněte 
zbraně, a bude to dobré! 
Satan je silný. Chce ukrást děti Bohu a Marii. 
Nezapomeňte, že po smrti existuje věčnost! …pamatujte, že napříč 
tomu, co těžkého nyní prožíváme, jsme v čase milosrdenství a milosti 
a je to čas návratu k Bohu, čas na dobrou svatou zpověď, na pokání, 
odpuštění hříchů. „Zkoušky přijdou a vy nebudete dost silné, ale pokud 
mi patříte, zvítězíte!“ (zjevení z roku 2018 nebo 2019) 
 

Kdo se modlí, nebojí se budoucnosti a kdo se postí, nebojí se Satana. 
 

Maria žádá, abychom vyjadřovali nebe – byli radostí, pokojem a světlem. 
 

Ať je láska vaším jediným nástrojem, jediným záměrem. 
Jedině láska může zvítězit nad zlem. Ježíš nás zachránil z lásky, Maria 
přichází do Medžugorje z lásky a žádá nás, abychom pracovali z lásky, 
modlili se srdcem, postili se srdcem, zpovídali se ze srdce, prožívali mši 
svatou srdcem. Láska je jedinou cestou, jak se dostat z těchto strašných 
časů. A my se musíme rozhodovat pro lásku. Když něco děláte, 
pomyslete – je to z lásky? Pokud zjistím, že to chci udělat jen pro svůj 
záměr, neudělám to! Jsem si jistý, že je to z lásky k Bohu? – pak ano. 
Jedině činy z lásky mají smysl! 
Láska musí být jedinou cestou, a to je klíč k vítězství! 
 

Kéž se tak stane. 
-ph- 

 

Odkaz na video najdete na farním webu pod 

tlačítkem Témata k prohloubení duchovního života. 



 
       16 

SVĚTCI – INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 
 

Carolina Mancinell Scampone           

Carolina se narodila ve střední Itálii. Rostla v klimatu zbožnosti. Byla 
bystrá, měla krásný hlas, a proto zpívala sóla. Z dětství se zachovala 
příhoda, jak na ni jiná dívka v kostele žárlila a během zpěvu koled 
ji kopala do nohou, aby zkazila její zpěv. Jiná kamarádka chtěla, aby 
to žalovala katechetce, ale Carolina odpověděla: „To není způsob, 
jak získat zásluhy. Máme vždy dělat dobro a varovat se zla a Pán 
nám to odplatí na věčnosti.“ Jako by to byla předzvěst jejího života 
v dospělosti. 
Manžel jako zkouška trpělivosti 
Neměla v plánu manželství. Poslechla otce a provdala se ve 20 letech. 
Otec jí vybral za manžela svého zaměstnance, kterého si vážil, a doufal, 
že spolu s ním povede podnik; spíš než zetě hledal tedy společníka pro 
své podnikání. Manžel Rocco Antonio Scampone byl velký pracant, 
poctivý, ale byl vznětlivý, měl obtížnou povahu a žít s ním vyžadovalo 
mnoho trpělivosti a snášenlivosti. Carolina schovávala slzy za 
úsměvem. Po dvou letech se jim narodila dcerka Erminie. Po porodu 
dcerky manžel odmítl vstoupit do pokoje a roky odmítal dcerku vzít 
do náruče, protože to byla dcera, a ne syn. Neobměkčil se, ani když se 
za dva roky nato narodil syn Felice, pak další syn, který ve dvou letech 
zemřel, a pak ještě dva kluci Benedito a Placido. On prostě chtěl 
prvorozeného syna a jeho vůle se nesplnila. To stačilo. Manžel 
onemocněl v roce 1909 rakovinou a po osmi letech manželství v roce 
1911 zemřel. Zanechal čtyři sirotky a páté dítě bylo na cestě. 
Problémy, bída, úmrtí… 
Carolině zprvu pomáhali rodiče. Ale brzy onemocněla její matka a pak 
zemřela a její otec musel pro slabost zanechat práce. Nakonec se tak 
musela starat o děti i nemocnou matku a pak o otce, který zemřel roku 
1919. Nastala bída. Pracovala manuálně, například při sklizni oliv, 
sbírala dřevo a prodávala ho, aby mohla vůbec koupit mouku na další 
den. Malé děti musela přitom nechat v péči nejstarší dcerky. 
A přicházely další rány. Nejprve zemřel její nejmladší syn, pohrobek. 
Nejstarší syn Felice vstoupil už ve 14 letech k četníkům a svým platem 

Co když manžele nespojují společné hodnoty a cíle? Co když snaha 
o dobro ze strany jednoho nenalézá odpověď u druhého? Carolina 
Mancinell Scampone (18. 11. 1877 – 5. 2. 1951) a její životní příběh 
ukazuje, že i tehdy se manželství může stát součástí cesty ke svatosti. 
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podporoval rodinu. V roce 1927 byl nešťastnou náhodou zasažen při hře 
s kamarády četníky odraženou kulkou do břicha a zemřel. Carolina 
oslepla na levé oko, protože neměla peníze na léčbu zánětu. Druhý syn 
Benedito odplul do Ameriky a nebyla o něm roky žádná zpráva; 
dovedeme si představit, jaké je to pro matku. Nejmladší Placido vstoupil 
k radosti matky po velkých obtížích k paulínům v Albě, ale vrátil se 
za nějakou dobu pro nemoc domů a zemřel v matčině náručí ve svých 
24 letech. Dcera studovala díky pomoci jednoho dobrodince v Římě 
a vstoupila pak v roce 1921 k chudým sestrám sv. Kateřiny ze Sieny. 
Carolina tak zůstala sama. 
Bůh sám stačí 
Sílu dostávala jedině od Boha. Stále se modlila a někdy i zpívala. 
Za války ji dokonce zatkli Němci při zátahu a internovali ji 
v koncentračním táboře v Breda u Říma. Po válce se u ní projevila 
epilepsie a horečnaté krize. Vrátila se do Říma. Posledních šest let 
života strávila v Institutu Santa Maria della Providenza v Římě. Během 
Svatého roku 1950 ještě s dcerou a synem Beneditem, putovala 
po římských bazilikách, aby získala plnomocné odpustky. Od prosince 
1950 byla už nepohyblivá, ochrnula. Kněz, který ji duchovně doprovázel, 
jí dosvědčil, že je hluboce zbožná a přes své 
nemoci příklad trpělivosti, a zajistil tak mimořádné 
povolení, aby mohla Carolina vstoupit mezi 
karmelské terciáře, jak si přála. Zakrátko poté 
5. 10. 1951 zemřela. 
Pomáhá z nebe 
Po její smrti ji mnoho lidí prosilo o přímluvu 
a podalo pak zprávy o mimořádném vyslyšení 
svých modliteb na její přímluvu. Karmelská farnost 
požádala o proces blahořečení a v roce 1998 bylo 
uděleno tzv. nihil obstat (ofciální církevní 
potvrzení, že začátku procesu nic nebrání). 
 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ? 
• Nerozlišuji mezi svými dětmi podle pohlaví, nadání či čehokoliv 

jiného? Dávám jim všem stejnou lásku? Mají základní poselství 
do života: „Jsem milován, vítán, chtěn?“ 

• Netrvám na své představě o tom, jaký má být jejich partner? Nelámu 
jejich vůli nebo neženu je do vzpoury? 

„Manželství nás nemá činit šťastnými, ale má nás vést ke spáse.“ 



 
       18 

Z farní knihovny 

 

Jde vlastně o dvě knihy, každá z nich se zaměřuje na jiné časové 
období. V obou případech se ale jedná o dobu nedávno minulou! 

  
 
 
 
 
 
 
 

V úvodu knihy nás autorka zve k zamyšlení nad podobenstvím 

“Svatý jako obraz Boží“: 

Každý člověk je stvořen jako obraz Boží (Gn 1,26). Obraz Boží, kreslený 
nejlépe podle vera ikon = Krista, se má co nejvíce podobat Bohu, a přece 
být originál. Jako kdyby jednu kytici, natož jednu dívku namalovalo 
několik mistrů malířů – Rembrandt, Mánes, Monet, Picasso… 
Obraz v člověku maluje sám Duch Svatý, člověk je malován a překáží 
či pomáhá, spolupracuje na svém obrazu, připodobňuje se 
a odpodobňuje. Když je obraz dokonale, ale originálně podobný Bohu, 
vzniká svatý. Východní bratři nazývají křesťana kristupodobnyj, svatého 
kristuprepodobnyj a Matku Boží prepodobnejšaja. Bůh je nezměrný, 
obraz se nikdy nemusí opakovat, žádná reprodukce, žádný klon! Existují 
ovšem malířské školy, směry… - a v duchovnu („v duchovním malířství“) 
taktéž: třeba františkánské malování, salesiánské, fokoláre, škola vdov, 
diecézních kněží, ale i manželů… 
Pokud je v okamžiku smrti obraz prepodobnyj, kompatibilní s Ježíšem 
Kristem, projde do věčného společenství s Bohem. Pokud tomu tak 
není, putuje obraz do restaurátorské dílny. Tam se nejen odstraní, co do 
něj nepatří (ano, seškrábnutí může bolet), ale doplní se i to, co chybí. 
Kéž není nikdo tak odpodobněn, že by už nebylo co restaurovat.  

