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Milí farníci a přátelé,  
čas běží tak rychle, že vychází další podzimní číslo farního zpravodaje. 
Chci se zamyslet a porovnat náš život s ročním obdobím. Jaro je takové 
mládí, léto je zralé období v nejvíce produktivním věku, dále podzim, čas 
sklizně, kdy vzpomínáme na minulost a díváme se na to, co je před námi. 
Jsem rád, že se můžu s Vámi zahledět i do minulosti a vzpomenout na 
kněze, kteří sloužili v naší farnosti. Na podzim máme také slavnost 
Všech svatých a díváme se na nebe. Nebe a kněžství jsou spolu 
spojené.  
Prvním povoláním kněze je být znamením nebe, má být 
viditelným znamením neviditelného Boha tady na zemi 
tak, aby lidé, kteří se setkávají s knězem,  začali toužit žít 
s Bohem, aby ho chválili a víc milovali, aby změnili svůj 
život na lepší. 
Dalším je kněžská misie, ta je dobrým průvodcem k nebi. Když jsem psal 
diplomovou práci o kněžství v učení papeže Benedikta XVI., zaujalo mě, 
co papež napsal: „Kněží jsou takové kanály, skrze které Boží dary 
a Jeho milosti plynou na lidi. Kněz je člověk pro druhé.“ 
Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši modlitbu za nás kněze a poprosit 
o další modlitby, protože takové budeme mít kněze, jaké si vymodlíme. 

o. Sylwester 
 

 

Co o nich říká stará obecní kronika: 
Kostel odedávna náležel klášteru Hradišťskému u Olomouce, který 
sem vysílal své členy řádové s titulem proboštským. 
První z nich jmenuje se Bohuslav r. 1285, jenž po 25leté správě se 
stal opatem r. 1310. Delší dobu zde působili, aneb jinak jsou 
významnější: r. 1417 Martin, r. 1421 Mikuláš, zvolen r. 1433 opatem, 
r. 1446 Jiří, r. 1454 Marek, r. 1466 Mikuláš, r. 1483 Prokop, r. 1530 
Jan Procek, + 1541, r. 1554-1565 Mart. Sekanina, r. 1577 Pav. 
Grunwald, jmenován r. 1587 opatem, r. 1684 Jos. Kadermann, 
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r. 1745 Jan Kryštof Táborský, nar. r. 1696 v Sokolnicích, theol. 
spisovatel a po celé diecési proslulý kazatel, psal česky, německy 
a latinsky. Česky napsal "Vejklady na nedělní a sváteční evangelia". 
Zemřel v nejlepším věku r. 1748. R. 1763 dosazený Jan Herman 
přečkal zrušení kláštera a zemřel r. 1795. Po něm stal se prvním 
světským duchovním Šeb. Bilímek (+ r. 1830), Josef Luňáček do 
r. 1878, Jan Kraupner do r. 1897, od které doby nynější farář Tomáš 
Špidla, rodák šebetovský. 

 
 
P. Tomáš Špidla zemřel 
v roce 1910, po něm 
nastoupil P. Alois Vašíček. 
 
 
 

 

 
Farář Alois Vašíček, který vedl 
správu farního obročí od roku 1910 
po zemřelém faráři Tomáši Špidlovi, 
jenž zde byl farářem od roku 1897, 
zemřel 29. října 1926 a byl pohřben 
na místním hřbitově na „Vše 
svaté”.  - Tolik další krátký zápis 
z kroniky. 
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Poté byl ustanoven v naší farnosti P. Caha. 
Přišel z Horního Štěpánova a s ním jeho 
sestra jako farní hospodyně. Měl na faře 
pacholka a děvečku, protože hospodařil, měl i 
pár koní, s nimiž také někdy sám jezdil.  
 
Tehdejší žáčci školou povinní, dnes 
devadesátníci, vzpomínají, jak přísný na ně 
byl v hodinách náboženství. Rákosku měl 
stále přichystanou a často ji používal. 
 
Zemřel 9. července 1940. 

 

 

 

 

 

 
Dalším knínickým farářem se stal 
P. Václav Suchý (1911 - 1975)   
Pocházel z Rosic u Brna. Do naší farnosti 
přišel z Boskovic, kde působil jako kaplan. 
Bylo to za války a stěhoval ho jeden 
knínický sedlák s koňským povozem. 
Za hospodyni si přivedl svoji sestru, která 
se později provdala do Šebetova. Potom 
P. Suchému na faře hospodařila paní 
Tesařová, se svým manželem, který byl 
kostelníkem, starali se o kostel a faru. 
P. Suchý se věnoval včelařství, na farské 
zahradě měl velký včelín. Už asi před šedesáti lety přivedl ke hraní 
na varhany nynějšího pana varhaníka, hromadu kluků také 
k ministrování. Někdy ministranty pozval na farskou zahradu 
na popovídání si a také na ochutnání ovoce ze zahrady. Za jeho 
působení v Knínicích se stavěla nová zeď pod kostelem a také se 
opravovala fasáda na kostele. Vzpomínám si, jak nám jednou jako 
klukům školou povinným při této práci donesl svačinu a chválil nás, jak 
nám to jde. 
Na prázdniny k němu jezdíval jeho synovec z Rosic Vojtěch Suchý, 
nynější jezuitský kněz, působící v současné době v Děčíně. Ti starší si 
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na něj možná vzpomenou. On na Knínice a svého strýčka i své příbuzné 
v Šebetově rád vzpomíná. Setkali jsme se s ním na pohřbu P. Richtera 
na Moravci. 
V létě roku 1970 P. Václav Suchý vážně onemocněl, měl problémy 
s mluvením a mše svaté ve všední den ještě nějaký čas sloužil jako tiché 
u bočního oltáře. V neděli jej zastupovali kněží z okolních farností. Brzy 
pak odešel na odpočinek, zemřel 30. srpna 1975 na Moravci. Pohřben 
je v kněžském hrobě na hřbitově v Rosicích. 
 

 
Odcházejícího pana faráře Suchého nahradil 
P. Stanislav Richter  (1923 - 2016). 
Po dlouhé době mimo kněžskou službu 
a krátkém působení v Rousínově a Rousínovci 
převzal knínickou farnost 15. září 1970.  
Zpočátku žil v Knínicích sám, po nějaké době, 
až zútulnil faru, se za ním přistěhovala jeho 
maminka. Ta mu vařila a starala se o něj. 
Později, až už nemohla chodit, vozil ji 
na pojízdném křesle a staral se o ni zase 
P. Stanislav. Její smrt jej hodně zasáhla, těžko se s ní smiřoval, bylo pro 
něj velice obtížné zůstat na faře sám. Po nemoci, která jej postihla 
na jaře 1992, už se na knínickou faru nevrátil.  Hlavně z psychických 
důvodů.  
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Přes prázdniny zde místo něj pobýval, uklízel faru a staral se o farnost 
jeho bratr P. Vladimír, který byl profesorem na univerzitě v Innsbrucku. 
P. Stanislav Richter odešel do Charitního domova pro kněze na Moravci 
na Vysočině. Dokud mohl, vypomáhal ochotně v okolních farnostech, 
několikrát se přijel podívat do Knínic. 
Potom, jak sil ubývalo, hodně četl, chodil na procházky a asi vzpomínal. 
Vždycky, když jsme za ním přijeli, velice živě se zajímal o dění u nás 
a vyptával se na hodně konkrétních lidí, na které jsme my už třeba dávno 
zapomněli. Bylo vidět, že si hodně pamatuje a že na nás na kenické rád 
vzpomíná. Potom ke konci už toho moc nenamluvil, ale bylo na něm 
poznat, že pozorně poslouchá a ví o čem je řeč. Po chvilce rozmýšlení 
pronesl svoje oblíbené: „Tak to je pěkny”. Při naší poslední návštěvě 
na začátku prázdnin při loučení, na dotaz, co máme vyřídit v Knínicích, 
řekl: „Všechny je tam pozdravujte”. Rádi, byť se zpožděním, 
vyřizujeme… 

 

 
P. Stanislav Richter  
zemřel 31. října 2016 
a byl pochován 
7. listopadu 
na hřbitově na Moravci. 

 
 
Jak to bude možné, určitě se u hrobu našeho pana faráře zastavíme, 
rádi na něj zavzpomínáme a pomodlíme se za něho. I vy, čtenáři 
Farníčku, vzpomeňte na něj ve svých modlitbách. 
Určitě by bylo možné v paměti najít a shromáždit hodně vzpomínek 
na tohoto našeho kněze. Zkuste zavzpomínat… 
Vzpomínali jsme na něj ve Farníčku už před třemi roky, při příležitosti 
jeho 90. narozenin. Nejlépe vykreslil osobnost P. Stanislava ve svém 
příspěvku jáhen Petr Šmeral. Určitě nebude na škodu, když si jej 
po letech přečteme znovu. 
 
 

Požádali jste mě, abych napsal několik osobních vzpomínek na setkání 

s P. Richterem. 