V knize MANŽELSTVÍ – CESTA KE SVATOSTI Jitka Krausová představuje 

medailonky katolíků z různých zemí, kteří žili v manželství a dosáhli 
stavu svatosti či jsou kandidáty pro svatost.  

„Obtíže zažívali všichni manželé a v některých případech byl 
křížem jeden z manželů druhému. I takoví jsou zde.“ 

(citace z obalu knihy) 
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Recenze 
 

Motto: „Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale 
lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich 
skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco 
špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby 
jeho skutky nevyšly najevo.“ (J 3,19-20) 
 

Autorkou knihy Průmysl lži je novinářka Alexandra Alvarová. Motivem pro 
napsání knihy bylo objasnit, jak je veřejnost chytře manipulována 
propagandou pocházející z východu. Propaganda je stará jako lidstvo 
samo, nicméně internet a jeho sociální sítě (facebook, Twitter, YouTube...) 
umožňují provádět propagandu, která je mnohem účinnější. Je založena na 
psychologických poznatcích. Ve výsledku je neinformovaný člověk proti ní 
prakticky bezbranný – není schopen si uvědomit, že je manipulován. 
 

V roce 1991 zanikl Sovětský svaz a s ním i politický systém plný hrůzy 
a utrpení. Ruský prezident Vladimír Putin přesto označil tento milník za 
tragédii. Většina Rusů se s ním ztotožňuje. Jejich duše propadla 
nacionalismu a touze obnovit bývalé impérium, před nímž se třásl celý svět. 
 

Šéf ruského generálního štábu Valerij Gerasimov formuloval v roce 2013 
doktrínu takzvané hybridní války. Je to nová varianta studené války. Název 
hybridní znamená, že je vedena mnoha nevojenskými opatřeními 
propagačního, technického a ekonomického charakteru současně. Hlavním 
prostředkem pro štvavou kampaň není jen vynášet Rusko a hanět ty druhé. To 
by bylo příliš průhledné. Hlavním cílem je rozeštvat společnost uvnitř státu 
označeného za nepřátelský podle hesla „rozděl a panuj“. Polem pro informační 
válku je internet, kudy dennodenně proudí obrovské množství dezinformací. 
  

Dezinformace je vlastně „lež převlečená za pravdu“ - jejím základem je 
pravdivá zpráva, v níž je například zamlčena nějaká podstatná věc, nebo je 
tam nenápadně přimíchaná lež. Autor dezinformace někdy dokonce ani 
nečeká, že jí někdo uvěří. Jejím cílem je zahltit příjemce zprávami, zasít 
pochybnost a nedůvěru – k běžným sdělovacím prostředkům, k veřejně 
činným osobám, k institucím státu. Ideální pak je, aby občan nevěřil ničemu 
a nikomu, aby byl co nejvíce dezorientovaný. 
 

Dezorientace způsobí úzkost a podezřívavost. V takovém rozpoložení 
člověk začíná hledat pevný bod. K tomu jsou ideální spiklenecké 
(konspirační) teorie – podávají deformovaný obraz světa ovládaného 
z pozadí jakýmisi zloduchy. V tomto falešném černobílém světě je naprosto 

Dnes přidáváme také pohled do knihy PRŮMYSL LŽI. 
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jasné, kdo stojí na straně dobra a kdo na straně zla – vše je velmi dobře 
srozumitelné. Navíc manipulovaný člověk podlehne přesvědčení, že se 
dostal do klubu lidí, kteří mají exkluzívní informace, což podpoří jeho pýchu. 
 

Jiná cesta, jak „vytěžit“ dezorientovaného člověka je demagogie – působení 
na city. Když uvidí například fotografii nebo video mučeného dítěte, vzedme 
se v něm vztek. I když už ničemu nevěří, zde je ochoten uvěřit – vždyť to, 
„co se stalo“ jakoby vidí na vlastní oči. Netuší, že není nic snadnějšího než 
zfalšovat fotografii. Naštvaný člověk pak snadno uvěří nějakému 
samozvanému vůdci slibujícímu, že „dá svět do pořádku“ a to tak, že zatočí 
se všemi, kdo společnosti škodí. Úmyslně vyvolaná nenávist způsobí, že ve 
společnosti vzniknou hluboké názorové příkopy. Zajímavé je, 
že dezinformátoři někdy podporují obě znesvářené strany – čím je 
společnost více rozštěpená, tím je snadněji ovladatelná. 
 

Dezinformace vyrábějí takzvaní trolové. V jedné trolí farmě v Petrohradě na 
ulici Savuškina 55 pod názvem Centrum internetového průzkumu se 
nechala zaměstnat novinářka Ljudmila Savčuková. Díky ní se svět dověděl, 
jak Rusko masivně ovlivňuje internetové diskuze pomocí placených trolů. 
Trolové napadají veřejně známé osoby, které by svými názory mohly 
působit Moskvě škodu. Trolové se zapojují do internetových diskuzí 
a vzájemně si přihrávají. Nikdy vám neodpoví – melou si to své. Někteří jsou 
neskutečně sprostí, jiní jen útoční. Operují na obrovském množství 
falešných internetových adres a předstírají, že jsou to adresy v západních 
zemích. Dokážou ovlivnit jakoukoliv anketu na běžných internetových stránkách 
– vytvářejí tak dojem, že většina lidí fandí kremelským zájmům. Trolové jsou ruští 
studenti hovořící cizími jazyky. Jejich úkolem je šířit extremistické názory, ale 
hlavně rozpoutávat nenávist na tématech všeho druhu. 
 

Savčuková působila na ženských stránkách, radila ženám, jak najít 
partnera, věštila jim budoucnost, radila, jak zhubnout, šířila šílené 
esoterické teorie o Rusku jako vyvoleném státu s vesmírnou energií, který 
byl vybrán vyššími vesmírnými silami k záchraně světa, blogovala o módě 
a vaření a šířila mezi lidmi strach z nové ukrajinské vlády, včetně lží 
o zvěrstvech ukrajinských vojáků. 
 

Autorka knihy poutavě líčí záludné techniky specialistů na ovládání davů 
vycházející z vědeckých psychologických poznatků. 
 

Proti dezinformacím neexistuje žádná obrana. Když člověku, který jim 
naletěl, předložíte fakta, dosáhnete jedině toho, že se bude cítit ponížen 
a o to více se zatvrdí. Jedinou cestou je vzdělávání – pokusit se zachránit 
zdravý rozum alespoň u mládeže a doufat, že se za několik generací 
myšlení lidí uzdraví.      Pavel Vybíhal 
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INSPIROVALO NÁS 

 Zapomenutá síla půstu 

Půst má velkou váhu.  

Jaké dobro můžeme získat postem a modlitbou?  

Můžeme porazit satana, uzdravení tělesné, duševní 

i duchovní, můžeme pomoct duším z očistce, 

můžeme rozpoznat své povolání – do čeho nás Bůh povolává. 

Když se postíme, otevíráme víc prostor Duchu svatému.  

Na začátku zjevení v Medžugorji Panna Maria řekla: „Postěte se 

o chlebě a o vodě ve středu a v pátek. Jen modlitbou a postem můžeme 

zastavit války, předcházet válkám, a dokonce změnit přírodní zákony.“ 

Když dáváte své tělo, je to náročné. Dáváte své tělo. Je to oběť Pánu 

a satan nenávidí ty, kteří se postí. 

Satan vás bude přesvědčovat, že to nedokážete udělat.  

Sestra Emmanuela dostala dotaz: „Manžel se nemůže postit, protože je 

pak zlostný a hádá se.“ 

Sestra odpovídá: „Půst je takové CT našeho života a odhalí skryté 

nádory. Je potřeba odhalit ten původ, proč je zlostný. Odhalit a bojovat 

s tím. Tím se posouváme v duchovním životě.“ 

Jedna matka si stěžovala, že ji děti neposlouchají a byla kvůli tomu velmi 

smutná. Když přišla do Medžugorje, obrátila se a začala dělat to, co říká 

Panna Maria. Začala se modlit a postit 2 dny v týdnu. A byla velmi 

překvapená. Když se začala postit, její děti ji začaly poslouchat.  

Proč se postit o chlebě a vodě?  

Zrnko pšenice musí jít do země, a když odumře, 

může vyprodukovat víc zrna. Ježíš zemřel, aby 

vstal z mrtvých. Ježíš se stal chlebem života.  

Praktické doporučení: 

Chleba doporučuje z kvalitní špaldové 

pšenice. Hodně vody. Chleba tolik, kolik 

potřebujeme. Podle toho, jakou práci děláme.  

Musí jít o půst ze srdce a z lásky. I když neuvidíme pozitivní 

výsledky, Bůh může na druhé straně planety obrátit hříšníka… 

Sestra Emmanuela, francouzská řeholní sestra žijící víc jak třicet 

let v Medžugorji, mluví o síle půstu…. 

 

Pokud i vás oslovila 
některá věta z přednášky, 
nebo se chcete o půstu 
dozvědět víc, můžete 
zhlédnout na youtube - 
Sestra Emmanuel Maillard 
- Zabudnutá sila pôstu 
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MODLITBA ZA MANŽELE, 
KTERÝM HROZÍ ROZPAD 
 

Prosím tě, dobrý Otče, 

prosím Ježíše i Marii, 

zachraňte všechna manželství, 

kterým hrozí rozpad 

z nejrůznějších příčin. 

Prosím tě, aby manželství, 

za které se modlím, 

prožilo zázrak proměny 

zla na dobro,  

chladu na vroucnost, 

tvrdosti na jemnost, 

hrubých slov na něžná, 

odcizení na blízkost, 

smutku na radost,  

lhostejnosti na touhu. 

Aby se tak zjevila tvá sláva 

a znovu v tebe uvěřili oni 

i jejich děti. 

Amen. 

 

Hospodin je můj pastýř… 
Mé srdce se zachvělo blahem, když jsem po delší době (nemoci) přišla 
do kostela na mši sv. Cítila jsem se jako znovuzrozená a nepřestala 
jsem Bohu děkovat za jeho velké Milosrdenství. Uvažovala jsem, čím to 
je, že se v kostele cítím tak dobře. Už kdysi dávno mě tetička Hrouzová 
říkala: „Mše sv. je největší poklad, co máme tady na zemi.” Tenkrát jsem 
to ještě nechápala, ale chodila jsem. 

SVĚDECTVÍ A IMPULZY K MODLITBĚ 
Modlíte se za svého 
manžela/manželku? Žehnáte si? 
 

- V tichosti / „na dálku“? 
- V obětí / nahlas? 

 

Žehnání je ve své podstatě 
svolávání Dobra, které je větší 
než já; Dobra, které já sám 
nejsem schopen vytvořit, 
způsobit ani ovlivnit. Žehnání je 
dovolávání se Boha a svolávání 
jeho Dobra na nějakého člověka. 
 

- V gestu žehnání zakouším 
nejen uzdravující moc Božího 
Ducha, ale také jeho ochranu. 
(Anselm Grün) 
 

- Když žehnáme, oblékáme si 
jakoby ochranný štít. (Elias Vella) 
 

- Žehnejte těm, kteří vás 
proklínají, modlete se za ty, kdo 
vám ubližují. (Lk 6,28) 
 

- Neodplácejte zlým za zlé ani 
urážkou za urážku, naopak 
žehnejte; vždyť jste byli povoláni 
k tomu, abyste se stali dědici 
požehnání. (1Petr 3,9) 

http://www.pastorace.cz/Clanky/Pozehnani-starce-Simeona-nas-vybizi-abychom-zehnali-svym-detem.html
http://www.pastorace.cz/Clanky/Pozehnani-starce-Simeona-nas-vybizi-abychom-zehnali-svym-detem.html
http://www.pastorace.cz/Clanky/Pozehnani-starce-Simeona-nas-vybizi-abychom-zehnali-svym-detem.html
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Odpusteni-a-jeho-pravidla-Proc-odpoustet-Elias-Vella.html
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Odpusteni-a-jeho-pravidla-Proc-odpoustet-Elias-Vella.html
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Bůh má své prostředky, kterými nás k sobě přitahuje, vede, nabízí, 
slibuje, ujišťuje …a tak nám nabízí slavení devíti prvních pátků 
zasvěcených smíru Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a devíti prvních 
sobot zasvěcených na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie. 
Pán Ježíš přislíbil spoustu milostí, kdo budou chodit devět měsíců 
po sobě, má to dobře vymyšlené. Když jsem začala chodit na první pátky 
a třeba sedmý jsem nemohla, tak příště začnu počítat zase 
od jedničky…uběhne jeden, dva, ...roky, a tak mě Pán přivádí 
nenápadně k sobě blíž a blíž a už ani nepočítám kolik je to pátků 
a chodím po každé, když to jde. 
S panem farářem Slaninou jsme jezdili na první soboty do Koclířova 
u Svitav k Panně Marii Fatimské. Dost často na to vzpomínám a jsem 
vděčná Bohu i o. Slaninovi, že jsem mohla jezdit i se svými dětmi. A jsem 

vděčná knínické farnosti za slavení mší svatých 
první soboty v měsíci.  Hospodin je můj pastýř, nic 
nepostrádám, vodí mě po travnatých 
nivách…Ž.23 

-vk- 
 

Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque: „Má 
všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po 
sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost 
konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti 
a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude 

v posledním okamžiku bezpečným útočištěm”. 
 

Dne 10. 12. 1925 se zjevila Panna Maria sestře Lucii z Fatimy: „Hleď, 
milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním, nevděční lidé je ustavičně 
probodávají rouháním a chladností. Aspoň Ty se přičiň, abys mě 
potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi 
milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích 
prvních sobot v měsíci vykonávají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se 
růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat 
o tajemstvích sv. růžence“. 
 

Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, 
Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: 
„Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má 
i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však 
projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se 
kterou jsme v lásce spojeni.“ 
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Co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících 

  
TRIDUUM MODLITEB MATEK 

Triduum se skládá ze tří po sobě jdoucích dní 
a skladba každého setkání je velice podobná. 
Začínáme vzýváním Ducha svatého, aby byl   námi 
a naplnil nás. Dále prosíme za ochranu 
modlitebního tridua kdekoli na světě a za sjednocení se v srdci i mysli. 
Každý den se věnujeme něčemu jinému. 

V pátek jsme byli vyzváni k odprošení za své hříchy. K tomu nás vedl 
úryvek z Písma svatého Žalm 77, 2-4, nad kterým jsme rozjímali a poté 
každý z nás mohl nahlas přečíst část nebo jen slovo, které se nás dotklo. 
Před oltářem s Tělem Ježíše Krista v monstranci byly svíčky, kříž s tělem 
Pána Ježíše a v pátek na první pohled živořící květina. Každý z nás 
dostal červenou bavlnku. Měli jsme ji pojmenovat konkrétním naším 
hříchem, který nás svazuje a se kterým bojujeme. Tuto bavlnku jsme 
mohli přinést před Pána a propojit jí květinu s křížem na znamení 
odevzdání našeho hříchu a touhy spojení se s Kristem. 

Teď si dovolím malý pohled do mého nitra, co jsem v tuto pro mě 
neobyčejnou chvíli prožívala já sama. 

Nechtělo se mi před oltář jít. Před všechny ostatní. Se slzami v očích. 
Bez nitky, protože jsem přišla o chvilku později. Ne, nepůjdu. Prožiju si 
to sama v lavici – mi znělo v uších. A pak jsem se najednou zvedla. Šla 
jsem napřímo kostelem za Pánem. S vlastní důstojností Božího dítěte, 
narovnaná, s očima upřenýma na Pána v Eucharistii. To, že nesu svůj 
hřích? – No a? – Toto je můj problém a ten Ti tady a teď, Pane, dávám, 
protože Ty na něj čekáš a chceš mi ho vzít. Čekáš, až Ti ho dám. Pro 
Tebe není problém si ho vzít, zapomenout, pohladit, potěšit, usmát se 
na mě a obejmout mě … není to problém pro Tebe. To jen já sama si 
tento svůj problém hýčkám, nechci si ho nechat nikým vzít a jen se 
v něm topit. Ale pokud svůj problém odevzdám, jsem volná… volná… 
a pokud vám do uší zní láskyplná slova písně „Ježíši blízko stůj, 
dotekem svým mě zachraň. Blízko stůj. V náruči své mě drž, já chci 
být Tvůj, Ježíši, blízko svůj. Ježíši buď se mnou. Sám nemám sílu, 
prosím, buď se mnou. Jen Ty sám můžeš život dát mi zas. Ježíši, 
blízko stůj.“ to nejde jinak, než se s nimi ztotožnit a přes slzy kutálející 
se po tváři se na Pána usmát a přijmout nový život z Jeho rukou. 
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Každému přeju tento pocit přijetí, objetí, vlastní důstojnosti, i když 
v běžném životě jsme spíš sráženi ostatními i sami sebou někam dolů. 
Kéž bychom toto pohlazení mohli vnímat a prožívat co nejčastěji. A ne 
jen jako jednotlivci, ale všichni jako manželé, jako rodina, jako 
společenství, jako církev, jako svět. 