Snad se na mě ten dobrý muž nebude zlobit, že se chci podělit o to, 

co z toho našeho setkávání bylo pro mě i naši víseckou farnost 
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povzbudivé i inspirativní pro náš život. Tak snad na úvod bych si dovolil 

uvést několik dat z jeho života. 

Narodil se v Chrlicích u Brna a desátého listopadu roku 2013 se dožil 

požehnaného věku, devadesáti roků. Brzy po svém vysvěcení na kněze 

vstoupil do jezuitského řádu. V padesátých letech minulého století, 

při komunistických procesech vedených proti církvi, byl jedním z těch, 

kteří zažili mučení a ponižování v komunistických lágrech. Po svém 

propuštění byl nakonec ustanoven jako farář v Knínicích. Měl o dva roky 

mladšího bratra Ladislava, kněze byzantského obřadu, který působil 

na universitě v Innsbrucku. Byl známý a uznávaný profesor filosofie 

a taktéž byl členem Ježíšova Tovaryšstva. Napsal několik pojednání 

vztahujících se ke středověku církevních dějin. Zemřel v únoru roku 

2013. 

S P. Stanislavem Richterem jsem se poprvé setkal po smrti P. Zátopka, 

našeho faráře. Dostal tehdy do správy také naši, víseckou farnost. Bylo 

to někdy kolem roku 1982. Vzpomínám si, s jakou úctou přistupoval 

k nám farníkům, ale nejvíce jsme jej všichni obdivovali pro jeho 

nesmírnou obětavost. On v té době také učil děti náboženství ve škole 

ve Vískách. A nezřídka se stávalo, že když nejel autobus, šel z Knínic 

až na Vísky pěšky a to i v zimě a ve sněhu. Vnímali jsme také jeho 

uzavřenost, ale to jsme připisovali následkům všech útrap, které musel 

vytrpět. Měli jsme jej rádi, protože jsme cítili, že on má rád všechny nás. 

Věděli jsme také, že je velmi vzdělaný a že i přes své vědomosti nikdy 

neměl potřebu dávat najevo jakoukoliv povýšenost. Naopak, vždy byl 

příkladem pokory, vděčnosti a hlavně takové té neokázalé zbožnosti. 

Dodnes nevím, jak se dozvěděl o mé tehdejší skryté činnosti, ale 

nakonec mně byl oporou v otázkách teologie i filosofie. Vzpomínám si, 

jak jsem jednou, během dne, nenadále přišel ve Vískách do kostela 

a našel jej schouleného na zemi před oltářem. Oba jsme byli velmi 

překvapeni a oba nevěděli, co v tu chvíli říci. A tak jsme jen poklekli 

a spolu se modlili. Pro mě je to dodnes, díky P. Stanislavovi, velmi silný 

zážitek Boží přítomnosti bez zbytečných řečí. 

Osobně si jej vážím také za velikou odvahu a vstřícnost, kterou projevil, 

když ke Školským sestrám do Šebetova, byl přidělen P. Mlýnský. Byl to 

on, kdo P. Damiánovi tehdy vymohl, aby se stal výpomocným 
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administrátorem ve farnostech spadajících pod správu knínického 

faráře. Bylo to tím spíš obdivuhodné, protože oni oba byli tehdy pod 

stálým dohledem donašečů STB. Rád a s vděčností také vzpomínám 

na poutní slavnosti u kapličky ve Světlé, kde jsme se mimo jiné 

osobnosti mohli setkat s ním i s jeho bratrem. 

A tak drazí přátelé, nezapomínejme při všech svých prosbách, 

vzpomenout i na všechny ty, co nám s láskou sloužili a slouží. A na místo 

mnohdy nespravedlivých soudů, raději postavme upřímnou prosbu 

o Dary Ducha Svatého pro ně i pro nás 

.   Petr Šmeral 

 
Na pana faráře Richtera vzpomínají i další: 
Ráda vzpomínám s láskou a vděčností na našeho bývalého a nyní již 
zesnulého pana faráře. Mám k této vděčnosti mnoho důvodů. 
Vždyť to byl on, který mě a mé tři bratry připravoval soukromě ke svátosti 

smíření a prvnímu svatému přijímání. V té době jsem nemohla 

navštěvovat hodiny náboženství ve škole, jelikož maminka pracovala ve 

školství a mohla přijít o pracovní místo. V rodině to způsobilo značný 

rozruch, ale když i sám pan farář naznal, že mám větší znalosti, než děti, 

které chodí do náboženství jednu hodinu týdně, byly babičky i celá 

rodina spokojeny. 

I jeho maminka byla velice skromná, tichá a hodná paní, vždy mě 

pozvala do kuchyně na nějakou dobrotu. Až s odstupem času si 

uvědomujeme, jaké riziko pan farář tímto podstupoval. 

Nikdy mě nenapadlo, že budu jednou jeho farnice. Jako dnes vidím jeho 

údiv a úsměv ve tváři, když jsem mu přinesla z vycházky kytičku lesních 

červených jahod, a již na lůžku, když jsme se za ním zastavili na Moravci 

letos v červnu cestou na svatbu do Měřína. 

Nezapomínejme na jeho dobré srdce a skutky! 

Anna Jedličková 
 
Ještě jednu příhodu - perličku ze školních lavic: 
Při hodině náboženství v knínické škole zaklepal na dveře třídy nějaký 
žáček, vstoupil a spustil: „Soudruhu faráři …” P. Richter se zarazil, určitě 
takové oslovení nečekal a po chvíli se zmohl jen na své oblíbené: 
“TY,  PROSÍM  TI…” a hleděl malého soudruha rychle vypakovat ze 
dveří.  
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Do Knínic přicházeli také vypomáhat kněží-
důchodci, kteří dleli na odpočinku v Ústavu 
sociální péče, čili na zámku v Šebetově. 
Vzpomínáme na P. Emanuela Kramáře, 
který u nás sloužíval mše svaté docela často, 
buď sám, nebo s knínickým farářem, hlavně 
o větších svátcích, třeba o Vánocích, prvním 
svatém přijímání nebo o Božím Těle. Pak, 
když už nemohl dobře chodit, sloužil mše 
svaté u bočního oltáře sv. Josefa, aby 
nemusel vystupovat po schodech k hlavnímu 
oltáři. 
 

Po něm přišel do Šebetova P. Mlýnský, ten jezdil hlavně na Vísky. 
U nás míval přednášky s promítáním diapozitivů ze Svaté země.  
Když bylo potřeba, přicházíval také P. Šulc z Borotína, cetkovský pan 
farář, pan děkan Jindra z Boskovic, P. Mrva, důchodce z Uhřic, nebo 
další kněží z okolí. 
 

 
 
 

o. Mrva, o. Mlýnský, o. Jindra 
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Na podzim roku 1992 přišel do naší farnosti 
P. Karel Slanina. Po jeho příchodu se opět ve 
větším rozsahu opravovala a zútulňovala fara. 
Pak se opravovala věž a fasáda na kostele. 
Kromě Knínic spravoval P. Slanina postupně 
i farnosti na Vískách, v Cetkovicích 
a na Benešově. Nakonec mu zůstala jen farnost 
naše a i tu musel po devíti letech z důvodu 
nemoci opustit. Po uzdravení odešel do farnosti 
Dobřínsko u Moravského Krumlova. Několikrát 
od té doby naši farnost navštívil při různých příležitostech, naposledy 
přijel letos v srpnu na varhanní koncert a oslavu výročí našeho kostela. 
Pobesedoval s farníky, zajímal se o dění u nás a slíbil, že zase přijede. 
 
A jak na tuto dobu vzpomínají farníci? 

První roky po listopadu 1989 jsme prožívali nadšení ze změn, které byly 
do té doby nemyslitelné. Byli jsme šťastni, že máme náboženskou 
svobodu. I já jsem uvažovala, čím bych mohla přispět k oživení 
náboženského života v naší farnosti. V roce 1990 jsem začala 
navštěvovat první Katechetický kurz v Brně, který jsem úspěšně 
dokončila a stala se ze mě katechetka. 
V roce 1992 od nás odešel na odpočinek náš dlouholetý farář 
(administrátor) P. Stanislav Richter. Do naší farnosti byl jmenován 
P. Karel Slanina. V té době bylo třeba zásadněji rekonstruovat naši faru, 
protože P. Richter tam žil řadu let velice skromně, nenáročně, 
asketickým způsobem. P. Slanina žádal farníky o ubytování. Nabídli 
jsme mu skromné bydlení v naší domácnosti po dobu oprav na faře. V té 
době jsme měli už čtyři děti: od školáků po batole. Tehdy mi náhle zemřel 
tatínek a za čtyři roky poté maminka, která se několik let potýkala 
s těžkou nemocí. 
Když na tu dobu vzpomínám nyní, sama se divím, jak jsme mohli 
všechno zvládnout. Měli jsme víru, naději, lásku, byli jsme mladí, plní 
elánu a chuti do práce. Bohu díky za to! 
Už dlouho, minimálně od roku 1990, se v církevních kruzích mluví 
o neudržitelnosti farní správy, která byla ustanovena za císaře Josefa II. 
(1765-1790) a v té podobě přetrvává dodnes, a o nutnosti její reformy. 
Myslím, že by farním kněžím mohlo pomoct, kdyby žili ve střediskové 
obci na faře společně, ale ve svých bytech. Odtud by spravovali okolní 
farnosti. Snad by se jim žilo lehčeji jak po náboženské, tak i po lidské 
stránce.           Alena Axmanová 
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V roce 2001 přebral knínickou a cetkovickou farnost 
P. Miroslav Sedlák, rodák z Vratíkova. Protože 
naše fara byla v té době ještě obsazena, 
nastěhoval se do Cetkovic a do Knínic dojížděl. 
Po roce na knínickou faru přišel P. Vladimír 
Sommer jako výpomocný kněz-důchodce. 
S P. Sedlákem sloužili střídavě bohoslužby u nás 
v Knínicích, P. Vladimír vypomáhal a dosud zdatně 
vypomáhá i v okolních farnostech. 
 