Sobotní pokračování tridua se neslo v duchu odpuštění a prosbě 
za obrácení těch, kdo nám a našim dětem ublížili. Text k rozjímání byl 
Ezdráš 9, 4-6. Tentokrát jsme mohli před Pána předstoupit s konkrétními 
lidmi v mysli, kteří nám ublížili a tuto jejich křivdu na nás spáchanou před 
Pánem na kolenou odpustit. Pomocí barevných bavlnek, které 
znázorňovaly určité osoby, jsme propojili teď už květinu plnou poupat 
s křížem Pána Ježíše. Tímto počinem jsme se oprostili od dalších 
výčitek vůči onomu člověku – odevzdali jsme to Pánu, který vše přijal, 
a my mohli jít bez starostí dál. Na závěr zazněla velice silná modlitba 
za odpuštění, za zřeknutí se ospravedlňování se nebo touhy po pomstě. 

Nedělní setkání se neslo ryze v radostné náladě. I když to kvůli výpadku 
elektřiny bylo na první pohled pokaženo, vedoucí modlitby vše elegantně 
vyřešila – místo klavíru vzala do ruky kytaru a místo mikrofonu nás 
směle pozvala blíž k Pánu. V tento den jsme chválili Boha a děkovali za 
všechna požehnání, která jsme dostali. Hříchy a osoby, které jsme 
v předešlých dnech odevzdali Pánu, byly přikryty Ježíšovou krví (rudou 
látkou) na znamení Ježíšova přijetí všech našich lidských slabostí, pro 
které šel až na kříž, aby nás z nich vysvobodil. Chválili jsme za to Pána 
žalmem 148, 1-4 a poté i vlastními chválami a díky. 

Mě osobně velice zasáhla slova písní, které během modliteb zněly. Síla 
těchto slov v kombinaci s melodií a pevným, věřícím a rozhodným 
hlasem, kterým tyto písně byly zpívány, jsem neměla jediný důvod Bohu 
nevěřit nebo pochybovat o Jeho přijetí, lásce, odpuštění, o Jeho blízkosti 
v každé situaci všedního dne. 

Jen malá ochutnávka veršů z písní… 

 „Jsem tu sám, před Tebou poklekám, vše odkládám, vše odkládám. 
Blízko být, Ježíši, víc Tě mít, Tebe chci víc, Tebe chci víc. Já se 
vzdávám. Láskou svou přijď zavlažit duši mou, žíznivý jsem, žíznivý 
jsem. Otvírám náruč a touhu mám, chci slyšet Tvůj hlas, slyšet Tvůj hlas. 
Já se vzdávám, já se vzdávám, toužím Tě více znát, toužím Tě více 
znát.“ 
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„Dotýkáš se mocí, dotýkáš se ran. Vládneš mocí, Ježíši, jsi Pán. Ty jsi 
Pán, vládneš mocí, Ty jsi Král nad zemí.“ 

„V slávě nádherný, Král je důstojný, ať jásá celá zem, ať jásá celá zem. 
V záři přebývá, tma se ukrývá a noc se mění v den, noc se mění v den. 
Jak úžasný Bůh, zpívej se mnou, úžasný Bůh, ať každý ví, jak úžasný 
je náš Bůh.“ 

Moc děkuji za tuto možnost okusit Boží přítomnost tady a teď. Zaplať 
Pán Bůh! 

-lp- 

   
 

 

721 150 782. 
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Farní evangelizační buňky (FEB) 
5. prosince 2021 nás navštívili členové 
FEB z farnosti Brno – Řečkovice, aby 
nám povyprávěli o svých zkušenostech 
života v buňce. 
Naši farní buňku poté několikrát navštívili 
2 farníci. Chtěli získat osobní zkušenost.  
A jeden již zůstal. Takže buňka se 
rozrostla o dalšího člena. Momentálně 
má naše farní buňka 9 členů. 
Pokud byste chtěli také nezávazně 
zakusit společenství FEB osobně, jste 
srdečně zváni.  

Za knínickou buňku Pepa Ševčík 
www.evangelizacnibunky.cz 

Buňka je život 
V minulém Farníčku jsme se mohli dozvědět, co jsou to Farní 
evangelizační buňky a také, že jedna taková buňka už funguje v naší 
farnosti. 
Článek jsem zaznamenala s tím, že tato činnost rozhodně není nic pro 
mne. Už ten název – evangelizační buňka – mě odrazoval. Copak já 
bych mohla někoho evangelizovat, když kolikrát 
musím o svoji víru zápasit? A ještě k tomu ten čas – 90 minut, vždyť to 
bych ani nevydržela. 
Navíc v té „naší“ buňce jsou čtyři manželské páry, vedle kterých si 
připadám opravdu jako nedochůdče a trochu se jich ostýchám. 
Ale protože je mám zároveň ráda a vážím si jich, tak jsem se rozhodla, 
že v neděli 3.12.2021 zůstanu po mši sv. v kostele a poslechnu si, co 
nám přišli sdělit členové farních buněk z Řečkovic, které naše buňka 
pozvala. 
Jejich svědectví bylo civilní a normální – žádné ohnivé kázání, žádné 
naléhavé přesvědčování. Přitom však bylo vidět, jak jim buňky pomáhají 
prožívat osobní vztah k Bohu, jak jsou si navzájem oporou. To mě 
nahlodalo a zatoužila jsem se jednoho setkání účastnit. Ještě tak 
někoho přesvědčit, aby tam šel se mnou. Podařilo se a třikrát jsme dva 
šebetovští farníci byli navštívit „kenickou“ buňku. (Díky P., že šel se 
mnou do toho). 
Byli jsme přijati s radostí a láskou. Zažili jsme blízkost – jak vzájemnou, 
tak Boží. Něžnou, posilující.  
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Takže hlásím – není třeba se buňky bát. Budete občerstveni, posíleni, 
a přitom když nechcete, nemusíte nic říkat a ani se nijak zapojovat, 
můžete zůstat jen tichými pozorovateli. Usmívat se, plakat, zůstat 
v usebrání. 
Můžete se rozhodnout, zda chcete ještě přijít, anebo vám stačí tato 
jedna návštěva.  
Nejste k ničemu nuceni, k ničemu zavázáni, nikdo nikoho nesoudí. 
Jestliže ucítíte touhu či zvědavost, potřebujete-li posílit a narovnat se, 
obraťte se na Pepu Ševčíka ml., který Farní evangelizační buňku vede 
a zkuste to. Ať už vám je dvacet nebo vám je o několik desítek let víc. 

Maruška Hudcová 
 

Synodální proces v naší farnosti 
V současné době v naší farnosti probíhají poslední setkání synodálních 
skupinek. Závěry z těchto skupinek by měly být odevzdány do 2.3.2022. 
Celkem vznikly 3 skupiny, jedna naprosto spontánně v Šebetově 
a dvě v Knínicích. Setkání probíhala pod vedením moderátorů. Některé 
skupinky budou pokračovat v setkávání se k modlitbě či přípravě 
např. noci kostelů v Šebetově. Všem, kteří se aktivně zapojili, bych chtěl 
poděkovat za jejich odvahu a věřím, že závěry ze skupin mohou být pro 
Církev přínosem. S výstupy z těchto skupin budete později seznámeni. 

Miroslav Hartl, koordinátor 
 

Šebetovská synoda 
V prosinci minulého roku se v kostele objevily letáčky 

s charakteristickým logem a Farníček č. 42 s podrobnějšími 

informacemi, co to ta synoda je. Dali jsme dohromady šestičlennou 

skupinku vesměs dříve narozených farníků a začali se scházet. 

Postupovali jsme volně podle instrukcí, které připravila redakční rada 

Farníčku. Součástí každé schůzky byla modlitba k Duchu svatému, čtení 

úryvku z Písma a uvažování nad přečteným, vlastní jednání 

o synodálním tématu a závěrečná modlitba. Jednání byla naprosto 

neformální a probíhala hladce. Vedoucí skupinky pro každé setkání 

připravila program a rozeslala ho všem účastníkům, takže jsme 

přicházeli připravení. Během čtyř setkání jsme si zvolili téma, probrali 

otázky s ním související a na závěr vyplnili předepsaný dotazník. Na 

počátku se nám myšlenka vyplňování dotazníku příliš nelíbila, ale brzy 
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jsme zjistili, že dotazník byl chytře vymyšlen, aby shrnul celý obsah 

setkání. Na poslední schůzce jsme uzavření našeho úkolu oslavili 

šampaňským :-) a slíbili si, že budeme pořádat i nadále setkání našeho 

společenství, pro něž jsme zvolili „logo“ KLAS (klub aktivních seniorů). 
 

Naším synodálním tématem byla AUTORITA A SPOLUÚČAST 

s podtextem: Synodální církev je církví, na jejímž životě mají všichni 

účast a všichni nesou odpovědnost. 
 