 
Po čtyřech letech došlo k větším změnám v 
obsazení farností, nás dostal na starost P. Vít 
Rozkydal z Protivanova, ale péče o farnost ležela 
takřka výhradně na páteru Sommerovi. V té době 
probíhala oprava našeho kostela, kterou započal 
P. Sedlák. Po dokončení oprav a oslavách 
200stého výročí kostela byl P. Rozkydal přeložen 
na jižní Moravu a 1. září 2006 do Protivanova a 
tím pádem i do Knínic přišel P. Pavel 

Holešínský. 
Za necelého tři čtvrtě roku svého působení 
zanechal u nás nesmazatelnou stopu. Všichni 
jsme byli hodně překvapeni a smutni, když na 
jaře následujícího roku Pavel Holešínský končil 
a odcházel… 
Krátce nás dostal na starost zase P. Sedlák 
a pak od prázdnin roku 2007 začala nová éra 
naší farnosti. 
 

Knínickou farnost převzal P. Miroslav Šudoma, farář a nyní i děkan 
boskovický. V péči o tři farnosti - Boskovice, Svitávku a Knínice - mu 
pomáhají farní vikáři neboli kaplani. Za devět let se jich vystřídalo šest. 
Těm, co už odešli do svých nových farností, jsme položili záludné 
otázky: 
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O. Blažej Hejtmánek 
Do Knínic jsem přišel jako novokněz. Byl to 
začátek něčeho zcela nového jak pro mě, jako 
začínajícího kněze,  tak i pro celou farnost. Přišel 
i nový farář, farní správa se přesunula do 
Boskovic. Tak jsem zahájil i úplně novou éru 
kaplanů, kterých se tam už vystřídalo dost.  Tak 
by asi farníci mohli spíš povědět, co jim dalo naše 
působení v knínické farnosti. Každý jsme úplně 
jiný, s každým něco usnulo, ale zase něco 
nového začalo. Vzpomínám na spoustu krásných 
setkání, na dobrou spolupráci jak s ministranty, scholou, katechetkami 
atd... Knínice mi daly otevřená srdce a hezké vztahy, které trvají až 
dodnes. Měl jsem velkou radost, když jsem na chvíli navštívil letošní 
farní den a mohl se pozdravit se spoustou lidí napříč věkových kategorii. 
Bylo úžasné, jak po zahradě  běhalo velké množství dětí a mladých 
lidí…, to znamená, že farnost má velký potenciál a před sebou 
budoucnost. 
 
Do farnosti Knínice jsem byl ustanoven v roce 2007 a od té doby už 
uplynula nějaká doba. I mne v tomto roce zastihlo stěhování kněží, a jak 
mi řekli na jednom místě - „otče, vy jste jak holub“.  V roce 2009 jsem 
nastoupil jako farář do Měřína. Během mého působení v této farnosti mi 
v roce 2011 byla přidána ještě jedna farnost, a to Netín. Je to regionální 
poutní místo velkomeziříčska. V červenci 2013 jsem ukončil svoji službu 
v Měříně a byl jsem biskupem Vojtěchem jmenován spirituálem 
biskupského gymnázia v Brně a nadále jsem jako administrátor 
excurendo spravoval farnost Netín a to do července letošního roku. Nyní 
tedy od 1. srpna 2016 působím jako farář ve farnosti sv. Prokopa ve 
Žďáře nad Sázavou 1. 
   
O. Jan Hanák 
No tak, co bych řekl? Či vlastně napsal? Knínická 
farnost je ta nejlepší na světě, samozřejmě:)  A 
nemyslím to s nadsázkou. Když někde nebo s 
někým jsem, snažím se tam být naplno a 
nebloumat jinde. I když to třeba trvá jen chvíli. Ne 
vždycky se mi to daří, ale často jo. A rozhodně se 
to vyplácí. I mně je tak fajn. Takže tak to myslím. 
Rok u vás sice přišel do mého života mírně 
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řečeno nečekaně a náhle, byl jsem zároveň jednou nohou v televizi v 
Brně, ale díky Mirkovi Šudomovi a vám všem to myslím nějak šlo. Aspoň 
já jsem za to moc rád. Zdravím všechny, s nimiž jsem se spřátelil, či jen 
tak potkal. Ne na každého si vzpomenu, ale zůstali jste mi v srdci. Přece 
jen rok v Knínicích a Boskovicích a Svitávce je jedna dvaačtyřicetina 
mého života a jedna patnáctina toho kněžského. To není tak málo:)   
 
Kde teď působím? Tady to s tou nadsázkou, i když jen drobnou, řeknu. 
Teda napíšu. Jsem farářem jednoho malého živého společenství na jižní 
Hané, třech brněnských divadel, jedné vyškovské benzinky a 
brněnského veřejného prostoru. A vařím. Teda točím, dokumenty, 
zvukové i obrázkové. Ale i vařím. Je to zábava. Ciao, moji milí:) 
 
O. Petr Košulič 
Co mi působení ve vaší farnosti dalo? přátele, 
kamarády, zkušenosti dobré i špatné, lásku ke 
kněžské práci...   
 
V současnosti působím ve farnosti Kunštát 
a Sebranice. Moc daleko jsem neutekl. Mám 
rodinu, která je náročná, vyžaduje starost a 
péči, ale je také láskyplná. Mohu po čtyřech 
letech říct, že své farnosti a své farníky mám 
rád, i když mi přinášejí mnohdy perné chvilky. 
Nenechají mě v klidu, což je obvykle dobře, ale 
někdy bych za to střílel.:-) 
 
O. Martin Kohoutek 
Se zvláštní vděčností bych vzpomněl pravidelný 
středeční odpolední pětiboj. Tedy: náboženství, 
zpovídání, mše sv. s dětmi, potom krátce bylo 
období s přípravou na 1. sv. přijímání, večeře (to 
bych tam nepočítal) a florbal. Jinak rád 
vzpomínám na zájem a starostlivost mnoha lidí o 
chod farnosti, a řekl bych i takové vytrvalé 
nadšení.  
 
Po působení v Boskovicích a Knínicích jsem se přestěhoval na dva roky 
do Brna – Židenic a nyní začínám první měsíce v Milonicích (na 
Vyškovsku) a přilehlých farnostech. 
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O. Michal Seknička 
Co mi dalo působení v knínické farnosti?  
Říká se, že první farnost je taková první 
kněžská láska. Jsem Bohu moc vděčný za tak 
krásnou první lásku. Všem kněžím bych přál 
takový start do kněžského života, jaký jsem 
mohl prožít osobně v Knínicích, Boskovicích a 
Svitávce. Všechno jsem se tak nějak za 
pochodu učil a nikdy jsem se v Knínicích 
nesetkal s  vysloveně negativní reakcí. Spíš 
naopak. Takže kdybych měl vyjmenovat to 
pozitivní, tak bych asi musel začít od svého nástupu až po konec svého 
působení. Tak jen namátkou, první kněžské Vánoce, Velikonoce, první 
svaté přijímání, úžasní farníci, kostelnice, varhaník, sbor, ministranti, 
děti v náboženství i na mších svatých, návštěvy nemocných, svátosti 
smíření, mše svaté, pobožnosti a další programy a události. Nevím, kde 
by to končilo. Jednu věc přesto mám asi v sobě trochu víc a to procesí 
s eucharistií při slavnosti Těla a krve Páně. Neumím to slovně popsat, 
prostě to tam je nějak hlouběji. 
Marně vzpomínám na něco, na co bych vzpomínal nerad. A to mluvím 
(nebo píšu) čistou pravdu. Díky Kníničáci. 
 
Kde nyní působím? 
Byť jsem knězem relativně krátkou dobu, stěhoval jsem se již několikrát. 
Boskovice, Knínice a Svitávku jsem vyměnil za Křtiny a Babice nad 
Svitavou. Tam jsem působil deset měsíců a čekalo na mě další 
stěhování, tentokrát do Valče u Hrotovic na Třebíčsku. Kromě Valče 
mám na starosti ještě farnosti Dalešice a Lipník u Hrotovic. Farnosti jsou 
to živé, takže si na nedostatek práce nemůžu stěžovat. A i když píšu 
o Knínicích jako o bývalé farnosti, tak všechny farnosti, kterými jsem 
prošel, jsou zapsány nesmazatelně uvnitř mého srdce a považuji je stále 
„za svoje“. 

 
Kromě stálých či dlouhodobých kněží se v našem kostele občas mihli 
i někteří další jen tak na skok. Odsloužili jednu nebo několik mší svatých, 
povzbudili nás svými slovy při duchovní obnově nebo nějaké pobožnosti. 
V našich srdcích ale mnohdy zůstali dodnes. Byli to většinou kněží 
mladší, kteří pak působili nebo nyní působí ve vyšších řádových nebo 
diecézních funkcích. Salesián František Blaha, Pavel Havlát, paulán 
z Vranova, P. Tomáš Koumal, P. Roman Kubín a další. 
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Každý z nás má na tyto i další kněze asi jiné vzpomínky. Vzpomínáme 
třeba na to, jak žehnali naší společné cestě životem, jak křtili naše děti, 
pochovávali naše zemřelé, připravovali nás na přijetí svátostí, sytili nás 
chlebem života i Božím slovem, procházeli s námi naší vesnicí při 
slavnosti Božího Těla, bavili se s námi při různých oslavách a jiných 
příležitostech, sportovali a soutěžili, jezdili s námi na poutě,  …. 
 

 
 
 

 

P. Alois Vašíček   (1910-1926) 
P. Caha    (1926-1940) 
P. Václav Suchý  (1940-1970) 
P. Stanislav Richter  (1970-1992) 
P. Karel Slanina  (1992-2001) 
P. Miroslav Sedlák  (2001-2005, 2007) 
P. Vít Rozkydal  (2005-2006) 
P. Pavel Holešínský (2006-2007) 
P. Miroslav Šudoma (2007-dosud) 
 
 P. Blažej Hejtmánek (2007-2009) 
 P. Jan Hanák  (2009-2010) 
 P. Petr Košulič  (2010-2012) 
 P. Martin Kohoutek  (2012-2014) 
 P. Michal Seknička  (2014-2015) 
 P. Sylwester Jurczak (2015-dosud) 
 
P. Vladimír Sommer (2002-dosud) 
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Farář 
je statutárním orgánem 
farnosti. Na rozdíl od 

administrátora farnosti smí 
být biskupem odvolán pouze z 

důvodů vymezených církevním 
právem (CIC 1740-1752). Je chápán 

jako stabilní a řádný správce farnosti a má povinnost v ní sídlit. 
Zodpovědný je jak za samotnou duchovní správu (in spiritualibus), tak 
za ekonomickou správu (in materialibus) farnosti. 
 
Ač je v České republice v lidové mluvě jako „pan farář“ označován každý 
správce farnosti, v současné době někteří kněží spravující farnost 
nezastávají úřad faráře, ale administrátora farnosti. 
 

Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až 
do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům; je to tedy 
svátost apoštolské služby. /KKC čl. 1536/ 

Celá církev je kněžský lid. Díky křtu mají všichni věřící účast 
na Kristově kněžství. Tato účast se nazývá “všeobecné kněžství 
věřících”. Služebné (svátostné) kněžství se podstatně liší 
od všeobecného kněžství věřících, protože uděluje posvátnou moc 
k službě věřícím. Posvěcení služebníci zastávají svou službu Božímu 
lidu tím, že učí (munus docendi), konají bohoslužbu (munus liturgicum) 
a vedou duchovní správu (munus regendi). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkevn%C3%AD_pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
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Administrátor je duchovním správcem farnosti v době, kdy v ní není 
ustanoven farář. Má tytéž povinnosti jako instalovaný farář. 
Administrátor excurrendo (dojíždějící duchovní správce, latinsky 
doslovně „vyjíždějící administrátor, správce“) je označení pro kněze 
pověřeného správou i jiné než své domovské farnosti (jedné nebo často 
i více) - běžná praxe v zemích s nedostatkem kněží.  
 
Kaplan (z latinského capellanus, duchovní vázaný na kapli) je duchovní 
(zejména křesťanský), jemuž byla ordinářem svěřena pastorační péče 
o určitou skupinu věřících. V římskokatolické církvi je kaplanem obvykle 
kněz. 
Může to být například:  

 vojenský kaplan – pro vojáky nějaké jednotky 
 univerzitní kaplan – pro studenty a učitele vysoké školy 
 dvorní kaplan – pro příslušníky panovnického dvora 
 nemocniční – pro osoby dlouhodobě upoutané 

na nemocničním lůžku. 
Obecně je vyžadováno pověření vlastní církví a vysokoškolské 
teologické vzdělání. 
 
Farní vikář (často též zvykově kaplan) je v katolické církvi kněz 
ustanovený v určité farnosti k tomu, aby společně s duchovním 
správcem dotyčné farnosti a pod jeho vedením pracoval v pastorační 
službě. Zejména v dřívější době často býval farní vikář označován 
zvykově jako kaplan (v některých českých diecézích je toto označování 
uznané biskupskou konferencí). 
Farního vikáře ustanovuje místní ordinář. Farní vikář je zpravidla 
povinen pomáhat duchovnímu správci v celé farní službě s výjimkou 
sloužení mše za lid. 
V jedné farnosti může být jmenováno i více farních vikářů, popřípadě 
může být farní vikář ustanoven jen pro část farnosti, pro určitou skupinu 
křesťanů v určité farnosti nebo i pro více farností (to však není obvyklé). 
Při uvolnění úřadu duchovního správce přebírá farní vikář (je-li jich více, 
pak nejstarší z nich z hlediska jmenování) prozatímně správu farnosti až 
do ustanovení administrátora. 
V praxi bývá novokněz zpravidla ustanoven farním vikářem v některé 
z větších farností a teprve po několika letech je mu svěřena funkce 
duchovního správce. 
 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ordin%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastorace
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voj%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%A1_jednotka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Student
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panovnick%C3%BD_dv%C5%AFr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panovnick%C3%BD_dv%C5%AFr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C5%AF%C5%BEko
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrkve_sjednocen%C3%A9_s_%C5%98%C3%ADmem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD_spr%C3%A1vce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD_spr%C3%A1vce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastorace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaplan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ordin%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lid
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
https://cs.wikipedia.org/wiki/Administr%C3%A1tor_(c%C3%ADrkev)#Administr.C3.A1tor_farnosti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praxe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz#P.C5.99.C3.ADprava_a_sv.C4.9Bcen.C3.AD
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(z knížečky Farářské vtipy) 
 
Když začíná přesně, je puntičkář. 
Když se o pár minut opozdí, neváží si věřících. 
Když káže déle než deset minut, je rozvláčný. 
Když káže kratší dobu, je lajdák. 
Když si kázání připravuje, je to suchar. 
Když káže spatra, je povrchní.  
Když farnost nemá peníze, je špatný správce. 
Když zmíní peníze, je za lakomce. 
Když věnuje pozornost chudým ve farnosti, má velké oči. 
Když věnuje pozornost bohatým, hraje si na aristokrata. 
Když navštěvuje farníky, není k zastižení. 
Když je nenavštěvuje, je lhostejný. 
Když pořádá oslavy, jen využívá farníky. 
Když je nepořádá, je nespolečenský. 
Když si udělá čas na zpovídání, je ve skluzu. 
Když si ho neudělá, nevěnuje se věřícím. 
Když zdobí kostel, je rozhazovačný. 
Když kostel nevyzdobí, je špindíra. 
Když žádá v kostele změny, je diktátor. 
Když změny nežádá, je konzerva. 
Když odsuzuje hřích, je bigotní. 
Když jej neodsuzuje, kompromituje pravdu. 
Když při kázání předkládá fakta, je útočný. 
Když se omezí na náznaky, je pokrytec. 
Když nedokáže někoho uspokojit, ohrožuje církev. 
Když se snaží zavděčit všem, je to blázen. 
Když nemá pěkné auto, vrhá špatné světlo na ostatní věřící. 
Když má pěkné auto, myslí jen na povrchní zdání. 
Když káže pokaždé sám, rád se poslouchá. 
Když zve jiné kazatele, zbavuje se zodpovědnosti. 
Když si přijde na peníze, je úplatný. 
Když si na ně nepřijde, znamená to, že za moc nestojí. 
Když je mladý, je nezkušený. 
Když je starý, měl by jít do důchodu. 
Když umře… takový jako on už nepřijde! 
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Ve středu v poledne jsem otevřel pošťačkou právě donesený Katolický 
týdeník. Zaujal mě v něm článek v diecézní příloze na první, brněnské, 
stránce. Psalo se v něm o Svatých branách. Uprostřed článku byl 
obrázek vyřezávané Svaté brány z baziliky ve Žďáru nad Sázavou. A já 
si s lítostí uvědomil, že kromě katedrály na Petrově jsem žádnou jinou 
Svatou bránu nenavštívil a už nenavštívím. Vždyť co nevidět končí Rok 
milosrdenství a Svaté brány se zavírají… Bylo mně z toho smutno. 
Večer po příchodu z kostela z dušičkové mše svaté zvonil telefon. 
Zemřel pan farář Richter… Nejdřív pocit lítosti a smutku ze skonu tohoto 
dobrého člověka. Pak pevné odhodlání zúčastnit se jeho pohřbu, jestli 
to bude jen trošku možné. A potom přišla myšlenka a následně údiv nad 
tím, jak to Pán Bůh zase náramně zařídil. Vždyť přece z Moravce 
do Žďáru to není tak daleko.  
Všechno dobře vyšlo, vše potřebné se podařilo zařídit a pohřbu 
P. Richtera jsme se s několika dalšími farníky zúčastnili. Po rozloučení 
s naším panem farářem na moraveckém hřbitově jsme se vydali místo 
domů na opačnou stranu, do Žďáru. Zastavili jsme se ve městě 
u sv. Prokopa, pozdravit otce Blažeje Hejtmánka. V kostele jsme se 
setkali s knínickým rodákem, který už několik desetiletí žije ve Žďáru. 
Bylo to nečekané, ale velice milé setkání. 
 