V rámci tohoto tématu jsme se zamýšleli, jak tento cíl (synodalita) 

funguje na úrovni farnosti, diecéze, na úrovni národní i celosvětové. 

Shodli jsme se, že v naší zemi je církev na ústupu, že potřebuje reformu. 

To není nic nového, po reformě volá papež František a součástí jeho 

úsilí je právě výzva k synodálnímu procesu i na úrovni laiků. U nás 

papeže podporuje například Tomáš Halík a velmi mnoho praktických rad 

jsme získali od Michaela Martínka SDB – z jeho promluv na kanálu 

YouTube.  
 

Došli jsme k závěru, že na úrovni farnosti funguje synodalita dobře díky 

iniciativním osobám, že naše farnost patří mezi ty zdravější. Obecně je 

však iniciativa laiků v katolické církvi nízká. To je neblahé dědictví 

minulosti, kdy byla (a stále je) církev centralizovaná. Že je tato 

organizace nevyhovující, ukazuje nedostatek kněží. Na základě toho se 

naše skupinka shodla, že by mělo být změněno kanonické právo – 

zdobrovolnit celibát a umožnit ženám jáhenské svěcení. 

Ta nejdůležitější reforma by se měla odehrát v našem myšlení. 

To znamená nebát se pojmenovat problémy, které církev tíží 

a otevřeně o nich mluvit. Dopřát každému, aby se k nim vyslovil 

a podnítit tak jeho spoluodpovědnost za církev. Jde také o to, aby církev 

byla solí země, aby vystoupila z pomyslného gheta a spolupracovala 

s občanskou společností alespoň ve věcech, o nichž často mluví papež 

František: pomoc válečným uprchlíkům, záchrana vymírajícího života na 

planetě atd. 

Doufáme, že činnost skupinek bude startem praktické synodality 

a skutečnou změnou. 

Pavel Vybíhal 
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ZNÁME SE? 

 

Představte mi prosím členy vaší rodiny. 
Táta Antonín, máma Lucie, děti Elen, Klára, Lucie. Táta je učitel a máma 
fyzioterapeut. Zájmy: cestování, turistika, zpěv, hra na hudební nástroje. 
 

Kde jste dříve bydleli a proč jste si vybrali Knínice jako nové 
bydliště? 
Dříve jsme bydleli na Vískách a Knínice jsme si vybrali kvůli možnosti 
postavit dům. 
 

Můžete mi prozradit nějaký zážitek s rodinou, kdy jste byli rádi, 
že se máte?  
Rádi jsme spolu téměř kdekoliv. O společné zážitky není nouze. 
 

Máte ve vašem domě oblíbenou místnost? 
Lucinka pokojíček, Klárka obývák, Elen pokojíček, táta obývák a máma 
koupelna. 
 

Na jakém místě se scházíte k rodinné modlitbě? 
Zatím nejčastěji v ložnici. 
 

Kdo z vás doma zajišťuje dobrou náladu? 
Nejlepší náladu má Lucinka. 
 

Jsou tu krátce, teprve od podzimu minulého roku, ale milou a věčně 
usměvavou rodinku nejspíš nikdo z vás nepřehlédl. Jednoho únorového 

dne se k rodině Skřivánkových vypravila Klárka Hartlová na výzvědy…  
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život naší farnosti 

 

 

A jak se cítíte v našem kostele? 
V Knínickém kostele se cítíme přátelsky a spokojeně. 
 

Našli jste ve farnosti společenství a aktivity, ve kterých se cítíte 
dobře? 
Moc děkujeme za aktivity jako Físovičky, Děti víry, farní schola, dětské 
mše svaté, ve kterých se cítíme opravdu dobře. Těšíme se na další 
aktivity, které nás čekají. 
 

Pomáhá vám život farnosti setkávat se s živým Bohem? 
Určitě. Vaše, nyní už i naše farnost, je velmi živá. Kdo chce, nenechá 
nikoho spát! 
 

Kdo formoval vaši víru a máte oblíbeného světce? 
Rodiče. Měli jsme to štěstí. Našim oblíbeným patronem je svatý Michael 
archanděl. 
 

Čemu jste se naposled zasmáli? 
Když nás Klárinka požádala o rozhovor do farního zpravodaje. 
 

Chcete farníkům něco vzkázat? 
Že jim děkujeme za skvělé přijetí a těšíme se na další nová setkání. 
Reportérka byla velice milá! 
 

Za rozhovor děkuje Klárka Hartlová (8 let)  
 

 

 

 

 

 

Z VODY A DUCHA SVATÉHO SE ZNOVU NARODILI: 
 

19. 12. Justýna a Kryštof Hauptovi, Vážany 
 

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

22. 1.  Helena Souralová, 79 let, Šebetov 
16. 2. František Růžička, 69 let, Knínice 
25. 2. Lucie Mahelová, 41 let, Knínice 
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Církev bez hranic aneb co se děje kolem nás 

 
 

POSTNÍ KAPKY – TÉMA O LÁSCE V RODINĚ 

Mobilní aplikace, která nabízí: 
Modlitby na každý den 
Liturgické biblické texty 
Encyklika papeže Františka o rodině Amoris Laetitia 
Z katechezí papeže Františka o rodině (2015) 
Postní impulzy olomouckého pomocného biskupa 
Josefa Nuzíka 
Postní foto, audio, video a rádio 
Zpovědní zrcadlo se zaměřením na život v rodině 

 

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU 
Diecézní katechetické centrum připravilo i letos pomůcku Malý 

průvodce postní dobou. Připravuje se elektronická aplikace, kterou si 
mohou zájemci zdarma stáhnout do svých mobilních zařízení. Pomůcka 
nabízí pro každý všední den citát z Bible a krátký duchovní impuls 
inspirovaný slovy papeže Františka, modlitby a liturgická čtení. Krátká 
zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili vzhledem k 245. výročí založení 
brněnské diecéze někteří kněží s křestním jménem Petr nebo Pavel. 

 

BÝT SAMA SEBOU 
I letos bude v brněnském Centru naděje a pomoci pořádán 

o jarních prázdninách kurz pro dospívající dívky ve věku 12 až 18 let 
s názvem Být sama sebou I, tentokrát v termínu 7. až 11. března 2022. 
Program je plánován vždy na dopoledne od 9 do 13:30, informace 
a přihláška na https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1 

 

MISIJNÍ KALENDÁŘ 2022 
Na stránkách missio.cz v 

rubrice Aktuality naleznete oblíbený 
postní Misijní kalendář na každý 
den postní doby 2022 v barevné i v 
černobílé variantě. Úkoly je možné 
upravit podle věku účastníků. 
Využít můžete i křížové cesty a 
další náměty pro činnost v Misijním 
klubku, ve farnosti, ve škole nebo doma v rodině. 

https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1
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FARNOST SVITÁVKA 
 

Farní kostel 
sv. Jana Křtitele je 
raně barokní stavba 
z roku 1703.  
 

Fara patří k 
nejstarším na 
Moravě, zvon ve 
věži kostela k 
nejstarším v okolí. 
 

Do farnosti patří kromě Svitávky také 
místní část Sasina, Zboněk, Skalice 
nad Svitavou a Chrudichromy. 
Administrátorem excurrendo je 
od roku 2013 P. Miroslav Šudoma. 
 

Filiální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 
Skalice n. Svitavou 
Kaple sv. Cyrila a Metoděje Chrudichromy 
Kaple sv. Jana a Panny Marie Zboněk  
 

 

 
 
 
 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní 
mše sv. 
10:30 



 
       34 

Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 Tříkrálová sbírka 
Jsme rádi, že v Knínicích, Vážanech i v Šebetově mohla Tříkrálová 

sbírka proběhnout klasickým způsobem. Na dětech bylo vidět nadšení 

a svědčily o krásných setkáních. V neděli před sbírkou o. Šudoma 

„králům“ požehnal a vyslal je, aby toto požehnání nesli tam, kam přijdou.  

A kolik peněz nakonec bylo v kasičkách Charity?  

 

Šebetov 36 109 Kč 

Vážany 18 083 Kč 

Knínice 39 117 Kč  

 

Díky vám, milé 

děti, že jste se 

ochotně a s chutí 

zapojily.  

 

Vánoční misijní jarmark 
Týden před vánočními svátky byl v naší farnosti jarmark. Díky 

epidemiologickým opatřením jsme byli postaveni před nelehký úkol, jak 

se k tomu organizačně postavit, aby se lidé nekumulovali na jednom 

místě, ale aby tato akce proběhla. Naše plány, že bude jarmark venku, 

kazilo počasí, protože foukal silný vítr, ale nakonec se snad všechno 

vyřešilo a kdo chtěl, ten si mohl prohlédnout a zakoupit krásné výrobky.  

Díky vám všem, kteří jste přispěli. Částka 31 890 Kč byla rozdělena 

na poloviny. Jedna polovina putovala do Mobilního hospice sv. Martina 

v Blansku a druhá podpořila Spolek Ichtyóza.  