A pak už jsme vyrazili k Bráně milosrdenství.  
 
Při vystupování z auta na parkovišti u zámku začalo malinko sněžit. Bylo 
to jako takové upozornění, že po teplém létě a mírném podzimu přichází 
zima a s ní se blíží i konec Svatého roku milosrdenství a že jsme přišli 
opravdu na poslední chvíli. Při procházení ztichlým zámeckým parkem 
ke kostelu jsme si říkali, jak asi veselo tady musí být při prázdninovém 
setkání rodin s otcem biskupem. Pak při vystupování po schodech 
troška napětí, jestli náhodou nebudou dveře kostela zavřeny. Nebyly, 
a my vstoupili do velebného ticha baziliky, do bezprostřední blízkosti 
krásně vyřezávané Svaté brány. 
Krásný pocit, který se dá těžko popsat… 
 
Díky, Pane Bože, za naši cestu k Tvé Svaté bráně, díky za právě 
skončený Svatý rok, díky za Tvoji milosrdnou lásku. 
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Kardinál Charles Journet (1891-1975) „Beránek 
modrých očí - neskutečný prach i zářivý diamant-
tvrdohlavec, strohý jako pravda, andělsky laskavý, 
neúprosně něžný, kapka vody, která hloubí skálu, 
nedobytný, poklidný, pokojný,“ jak o něm napsal 
významný francouzský katolický filosof Jacques 
Maritain. „Velice mnoho psal. Jeho dopisy jsou 
většinou napsány jedním tahem, bez oprav, každé 
slovo tam má od počátku svůj pravý význam a 
přesně stanovené místo. O sobě mluvíval málo. V 
posledních letech života byl jakoby oproštěn ode 
všeho, a zejména od sebe sama. Ti, kdo žili v jeho 
blízkosti, dobře věděli, že je jakoby “nedotknutelný”, neboť před světem 
a jeho hlukem ho chránila hluchota, kterou pokládal za milost. Současně 
byl zcela nablízku těm, jimž s jímavou pozorností naslouchal.” 
Kniha JAKO OHNIVÝ ŠÍP je sbírkou vzácných perel jeho moudrosti, 
posbíraných z jeho rozsáhlé korespondence s lidmi všech stavů, které 
duchovně doprovázel. Tematicky se dotýká celé šíře křesťanského 
života. Není snůškou univerzálně platných pouček, ale nabízí čtenáři 
„srdce na dlani” - srdce skutečného člověka, proměněného Boží láskou. 
 
Nabízím malou ochutnávku: 

„Jakmile obrátím své srdce k Bohu, vidím, že na mně spočívá pohled 
jeho očí… Onu Ježíšovu lásku, jež na nás dopadá JAKO OHNIVÝ 
ŠÍP a jíž jsme si o to jistější, že sami cítíme svou nehodnost, tu já 
pociťuji tak jako Vy…” 
„Žádný tvor, jedině Bůh může být pro duši, jež je tak veliká, smyslem 
života; vše ostatní, ba dokonce i to, co je Vám nejdražší, jako jsou 
Vaše vnoučátka, to vše ve skutečnosti naleznete toliko v něm.” 
„Ano, Bůh je opravdu dobrotivý, odpouští nám naši ubohost a hojí 
rány našeho srdce, někdy se to stane pouze tím, když k němu 
s láskou pozvedneme oči.” 
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„Dopřává-li nám Bůh další den života, znamená to, že od nás ještě 
potřebuje další úkon lásky zde na zemi.” 
„Chraňte se jakékoli sebeanalýzy. V sebezpytování nalézáme jen 
sebe samé, a nalezneme-li sebe, nalezneme nepokoj. Vždycky se 
snažte rozbít ten kruh, který by Vás pod jakoukoli záminkou přivedl 
nazpět k sobě samé, a snažte se jako šíp vzlétnout k Bohu. Takové 
s hlubokou vírou pomodlené Gloria Patri… uklidní duši více než 
všechny myslitelné analýzy. Odpověď na to vše je ve výroku, jímž 
se Bůh obrátil na svatou Kateřinu Sienskou: Ty se starej o MNE, já 
se postarám o tebe.” 

Vojtěch Kodet 
Jak žít s Bohem v bezbožném světě. 
MARTA A MARIE TROCHU JINAK 

 
Ukázka z knihy: 
Důsledky pro křesťanskou spiritualitu. 
Prakticky to znamená, že muž, který jde do 
práce, aby uživil rodinu, je posvěcován i touto 
prací. Není to tak, že by jeho práce musela 
nutně odvádět od duchovního života. 
Maminka, která vaří, žehlí, uklízí a třeba ještě 
k tomu chodí do práce, se nemusí stresovat 
tím, jestli si urve čas na modlitbu nebo na mši 
svatou ve všední den, aby byla dost zbožná. 
Ona je zbožná tím, co dělá po celý den ve 
spojení s Bohem, z lásky k Bohu, manželovi a dětem. To je ostatně 
klíčem k pochopení toho, proč mnohé z našich maminek dosáhly 
skutečné svatosti a krásné harmonie duchovního života, ačkoliv se 
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neuměly modlit breviář, nečetly pravidelně Písmo a na mši se dostaly 
většinou jen v neděli, přičemž často ji ještě prožily kvůli dětem 
nepozorně. Modlily se jinak, prostě a obyčejně, modlily se možná při 
práci růženec, svoje ranní a večerní modlitby, zpívaly si při vaření 
duchovní písně. Přitom s věrností a láskou konaly to, co měly, a nabízely 
Bohu v oběť drobné i velké nesnáze života. Tím vším dorostly 
k opravdové svatosti a není divu: vždyť to co člověka posvěcuje, je 
láska. Ona je v duchovním životě tím nejpodstatnějším. 
Stejně tak je důležité, aby manželé věděli, že vše, co ve svém 
partnerském vztahu prožívají ze skutečné lásky, je pro ně skutečně 
zdrojem posvěcení. Když si vzájemně pomáhají, když spolu žijí v úctě, 
lásce, věrnosti, když jsou k sobě pozorní, citliví a něžní, když spolu 
manželsky žijí, tím vším jsou nejen lidsky obohacováni, ale 
i posvěcováni. 
Svátost manželství, ve které s nimi spojil svůj život sám Ježíš, se 
každým projevem jejich lásky zpřítomňuje, a Boží milost je naplňuje. Bůh 
není konkurentem lidské lásky, ale jejím tvůrcem, pramenem 
a garantem. Za každým projevem lidské lásky, ať manželské, 
rodičovské či přátelské, je on sám, který se zpřítomňuje skrze naše 
projevy lásky.
 

 

 

 

 

16. 10.  Gabriela Marie Litvíková,  Knínice 178 
 

3. 9.  Eva Grénarová a Jaroslav Kaštyl 
8. 10.  Martina Axmanová a Vladimír Slávik 
 

10. 11.  Pavel Veselý,  rodák ze Šebetova, 59 let 
26. 11.  Josef Korčák, Knínice 28, 65 let 
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Po dlouhé době se konečně podařilo zajistit opravu našich kostelních 
varhan, které byly v dost špatném stavu. Jako před deseti roky se k datu 
výročí posvěcení kostela dokončila jeho oprava, letos se k tomuto výročí 
podařilo opravit varhany. 
 
Pan varhanář Tomáš Jeřábek 
předvedl jejich nové možnosti v celé 
kráse při koncertu 28. srpna při 
oslavách 210 let od posvěcení našeho 
kostela. Po koncertu všem zájemcům 
ochotně zodpověděl všechny dotazy, 
týkající se tohoto královského nástroje 
a hry na něj. 
 
Pak se z kostela a kůru přesunuli 
všichni na farní zahradu, kde při 
besedě u bohatého občerstvení 
strávili zbytek svátečního odpoledne. 
Měli jsme také možnost shlédnout 
výstavu fotek z dřívějších i nedávných 
oprav našeho kostela. 
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Farní kavárna se otvírala od srpna, vždy po nedělní bohoslužbě. Mohli 
jsme si zakoupit za symbolickou cenu studené nebo teplé nápoje 
a k tomu zákusek. Pokaždé byl velký výběr a pokaždé napekly ochotné 
hospodyňky něco jiného. Pro velký úspěch otiskujeme recept 
na čokoládové sušenky od nadané žákyně Sáry a od zkušené kuchařky 
Lidušky osvěžující řezy. 
 
 
COOKIES 
ingredience: 200g tuku na pečení (Hera)  

300g cukr krupice (já dávám míň cukru) 
1 vejce,  275g hladké mouky, 75g kakao, 

3 čajové lžičky kypřícího prášku do pečiva 
1 celá mléčná čokoláda 

 
Všechny suroviny smícháme a nakonec do těsta zapracujeme 
nasekanou čokoládu. Potom čajovou lžičkou děláme s těsta kuličky, 
které klademe na plech s pečicím papírem dál od sebe. Pečeme ve 
vyhřáté troubě na 180°C asi 9-12 min. 
 
TVAROHOVÉ  ŘEZY 
těsto: 4 vejce, 200g cukr krupice, 200ml oleje, 300g hl. mouky,  

1 kypřící prášek do pečiva, 20g kakao, tuk a pol. mouka na plech 
krém: 200g másla, 500g tvaroh, 150g cukr moučka, 1 vanilkový cukr, 

4 lžíce rumu 
poleva: 120g cukr krupice, 1 sáček vitacitu s citronovou příchutí, 2 a 1/2 
sáčku vanilkového pudinku 
 
Vejce s cukrem vyšlehejte do husté pěny. Pak do ní zašlehejte olej, 
100ml vlažné vody a nakonec vmíchejte prosátou mouku, kypřící prášek 
a kakao. Pečte ve  vyšším vymazaném a vysypaném plechu při 165°C 
asi 20 min., a pak v něm nechte řezy vychladnout. 
Změklé máslo vyšlehejte s moučkovým a vanilkovým cukrem do pěny, 
za stálého šlehání přidejte tvaroh a pak rum. Povrch vychladlého 
korpusu potřete krémem a nechte ztuhnout v chladničce. 
Do hrnce nalijte 1 litr vody, přidejte cukr, vitacit, pudinkový prášek 
a přiveďte asi na 2 min. k varu. Polevu nechte mírně vychladnout 
a rozetřete ji na povrch ztuhlého krému. Řezy necháme aspoň 2 h 
v chladničce a pak krájíme. 
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Na 150 věřících z boskovické, svitávecké a knínické 
farnosti přijeli společně s o. Šudomou, o. Sommerem a 
o. Sylwesterem na pouť do Žďáru nad Sázavou. 
První zastávka byla v bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Mikuláše, kde jsme prošli branou Božího 
milosrdenství. Dostali jsme sponu „Milosrdní jako Otec” a symbolickou 
tužku, abychom nezapomněli, že náš život vede Bůh a svými skutky a 
celý naším životem se mu snažili podobat a být milosrdní jako On. 
Pro mně byl největší zážitek, když jsem  ve svém srdci mohla pronést 
bránou Božího milosrdenství všechny, za které se každý den modlím, a 
nemohli projít bránou osobně. Potom se sloužila mše svatá za naše 
farnosti, za naše blízké, které máme ve svých srdcích,… 
Bazilika byla překrásně vyzdobená, ale všechna ta okázalost byla 
navrhována a zpracována umělci k oslavě Boží. Např. sloupy podpírající 
hlavní oltář byly vyřezány do spirály = šroubovitě se točily a zvedaly naše 
oči vzhůru k nebesům, tak jak pozvedáme naše myšlenky a modlitby 
k Bohu. To je jediné, co si z historického výkladu pamatuji. Pak jsme se 
zastavili u Studniční kaple (nejstarší místo žďárského kláštera - r. 1252), 
navštívili  jsme poutní  kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
(životní dílo architekta 
Santiniho v goticko-
barokním stylu ve tvaru 
pěticípé hvězdy - r. 1723). 
V srdci města se nachází 
kostel sv. Prokopa, působí 
zde o. Blažej Hejtmánek a 
ukázal nám i další stavby 
(kapli sv. Barbory, hřbitovní 
kostel Nejsvětější 
Trojice,…). 
Na zpáteční cestě jsme se 
stavili v kostele Božího 
milosrdenství a sv. Faustýny ve Slavkovicích. V tomto malém, 
moderním kostele byl můj druhý silný zážitek. Celý den jsem toužila jít 
ke svátosti smíření a podařilo se mi to až tam. A ve zpovědnici se zde 
ozvalo „Dobře, že jste dnes tady.” 
Díky Bože, že nás vedeš po svých stezkách. 
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Jak už se stalo tradicí, i letos jsme se sešli na svátek svatého Václava 
ve farním areálu, abychom ve společenství s ostatními oslavili svátek 
tohoto ochránce naší vlasti. I letos se urodilo na farské zahradě dost 
jablek, abychom mohli ochutnat mošt, na jižní Moravě dozrálo víno, 
abychom mohli připít burčákem a v našich zahradách kadlátky, aby 
z nich šikovné hospodyňky mohli napéct buchty a jiné dobroty. 
Doufám ale, že ti, kteří pozvání přijali a přišli, nepřišli jen kvůli jídlu a pití, 
ale pro něco jiného. Aby se sešli, popovídali a prožili snad pěkné 
sváteční odpoledne. Tentokrát nás čekalo malé překvapení. Po 
tématickém úvodu - opáčku z dějepisu, nás poctil návštěvou vzácný host 
z dávné minulosti. Ne, nebyl to svatý Václav, jak si někteří mysleli. Byl 
to jiný vladař, stejného jména - Václav, známý u nás i ve světě pod svým 
biřmovacím jménem. Ano, navštívil nás král a císař Karel IV., Otec vlasti. 
Pozdravil nás, přijal pozvání k malému občerstvení, pochválil dobroty, 
jimiž jsme ho uctili, zvláště víno. Když se dozvěděl, že takové pijeme 
každý rok na farním plese, projevil zájem, že by se také rád zúčastnil. 
Takže, kdo ví... Přijďte v lednu na ples a možná...  
Pak si Otec vlasti prověřil zdatnost naší omladiny v rytířských soubojích. 
Na svém koni nechal povozit malé i větší zájemce. Líbilo se mu, že úcta 
k svatému Václavovi se udržela v našich zemích až podnes. Vždyť on 
sám byl ve své době jeho velikým ctitelem a hrdě se hlásil k odkazu 
svého svatého předka. 
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V říjnu jsme mohli ve farnosti opět prožít růžencové rozjímání při 
svíčkách v duchovní atmosféře rozjímání a vychutnat růženec všemi 
smysly.  
Bůh nám dává v našich životech neustále obrovské a nezasloužené 
dary. Nechává se nám poznávat. I nám, kteří jsme nedokonalí a hříšní. 
To myslím v upřímnosti a moc dobře jsem si vědoma, že pokud bych 
měla čekat, že můžu Boha prosit nebo Jej oslovovat jen, když budu mít 
čisté srdce, které je Boha hodné, tak se neodvážím nikdy. S tímto 
vědomím musím vždy pokorně před Bohem pokleknout a prosit Ho o 
převzetí vlády nad námi i nad všemi, kteří se zapojují do růžencového 
rozjímání ať aktivně, tak pasivně. Věřím, že když Bohu předáme 
kormidlo, On se nebrání a přijímá je. My už můžeme jen žasnout, co 
skrze nedokonalé lidi může způsobit v lidských srdcích.  
Touto cestou chci poděkovat všem ochotným hercům, kteří hráli stínové 
divadlo, hudebníkům, kteří nám svým zpěvem pomohli oprostit se od 
starostí tohoto světa a otevřít své nitro Duchu svatému, dětem, které 
zapalovaly svíčky před modlitbou jednotlivých desátků růžence 
a rozdávání svíček na konci večera a v neposlední řadě také mladým, 
kteří se starali o obsluhu dataprojektoru, reprodukovanou hudbu a také 
chystání celého prostoru kostela na tento večer. Věřím, že Duch svatý 
promlouval ke každému z nás.… A to je důvod, proč se už několik let 
v naší farnosti organizuje tato akce. Hledáme Boha? Stačí Mu dát 
souhlas s převzetím kormidla našeho života…  
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7. listopad - datum, které roky zářilo červenou barvou v našich 
kalendářích a bylo nám vtloukáno do hlavy jako nejvýznamnější den 
lidských dějin, jako počátek nové epochy. Den, kdy se chopil moci ten 
“nejspravedlivější” režim na světě. Ve skutečnosti tento komunistický 
režim měl na svědomí spoustu zmařených lidských životů, spoustu 
trápení, utrpení a ponižování. Pod jeho krutou mocí toto všechno trpěl i 
náš bývalý pan farář P. Stanislav Richter. Jen krátce po svém vysvěcení 
na kněze mu bylo režimem znemožněno toto poslání vykonávat, mohl 
se do kněžské služby vrátit až po dlouhých skoro dvaceti letech.  
A právě v ten “památný” den, 7. listopadu, měl tento dobrý sluha Boží 
pohřeb. Myslím, že pro nás pár Keničáků, Boskováků a Vísečáků, kteří 
jsme se tohoto posledního rozloučení s P. Stanislavem na Moravci 
zúčastnili, bude toto datum spojeno s jinou událostí, než nás učili kdysi 
ve škole. 
Bylo to určitě důstojné rozloučení s člověkem, který toho tolik prožil a 
vytrpěl a kterého jsme měli rádi. V moraveckém kostele koncelebrovalo 
mši svatou asi dvacet kněží, většinou jezuitů, kázání přednesl P. Vojtěch 
Suchý, synovec bývalého našeho pana faráře Václava Suchého. Po mši 
svaté jsme vyprovodili našeho 
zemřelého na místní hřbitov,  kde 
čeká na slavné vzkříšení mnoho 
kněží, kteří na Moravci, ať 
dobrovolně nebo z donucení, prožili 
konec svého pozemského života. Po 
skončení pohřebních obřadů jsme se 
krátce sešli s panem Petrem 
Šmeralem z Pamětic, nyní jáhnem v 
Oleksovicích na jižní Moravě a také 
s naším bývalým kaplanem P. 
Michalem Sekničkou, který působí 
ve Valči u Třebíče. Oba všechny 
knínické farníky moc pozdravují.  
Jsme rádi, že jsme se s naším 
panem farářem mohli takto rozloučit. 
Je dobře, že večer byla i v našem 
knínickém kostele za něho sloužena 
zádušní mše svatá, které se mohli 
zúčastnit všichni, kteří jej měli rádi. 
Děkujeme, pane faráři.  
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Ve středu 7. prosince nám sv. Mikuláš po skončení 
mše sv. symbolicky přinese “dar” pro celou naši farnost 
- obraz Svaté Rodiny. Putování obrazu od rodiny k 
rodině bude probíhat až do Štědrého dne 24. prosince.  
Mnohé rodiny, které se zapojily v minulých letech, 
mohou potvrdit, že chvíle strávené se Svatou Rodinou 
byly vzácné a cítili se skutečně obdarováni. Setkání s jinými rodinami při 
předávání obrazu mohou být také krásným naplněním úkolu křesťana - 
žít aktivně ve společenství. Pokud jste v minulých letech nenašli odvahu 
přijmout Svatou Rodinu do svého domova, vězte, že nová příležitost tu 
čeká na vás v této adventní době. 
Jak se konkrétně zapojit? V kostele na stolečku je tabulka s rozpisem 
na jednotlivé dny, kam se můžete zapsat. K vámi zvolenému termínu 
napíšete své jméno, adresu a telefon. Zapojit se mohou nejen rodiny 
s dětmi, ale i ti, kterým děti již odrostly, nebo i ti, kteří žijí sami. Může se 
stát, že některé dny budou volné, že se na ně nikdo nenapíše. 
To znamená, že v těch dnech zůstane nazaretská rodina u posledně 
napsaného, dokud nenastane čas jít zase o dům dál. 
Jak bude probíhat předání obrazu? Při putování obrazu se bude 
počítat s židovským počítáním času, které známe z liturgie. Po západu 
slunce začíná nový den. Tak například slavení narození Ježíše Krista 
dne 25. 12. slavíme již večer 24. 12. nebo Ježíšovo nedělní vzkříšení 
slavíme již v sobotu večer. V našem případě to znamená, že kdo se 
napíše například na pátek 9. prosince, bude již ve čtvrtek 
8. prosince večer očekávat navštívení nazaretské rodiny. Ten, kdo 
bude mít obraz Svaté rodiny před vámi, vás bude dopředu kontaktovat 
a domluví se na konkrétním čase, kdy k vám obraz přinese. Je dobré 
připravit místo, kam se obraz položí – takový modlitební koutek. Poté, 
co umístíte obraz ve svém domově, se můžete u něho všichni společně 
pomodlit i s těmi, kdo vám ho přinesli. Způsob a délka modlitby záleží 
na vašich možnostech a na vzájemné domluvě. 
Co doma s obrazem? U obrazu Svaté rodiny se můžete večer a ráno 
sejít ke společné modlitbě, popřípadě během dne se pomodlit 
i individuálně. Pomodlit se růženec, přečíst si kousek z Písma, zůstat 
v tiché modlitební chvilce... A až přijde čas, tak pokud možno celá rodina 
doprovodit nazaretskou rodinu o dům dál. 
Kéž toto putování přispěje k požehnanému prožití adventu i doby 
vánoční. Je přece radost být spolu! 