 

Díky patří Soni Měkotové, 

která opět s velkým 

nasazením tvořila s dětmi 

krásné výrobky, a také vám 

všem, kteří jste vyráběli doma.  
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PODĚKOVÁNÍ NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD 
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PŘEDSTAVENÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 
 
V letošním roce budeme prožívat v naší farnosti velkou slavnost. Sedm 
dětí ze 4. třídy poprvé přistoupí ke stolu Páně, aby mohlo přijmout 
poprvé Tělo Kristovo. Tato velká událost a slavnost se uskuteční 
v měsíci květnu, a to v neděli 15. května. 
Na přijetí svátosti eucharistie a svátosti smíření se děti poctivě a pečlivě 
připravují v hodinách náboženství. Covidová pandemie do výuky 
náboženství loňský rok zasáhla a přerušila ji, proto naši prvokomunikanti 
jsou již šikovní čtvrťáci. Už ví, co je to hřích a co způsobuje, poznali 
jednotlivá Boží přikázání z Desatera a snaží se jimi řídit. Další témata, 
která musí děti ještě zvládnout, jsou například části mše svaté, 
pak svátosti, zvláště svátost smíření a svátost eucharistie.  
Od konce měsíce ledna probíhají na faře také pravidelná setkání dětí 
a rodičů s panem farářem M. Šudomou.  
Našich sedm prvokomunikantů bylo farnosti představeno při dětské mši 
svaté dne 20. ledna. 
 

 
A nyní se vám děti krátce představí ve Farníčku.  

Eliška Štolfová 
Je mi 9 let a bydlím v Knínicích. 

Mám ráda pár sportů, pak 
malování a hraní si s legem. 
K 1. sv. přijímání jdu, protože 

věřím Pánu Bohu a těším se, až 
přijmu Pána Ježíše. 

 

Jonáš Mynář 
Je mi 9 let a jsem z Knínic. 

Baví mě fotbal. Rád hraju videohry. 
Ke sv. přijímání jdu proto, abych 

byl blíž k Bohu. 
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Miriam Hartlová 
Je mi 10 let a bydlím v Knínicích. 

Baví mě sportování, zpívání, hraní 
na hudební nástroje a kreslení. 

Chci jít k 1. sv. přijímání, protože 
se těším, až budu moct přijímat 

Pána Ježíše. 
 

Pavel Dračka 
Mně je 10 let a bydlím v Knínicích. 

Baví mě fotbal, tělocvik 
a mobilní hry. 

Ke sv. přijímání jdu, 
abych byl blíž Bohu. 

Rozálie Hauptová 
Bydlím ve Vážanech a je mi 9 let. 

Baví mě čtení a ráda 
hraju na klavír. 

Těším se, až poprvé ochutnám 
hostii a budu moct přijímat 

Pána Ježíše. 

Jan Dračka 
Je mi 10 let a jsem z Knínic. 

Rád hraju fotbal, maluju si a baví 
mě vlastivěda. 

Těším se na kamarády, kteří taky 
půjdou k přijímání, a na to, až budu 

přijímat Tělo Boží. 
 



 
       38 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milí farníci, tyto děti a jejich rodiny můžeme podpořit modlitbou. 
Pokud se chcete modlit za konkrétní dítě (stát se jeho duchovním 
pomocníkem), stačí si vzadu v kostele na stolečku vybrat lísteček se 
jménem jednoho z prvokomunikantů. Díky vám! 

katechetka Markéta Dvořáková 
 
Kromě známých modliteb, nebo modliteb vlastními slovy, 
můžeme využít i následující modlitbu. 
 

Pane Ježíši, chceš brzy přijít k dalším dětem naší farnosti 
ve svatém přijímání. Prosíme Tě, dávej jim svou milost, aby se na 
tuto velkou slavnost dobře připravily a mohly Tě přijmout se 
zbožností a úctou. Svěřujeme Ti také rodiče těchto dětí, jejich 
kmotry a katechety, kteří je na první svatou zpověď a svaté 
přijímání připravují, a dej jim, aby těmto svým dětem byli vždy 
dobrým příkladem, oporou a povzbuzením v častém a upřímném 
přijímání těchto svátostí, a tak aby všichni byli připraveni 
v příhodný čas přijmout nasycení radostí života věčného. Amen. 

Karolína Kopecká 
Jsem z Knínic a mám 9 let. 

Baví mě malovat a vybarvovat. 
Chtěla bych jít k 1. sv. přijímání, 

protože si to přála babička, 
než umřela. Těším se, 

až přijmu Boha a Ježíše. 
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BISKUPSKÉ OKÉNKO 
Rok 1777: 
založení Biskupství brněnského 
  
Biskupství brněnské vstoupilo 
do roku, v němž si bude připomínat 
245. výročí svého založení. Jaký 
dárek si brněnský diecézní biskup 
Vojtěch Cikrle v jubilejním roce 
přeje? „Věřím, že brněnská 
diecéze dostane nového biskupa." 
 
„Každá diecéze je jedinečná svou 
historií, svou tradicí, světci, kteří ji 
obývali a ovlivňovali, také kněžími, vzdělávacími institucemi či umělci. 
Je jedinečná každým, kdo v ní žije a obohacuje tím, čím byl sám 
obdarován. Je jedinečná každým z nás. (...) Na začátku své biskupské 
služby jsem stanovil péči o rodinu a o farnost jako priority a prostředek 
rozvoje našeho společenství ve vztahu mezi sebou a k Bohu. Dnes bych 
rád toto zaměření rozšířil ještě o jednu oblast, a tou je diecéze. Tedy aby 
naším společným zájmem byla péče o rodinu, farnost a diecézi…“ 
 

 
Dne 5. prosince roku 1777 vydal papež Pius VI. zvláštní bulu, kterou 
povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství, a jemu podřízené nové 
Biskupství brněnské s ním mělo vytvořit moravskou církevní provincii. 
Tehdy rovněž plánované opavské biskupství na své založení 
z politických důvodů čekalo více než dvě stě let, až do 30. května 1996. 
Prvním brněnským biskupem byl jmenován hrabě Matyáš František 
Chorinský z Ledské, probošt brněnské kapituly a pomocný biskup 
olomoucký. Od té doby se na brněnském biskupském stolci vystřídalo 
dalších dvanáct sídelních biskupů. Zanedlouho si budeme připomínat 
padesáté výročí od úmrtí dvanáctého brněnského biskupa ThDr. Karla 
Skoupého, který zemřel 22. února 1972 a po jeho smrti zůstal brněnský 
biskupský stolec osmnáct let neobsazen. 
V době svého vzniku měla brněnská diecéze sto jednapadesát farností 
rozdělených do osmnácti děkanátů. Dnes ji tvoří ve dvaceti děkanátech 

O brněnské diecézi 
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čtyři sta padesát farností, o které pečuje 314 kněží – 242 diecézních a 
72 řeholních (údaje k 1. 11. 2021). V České republice je v současnosti 
brněnská diecéze počtem farností největší a svou rozlohou třetí 
nejrozsáhlejší. 
Od roku 1777 do dnešního dne bylo v brněnské diecézi vysvěceno 
celkem 4039 kněží. 
Patrony hlavního diecézního chrámu, katedrály v Brně na Petrově, 
stejně jako patrony celé brněnské diecéze, jsou apoštolové sv. Petr 
a Pavel. A stojí za malou odbočku, že Bůh pro brněnskou diecézi vybral 
jako pomocné biskupy ty, kteří nosí jejich jména – v roce 1999 byl 
jmenován pomocným biskupem Petr Esterka a v roce 2016 Pavel 
Konzbul. 
Velkou událostí, kterou si mnozí pamatují, prožila brněnská diecéze 
v roce 2009. Svatý otec Benedikt XVI. byl prvním papežem, který ji 
navštívil. V neděli 27. září slavil na tuřanském letišti bohoslužbu 
společně s více než sto dvaceti tisíci poutníky od nás i ze zahraničí. 
V letošním roce si připomínají výročí založení také další církevní 
subjekty. V roce 1992 obnovil biskup Vojtěch Cikrle činnost Diecézní 
charity Brno (30. výročí) a založil Centrum pro rodinu a sociální péči se 
sídlem v Brně (30. výročí). Loni v listopadu oslavila 20. výročí založení 
Knihovna biskupství, výročí si připomínají také další centra… 
 

 
Karel Skoupý se narodil 30.12.1886 v Lipůvce (okr. Blansko), kněžské 
svěcení přijal 16.7.1911 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a jeho 
prvním působištěm se staly Dyjákovice. Odtud byl povolán zpět do Brna, 
aby se stal prefektem chlapeckého semináře. Od roku 1923 byl pak 
celých 25 let jeho rektorem – až do svého jmenování biskupem (1946). 
Roky 1953-1968 prožil v internaci. 
V období Pražského jara se brněnští kněží a věřící dožadovali jeho 
návratu do Brna, což se po delším jednání podařilo. 22.6.1968 za velké 
účasti věřících proběhlo jeho „druhé“ uvedení na biskupský stolec. 
Po srpnu 1968 však krátké období relativní svobody skončilo 
a následovala normalizace a nový útlak církve. 