Pro děti, 
dospělé, 
rodiny i 

jednotlivce. 
Zkuste najít 

to pravé 
pro Vás! 
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 soutěž je určena pro všechny zájemce 
 nezbytnou pomůckou pro Vás bude BIBLE, 
 nejlépe ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih 
 soutěž má 4 KOLA, v každém kole 3 OTÁZKY 
 první kolo začíná na 1. neděli adventní 27. 11. 2016 
 na odpověď budete mít jeden týden (od neděle do sobotní půlnoci) 
 jak odpovídat? 

- elektronicky prostřednictvím formuláře na www.kninice.farnost.cz, 
- pomocí soutěžního lístku, který příslušnou neděli najdete v kostele 
vzadu na stolečku, odpovědi odevzdejte do další neděle 
do označeného košíku.  
(Poslední týden můžete odpovídat písemně jen do pátku 23. 12., 
elektronicky do půlnoci téhož dne!) 

 
Na výherce čekají hodnotné ceny! Ale i ten, kdo nevyhraje, se může 
radovat! Vždyť čas strávený s Božím Slovem je čas, který nebyl 
promarněn! 

HODNĚ ŠTĚSTÍ V SOUTĚŽENÍ 
A HLAVNĚ RADOST Z POZNÁVÁNÍ PÍSMA SVATÉHO!  

Soutěž koordinuje: Daniela Ošlejšková 
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Základním motivem pro letošní adventní aktivitu pro naše farní děti je 
Písmo svaté – evangelium – Boží slovo. Bůh nám dal své slovo, aby 
bylo „svítilnou pro naše nohy a osvěcovalo naši stezku“ (srov. Žalm 
119,105). Budeme-li poznávat knihu Písma svatého jako Boží slovo, 
které je živé a které k nám promlouvá, budeme umět číst také „knihu“ 
svého života, tj. porozumíme lépe sami sobě a všemu, co prožíváme. 
Adventní příprava se často přirovnává k cestě. Nechme si tedy posvítit 
na cestu Božím slovem, a to do konkrétní situace každého z nás. 
A jak to bude vypadat prakticky? 
V kostele se objeví velká kniha - Písmo, kterou budeme každou středu 
otevírat, abychom se nechali oslovit novým příběhem a novou 
myšlenkou. Na obálce knihy budeme postupně odkrývat svíci, která nám 
symbolicky bude víc a víc osvěcovat naši životní cestu a také cestu 
k betlémskému chlévu. Všechny děti se po skončení mše svaté budou 
spolupodílet na odkrývání. A domů si budou odnášet papírovou svíčku, 
na které bude biblický verš, otázka k zamyšlení a vybídnutí k předsevzetí 
na týden. Poté, co si dítě dopíše předsevzetí, stačí papírovou “svíčku” 
slepit nebo pomocí nástřihu na každé straně složit a je připravena 
k dalšímu použití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chtěla bych vybídnout všechny rodiče, starší sourozence, babičky, 
dědečky, aby využili tohoto námětu ke společnému prožívání adventu 
v rodině. Papírová svíčka by neměla skončit pomačkaná v koši (alespoň 
ne hned po středeční mši). Je určena k tomu, aby si ji děti postavili 
k adventnímu věnci, na modlitební stoleček nebo jiné důstojné místo, 
abyste si mohli při modlitbě připomínat biblické slovo i předsevzetí.  
 

Postupně si tak budeme přibližovat evangelia čtyř advent-
ních nedělí liturgického cyklu A. Jedna myšlenka z Písma 
svatého se na týden stane modlitbou, která vede ke spojení 
s Bohem i ke konkrétním skutkům. Může být „světlem“, 
které posvítí do života nám i těm, s nimiž žijeme. 
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Před vyjitím Zimního farníčku se každoročně 
odesílají peníze do daleké Ugandy pro naši farní 
adoptivní dceru Joyce Zalwango. Pomáháme jí 
takto už sedm let, ani se nechce věřit, jak to  letí. 
Její proměnu můžeme pozorovat na fotkách, 
které nám každoročně posílá spolu se školním 
vysvědčením. Z malé africké holčičky se stala 
slečna, letos je jí už 17 let. S naší finanční pomocí úspěšně studuje 
a připravuje se na vstup do života, který v její vlasti není vůbec lehký. 
Díky všem, kteří přispíváte, ať už do pokladničky u její fotky, příspěvkem 
při oslavách výročí kostela nebo Svatováclavském odpoledni. Většinou 
se podaří vybrat víc, takže do Afriky posíláváme větší částku než 
požadovaných 7000 Kč. 
Díky všem za finanční dary i za modlitby. 
 