Letos 22. února si brněnská diecéze připomněla 50. výročí úmrtí 
12. sídelního brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého. 
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Karel Skoupý zemřel 22. února 1972 
a po jeho smrti zůstal brněnský 
biskupský stolec 18 let neobsazen. 
Diecézi v té době vedl kapitulní vikář 
Ludvík Horký (1913), prelát 
Královské stoliční kapituly sv. Petra a 
Pavla v Brně. 
Dne 11. září 2021, při příležitosti 
oslav 650. výročí založení obce 
Lipůvka, udělila obec biskupovi Karlu 
Skoupému, svému rodákovi, čestné 
občanství in memoriam. 

 
 

 

 

Zemřel ostravsko-opavský biskup 

Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem 
Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-
opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Na věčnost byl 
povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl 
krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 

1996.    
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Emeritní generální vikář Jiří Mikulášek oslavil osmdesátiny 
Děkan a první prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla 
a bývalý dlouholetý generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří 
Mikulášek oslavil 5. února 2022 své osmdesáté narozeniny.  

Otče Jiří, co považujete v současné době za nejdůležitější? 
Abychom jako církev dokázali nabízet společenství církve jako domov, 
kde se všichni cítí být přijati. 
 

Kdo byl pro Vás v životě největším vzorem? 
Největším vzorem pro mne byl a je svatý Jan Bosko. A také několik 
dobrých kněží, které jsem poznal a díky kterým jsem si postupně 
vytvářel obraz, jak by měl kněz žít a působit. Hodně mi dal příklad otce 
Františka Vavříčka, ke kterému jsem byl ustanoven jako novokněz, 
a prožil jsem s ním v Jedovnicích pět kaplanských roků. 
 

Na co ze svého sedmadvacetiletého působení ve funkci 
generálního vikáře nejčastěji vzpomínáte? 
Jako generální vikář jsem byl připraven o pravidelný život s konkrétní 
farní rodinou. Chyběly mi zvlášť děti v náboženství a na dětských mších, 
a také příprava snoubenců. Rád vzpomínám na světová setkání 
mládeže, kterých jsem se rád zúčastňoval a kde jsem se tak trochu cítil 
jako jeden z nich. Protože v té době ještě nebyl v Brně pomocný biskup, 
uděloval jsem častěji svátost biřmování ve farnostech. Pravidelně jsem 
se při tom ptal biřmovanců, jakého patrona si zvolili, a proč. Většinou se 

Z webu cirkev.cz jsme převzali rozhovor: 
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otevřeli a dali před společenstvím farnosti nahlédnout do své duše. Bylo 
to často jejich první veřejné svědectví. Občas jsem se dozvěděl i něco 
nového. Jedna dívka si zvolila za patronku Veroniku, protože ráda fotí, 
a Veronika je patronkou fotografů. To mě nikdy nenapadlo, ale teď to 
šířím. Popřál jsem jí, aby Pán Ježíš vtiskl svoji tvář do její duše. 
 

Mají to dnes mladí kněží těžší než v době Vašich začátků? 
To se asi nedá srovnávat, protože jde v první řadě o tajemství, o důvěrný 
vztah mezi Ježíšem a tím, koho On volá. Tento vztah pokračuje i po 
vysvěcení, je to příběh, který se nedá vysvětlit ani pochopit světskou 
logikou úspěchu a kariéry. Je to opakování příběhu učedníků, kteří 
„opustili všechno a šli za ním“. V evangeliu můžeme číst: Ježíš na ně 
pohlédl s láskou a řekl jen: „Pojď za mnou“. A oni nechali všeho a šli za 
ním do nejistoty a do neznámé budoucnosti, protože jejich jistotou byl 
Pán. Důležité však je prožívat svůj kněžský život pevně zakotvený 
ve společenství církve, vedeném nástupci apoštolů, protože církev 
se svými pastýři je viditelným znamením Kristovy přítomnosti ve světě. 
Hodně záleží na tom, k jakému faráři přijde na začátku své kněžské 
dráhy a jestli najde kněžské společenství, ve kterém by našel své 
zázemí. 

V rozhovoru o. Jiří mluví o tom, že při biřmování často biřmovanci 
poprvé vydávají veřejné svědectví, když odpovídají na otázku, kterého 
světce si vybrali a proč. I my jsme tuto zkušenost zažili! – biřmovanci 
z roku 2006. 

Farní vzpomínka spojená s otcem Jiřím Mikuláškem:  
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Nečekaná otázka otce Jiřího našim potním žlázám dala zabrat. Ale mám 
na tuto chvíli silnou vzpomínku – ve smyslu, jak o ní hovoří o. Jiří. Byla 
to výzva nahlas mluvit před společenstvím farníků a vyznat, čím je pro 
mě zvolený patron. A ten moment, kdy řeknete nahlas to, co nosíte 
uvnitř, je silný. Jako by se najednou zpečetí to, co bylo jen neurčitě 
přítomno někde v nitru. Díky, otče Jiří, že jsem s velikým chvěním, ale 
s radostí mohla promluvit o touze více milovat Pannu Marii a žít po vzoru 
její čistoty! 
A nedá mi vzpomenout ještě jednu 
událost spojenou s otcem 
Mikuláškem. Vlastně doteď 
pořádně nevím, jak se to stalo, ale 
byla jsem otcem oslovena, ať 
s naší farní partou mladých lidí 
vyjedeme spolu s ním na výlet. 
Doporučil Dolní Kounice a místní 
rozpadlý klášter Rosa Coeli. 
Dodnes mám v počítači uloženou 
tématickou soutěž k právě 
probíhajícímu roku svatého Pavla, 
kterou jsme tam hráli – bylo to 
v roce 2008.    -ph- 
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Emeritní olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička slaví 80 let 
Otec biskup Josef Hrdlička se narodil 19. ledna 1942 ve Velkých 
Opatovicích. Biskupem byl od roku 1990, v roce 2017 přijal 
papež František jeho rezignaci podanou z důvodu dosažení věku 75 let. 

Kromě své požehnané pastorační služby se otec biskup Hrdlička hojně 
věnoval a stále věnuje psaní, a to jak tvůrčímu, tak překladům. Je znám 
rovněž jako překladatel duchovní poezie. Je také autorem, 
překladatelem a upravovatelem textů duchovních písní. Některé písně 
jím otextované zpíváme i u nás v našem kostele. V době velikonoční 
Aleluja, církev zpívá (410), v mezidobí Buďte bdělí (519) a Všichni 
jsme děti (525). 

Biskup Josef Hrdlička je naším krajanem, má naši Malou Hanou rád. 
Rád se sem vracívá, zvláště na poutní místo Kalvárie u Jaroměřic. Zde 
se s ním někteří z vás možná setkali. Před více než dvěma desítkami let 
se s ním zde setkali členové knínické scholy, kteří svým zpěvem 
doprovázeli slavnostní bohoslužbu při biřmování, které zde pan biskup 
Hrdlička uděloval. Po skončení biřmování náš tehdejší duchovní 
správce P. Slanina pana biskupa přivedl a ten si s knínickými srdečně 
popovídal. Snad si někteří účastníci tohoto setkání vzpomenou… Také 
mladí lidé, kteří studovali v Olomouci se mohli s panem biskupem 
setkávat v olomouckých kostelích nebo třeba při modlitbě růžence v jeho 
soukromé kapli. Pozdravný dopis knínickým farníkům od biskupa Josefa 
Hrdličky jsme si mohli přečíst v 16. čísle našeho Farníčku. 
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Úklid kostela 
Na začátek otázka: Jak bychom reagovali, kdybychom v neděli přišli do 
kostela a tam visely ze zdí cáry pavučin, na lavicích vrstva prachu a na 
zemi hromádky bláta? Zamysleli jsme se někdy nad tím, že čistý kostel 
je dílem šikovných rukou farních uklízeček? Od postavení našeho 
kostela jich bylo určitě už pěkných pár desítek. Mysleme na ně při svých 
modlitbách a v duchu jim poděkujme.  
 
Před opravami kostela se o jeho čistotu staraly dlouhá léta paní Fialová 
a paní Hrdá. Opravený a vymalovaný kostel přebrala do své péče dcera 
paní Fialové Eva Borková. S týmem uklízeček, který se jí podařilo 
za patnáct let vybudovat, se vzorně starají o čistotu našeho svatostánku. 
Teď ale přišla doba, kdy je potřeba tento tým obnovit a doplnit.  
Paní Borková prosí, nebo spíše naléhavě apeluje, na všechny farníky 
a farnice, kteří by byli ochotni a schopni se do této služby farnímu 
společenství zapojit, aby se co nejdříve u ní přihlásili. 
Není to žádná podřadná práce, ale služba potřebná a srovnatelná třeba 
se službou ministrantů, lektorů nebo zpěváků. Znamená to vzít pětkrát 
nebo šestkrát do roka v pátek nebo v sobotu do ruky hadr, smeták, 
vysavač a utřít, zamést a vysát. 
Tak neváhejme, hlasme se, uklízejme, ať je nám v našem kostele 
vždycky dobře! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
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Před pár dny jsem byl požádán, zda bych mohl napsat pár informací ke 
stavebním pracím kolem kostela sv. Marka v Knínicích. Já tyhle 
informace sice píši do místního Knínického zpravodaje, ale ten se třeba 
nedostane do rukou farníků z Vážan nebo Šebetova a dalších okolních 
obcí, proto jsem nápad přivítal a napsal následujících pár řádků.  
 
Jako první stavební práce začaly na schodišti naproti hlavnímu 
vchodu do kostela. Tohle schodiště nebylo zaměřeno, nebylo 
v katastru. Nechal jsem firmou Aditis schodiště zaměřit a při obdržení 
geometrického plánu jsem zjistil, že horní část schodiště se nachází na 
pozemku farnosti a spodní část (od zdi ke komunikaci) na pozemku 
městyse Knínice. Zadal jsem udělat rozpočet na opravu, který byl na 
částku přes 1 mil. Kč. Problém nastal v tom, že městys nemůže 
opravovat stavby na cizím pozemku, tzn. na pozemku farnosti. Proto 
bylo s farností dohodnuto, že obec převede pozemek městyse za 1,- Kč 
na farnost a farnost schodiště opraví, i brigádně, což vyšlo daleko 
levněji. V současné době je oprava schodiště téměř hotová.  
 
 
 
 

 

INFORMACE Z RADNICE 
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Druhé schodiště, které je v majetku městyse, se v současné době 
opravuje. I tohle schodiště po mém nástupu na radnici nebylo zaměřeno. 
Ze schodiště, chvíli po komunálních volbách v r. 2018, odnesl vítr celou 
plechovou střechu. Aleš Pospíšil ze Sudic udělal střechu novou. 
Počátkem února letošního roku obecní zaměstnanci osekali zvětralou 
omítku. Omítka nedržela v místech, kde je z druhé strany hlína. Zábradlí 
odvezli a natřeli, po opravě omítky se našroubuje zpět. Opravu omítky 
bych chtěl provést do knínické pouti, a to sanační omítkou. Bude třeba 
i zajištění trámů, které jsou napadeny hnilobou v části ve zdi. 

 
Další oprava, kterou už realizuje městys, je oprava kaple sv. Floriána. 
Kaple a pozemek je v majetku městyse Knínice, byla opravována 
naposledy v roce 1994. Kaple si opravu již zasloužila, proto jsem se 
začal shánět po dotaci. Každá koruna do rozpočtu je dobrá. Bohužel, 
ministerstvo pro místní rozvoj poslední dva roky nevypisuje dotace 
na opravy sakrálních staveb. Jediný subjekt, kde se naskytl příspěvek, 
bylo ministerstvo zemědělství. Nechal se zpracovat popis památky 
s rozpočtem oprav, nafotil a požádali jsme na uvedeném ministerstvu. 
Žádost o dotaci a výběrové řízení nám dělala firma Authoria z Jihlavy, 
se kterou spolupracujeme a tato spolupráce je výborná. Dotaci jsme 
dostali ve výši 200 tis. Kč, což byla max. částka na opravu. Samotná 
oprava má rozpočet 381 tis. Kč. Opravu provádí Radek Jedlička, který 
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byl nejlevnější ve výběrovém řízení. Náklady se trošku navýšily o nové 
krovy vazby. Bylo třeba je vyměnit všechny, ne jenom části, jak bylo 
uvažováno. Krovy jsou na žádost památkářů hoblované a čepované 
dubovými kolíky. V současné době probíhá technologická přestávka, 
práce budou pokračovat na jaře a do knínické pouti bude patrně oprava 
hotová. Kapličku chceme osvětlit. Kolem kaple bude ještě zbudována 
drenáž pro odvod vlhkosti. 

 
Nejnákladnější stavbou pro městys bude výstavba kolumbária, 
chodníku kolem kostela a nového hřbitova u kostela. Na tuhle akci se 
nepodařilo sehnat nikde dotaci a čekat s realizací nemůžeme z důvodu 
nedostatku míst pro pohřbívání. Po vypracování projektové 
dokumentace bylo vyřízeno stavební povolení, rozpočet a vysoutěžena 
realizační firma. Výběrové řízení vyhrála dne 21.2.2022 firma Stavkom 
spol. s.r.o. Boskovice s cenou 2 696 719,- Kč. Staveniště bude předáno 
ihned po podpisu smlouvy, aby mohly práce obratem začít. I zde bych 
chtěl realizaci do pouti, podmínka ve výběrovém řízení je do konce 
června. Kolumbárium poskytne 135 skříněk na urny. Skříňky s dvířky 
jsme zakoupili již na podzim, před jejich zdražením. Dopravu od Hradce 
Králové zajistila autodoprava Petra Lujky z Knínic, složení plného 



 
       50 

kamionu palet Slávek Kostík. Palety jsou od podzimu uskladněny vedle 
kostela, za vstupem do hrobky. Při výstavbě kolumbária bude vystavěn 
i chodník kolem celého kostela a další chodník kolem kaštanu 
u schodiště, kde vzniknou další místa pro hroby. Už teď se mě ptají lidé 
na kolumbárium, spousta lidí si tam chce uložit urnu nejen třeba 
ze zrušeného hrobu ze starého hřbitova, ale zájem je i od rodáků, kteří 
v Knínicích nebo okolních obcí nebydlí, ale narodili se zde a strávili 
dětství.  
 
Začátkem února jsme podali žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi. 
Jedná se o opravu asi 80 m dlouhého úseku zdi, od horní brány 
na hřbitov po zvonici. Žádost o dotaci jsme podali opět na ministerstvo 
zemědělství, kde se patrně jedná o poslední dotaci, jelikož současná 
vláda škrtá výdaje z důvodu úspor. O dotaci byl obrovský zájem, 
dokazuje to fakt, že během půl hodiny po spuštění byl příjem žádostí 
stopnut z důvodu vyčerpání peněz. Její výše je max. 300 tis. Kč. 
Knínicím se přihlásit podařilo, rozhodnutí budeme znát asi za 4 měsíce. 
Pokud dotaci dostaneme, tak bychom s opravou zdi začali patrně na jaře 
r. 2023. V letošním roce ale musí přijít na řadu odtěžení hlíny v úseku 
vedle brány vpravo, kde je navršena hlína až skoro po vrch zdi a tato 
hlína vytváří tlak na uvedenou zeď, která se naklání směrem do hřbitova 
a hrozí zřícení na hroby. Provizorně jsme již kousek zdi opravovali, zeď 
zde spadla. Zeď má totiž dle průzkumu základy jen asi 30 cm. Při opravě 
se budou muset patrně udělat injektáže pod zdivo. Letošní zimu byly 
také vykáceny některé vzrostlé stromy, které byly ve dvou řadách. 
Z těchto stromů padaly větve, hrozilo poškození náhrobků nebo v 
horším případě pád větve na osoby na hřbitově. Tím, že stromy byly v 
řadách, tak jejich koruny byly rostlé vždy na jednu stranu a vytvářely tlak 
na kmeny stromů. Po odborné konzultaci s autorizovaným arboristou 
byly tedy nebezpečné stromy vykáceny a budou nahrazeny novými, 
šlechtěnými stromy pro zpevnění svahu. Před horní bránou ještě 
zvažujeme vybudování nového příchodu od křižovatky a místa na černý 
kontejner, který by sloužil na zbytky svíček ze hřbitova.  
 
Tolik z dění na radnici kolem kostela. Jelikož máme začátek roku, 
tak bych Vám chtěl závěrem mého článku popřát hlavně hodně 
zdraví a poprosit o modlitbu, aby se všechny stavební akce a plány 
zdárně bez větších problémů podařily. 
 

Petr Grénar 
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Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě 
a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině. 
 
Sestry a bratři, 
věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom 
se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně 
s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: 
  

Dobrý a milosrdný Bože, 

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra 

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy 

a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. 

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému 

lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět. 
  

Otče náš… 
  

Zdrávas, Maria… 
  

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 
  

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

  
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali 
na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. 

 
Vaši čeští a moravští biskupové. 

VÝZVA K MODLITBĚ A POSTU  
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Nic ať tě neděsí, 

Nic ať tě nemate, 

kdo má Boha, 

nic mu neschází. 

Bůh sám stačí. 

 

(Sv. Terezie z Avily, učitelka Církve) 
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