Od 1. do 15. ledna budete nejen v ulicích, ale i 
u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, 
jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. 
Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti 
se současným zachováním důstojnosti každého 
člověka. 
Motto sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává.“  
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017: 
* Podpora hospicové péče 
* Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže 
* Podporu integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální 
začlenění (bydlení, podpora a provázení) 
* Podpora dobrovolnického centra 
* Pomoc lidem v sociální nouzi 
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům 
radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená 
obdarovávat také sebe. Děkujeme. 

 
Tříkrálová sbírka v KNÍNICÍCH a ve VÁŽANECH 

neděle 8. 1. 2017 dopoledne 
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Jako každý jiný člověk, i kněz jednou zestárne nebo se dostane do těžké 
životní situace. Pokud mu nemohou pomoci jeho farníci či příbuzní, je 
tady sdružení se zajímavým názvem - Cesta 121.  
Jaká je činnost Cesty 121? 

 Ve spolupráci s otci biskupy pomáhá stárnoucím kněžím a kněžím 
v nouzi. 

 Poskytuje zdarma různé zdravotní pomůcky. 

 Do domova kněze instalují schodišťové sedačky, schodolezy, 
přispívají na výtahy. 

 Nabízí speciální náramky, jimiž si kněz v nouzi může přivolat pomoc. 

 Zasílá zdarma mobilní telefony s velkými tlačítky. 

 Spolufinancuje stavební úpravy, aby kněží mohli co nejdéle zůstat 
ve svém prostředí. 

 Zajišťuje dveřní telefony s obrazovkou, aby byl kněz chráněn před 
zloději a násilníky. 

 Nabízí biblickou literaturu pro slabozraké kněze. 

 Přispívá na ozdravné a lázeňské pobyty. 

 Zprostředkovává pomoc psychoterapeuta. 

 Zajišťuje léky zdarma. 

 Hradí operace. 

 Spolupracuje s kněžskými domovy a hospici. 

 Finančně podporuje osoby, které pečují o nemocné kněze.  
Pokud byste chtěli prostřednictvím Cesty 121 pomoci stárnoucím 
kněžím, můžete tak učinit na číslo účtu: 2102001767 / 2700, var. symbol: 
4716 
A co znamená Cesta 121? 
Cesta znamená, že toto sdružení 
chce být cestou, k níž budou moci 
kněží upínat svůj zrak v časech 
těžkých a složitých, číslovka 121 je 
číslo žalmu 121, kde se praví: 

 
„Pozvedám své oči k horám: 

Odkud mi přijde pomoc? 
Pomoc mi přichází od Hospodina, 

on učinil nebesa i zemi.” 
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Oba stojí na stejné straně silnice, pár set metrů od sebe, u jednoho končí 
Knínice, u druhého začíná Šebetov. Nebo naopak, záleží, z které strany 
jdete či jedete. 
 
Jaký byl asi jejich osud? Jestli můžeme věřit kronikám a správně jsme 
pochopili, co nám říkají, knínický kříž, stojící u Formanových 
na Hanzlákách, stál původně u cesty pod kostelem od roku 1800. Asi 
po sto letech byl přestěhován za vesnici na Joséfek a v roce 1940 
při rozšiřování silnice přesunut na její okraj, na své nynější místo.  
Šebetovský kříž - zatím jsme o něm nic nezjistili, snad o něm někdo 
z vás, čtenářů, něco ví. 
V nedávné době oba kříže opravil, krásně natřel a nalíčil pan Zdeněk 
Axman ze Šebetova. Patří mu za to velký dík. 

 

Šebetov 
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Jednota Orel Boskovice si Vás dovoluje pozvat na setkání v adventním 
čase - POŘAD „DOPIS PRO TEBE“ MIROSLAVA GABRIELA ČÁSTKA 
 
Výbor pozoruhodné knihy Daniela Gottlieba, který píše svému vnukovi 
Samovi dopis v naději, že si je jednoho dne dokáže přečíst. Dopisy plné 
hluboké moudrosti jsou adresovány též každému z nás. 
 
Přijměte pozvání na 3. prosince 2016 v 16.00 hodin, 

v orlovně na ul. Komenského 33a 
 
 

Aneb web plný tipů, jak a kde zažít a prožít křesťanské Vánoce. 
Na www.krestanskevanoce.cz naleznete seznam mnoha adventních 
a vánočních akcí v naší republice jako jsou třeba roráty, mikulášské 
besídky, jesličkové pobožnosti, živé betlémy, obnovy manželských slibů, 
výstavy, přednášky, soutěže, štěpánské koledy, atd. Pozvánky obsahují 
veškeré informace pro ty, kteří touží někam vyrazit nebo hledají 
konkrétní akce.  
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Tomáš Becket se narodil v Londýně 
na začátku 12. století. Začal 
studovat teologii a v pětadvaceti 
letech byl vysvěcen na jáhna. Stal se 
pomocníkem canterburského 
arcibiskupa Teobalda, který ho pro 
jeho moudrost poslal na studium 
církevního i světského práva 
do Boloně v Itálii. 
V polovině 12. století nastoupil 
na anglický trůn Jindřich II., který se 
snažil získat neomezenou moc 
nejen nad šlechtou ale i nad církví. 
Na doporučení arcibiskupa Teobalda byl Tomáš povýšen na správce 
královské kaple a na státního kancléře. Vztahy mezi králem a Tomášem 
byly velmi přátelské a král bral Tomáše všude s sebou. Za několik let 
však nastal zlom. Arcibiskup Teobald zemřel a král si přál mít svého 
přítele na nejvyšším církevním místě v Anglii. Tomáš se zdráhal, 
poněvadž tušil, že se ne ve všem shodne s králem, a to jak v otázkách 
církevních, tak světských. Tomáš králi řekl: „Brzy mne budete nenávidět 
stejně, jako mne teď milujete! Stanu-li se arcibiskupem, nebudu trpět 
vaše zasahování do věcí církevních." Tomáš se však arcibiskupem stal, 
ale jeho život se radikálně změnil, už se tolik nevěnoval králi a jeho 
aktivitám, ale věnoval se horlivě pastoraci, modlitbě, studiu, a péči 
o chudé. 
Tak došlo brzy ke konfliktu, kdy chtěl král tzv. clarendonskými 
konstitucemi uvést církev zejména v soudních a právních otázkách 
do velké závislosti na panovníkovi. Král Jindřich vyčítal církvi, že chrání 
kdejakého zločince, a tímto aktem chtěl s počínáním církve skoncovat. 
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Král Jindřich hnal Tomáše za neposlušnost před soud, ale ten se odvolal 
k papeži. Biskupové Anglie však Tomáše zradili, přidali se na stranu 
krále a Tomáš byl nucen z Anglie uprchnout do Francie, kde zůstal šest 
let. Král se však bál uvalení interdiktu, zákazu konání bohoslužeb, 
na svou zemi a snažil se o smír s Tomášem. Tomáš se vrátil, měl však 
v rukou plnou moc od papeže a exkomunikoval všechny biskupy. 
Protože Tomáš nechtěl odvolat exkomunikaci biskupů, byl 
v canterburské katedrále při večerní modlitbě zavražděn královskými 
rytíři. 
Král Jindřich později pochopil a litoval svého morálního selhání a činil 
u hrobu samotného Tomáše pokání. Papež Alexandr III. prohlásil 
21. února 1173 Tomáše za svatého. 
 
V 16. století za vlády Jindřicha VIII., který odtrhl anglikánskou církev 
od Říma, byl Becketův hrob zneuctěn. Dávno mrtvý arcibiskup byl 
nesmyslně pohnán před soud, a když se do třiceti dnů nedostavil, byl 
odsouzen jako velezrádce, jeho hrob zničen a kosti spáleny. 
 
Stejně jako na pozadí příběhu s Herodem, tak i s králem Jindřichem stojí 
proti sobě moc a zájmy světské, a moc a zájmy Boží. A tato vzájemná 
pozice se podstatně nezměnila ani dnes. Stále nalézáme, že tyto dvě 
instituce na sebe narážejí. Ale jít i v současnosti s Bohem, znamená jít 
často proti proudu, proti trendům doby. Zachovávání Božích 
a křesťanských pravidel a identity je ovšem rozhodující pro věrohodnost 
vyznání. Člověk stojící na straně církve a Boha nemůže upustit 
a podrobit se rozhodnutím, která nejsou slučitelná se zákonem Božím, 
se zákonem lásky a spravedlnosti. 
 

Svatý Tomáš bojoval za čistotu Kristovy církve, 
snažme se, abychom se i my stylem a svědectvím 
svého života stávali solí země a světlem světa, 
a tak přinášeli pokoj a vzájemné porozumění. 

 
(podle článku na www.svata-hora.cz) 

 

 
 

 
Kostel sv. Tomáše Becketa v MOHELNICI 
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1. Který z našich kněží je pohřben na knínickém hřbitově 
poblíž hlavního kříže u cesty? 
a) P. Špidla 
b) P. Vašíček 
c) P. Caha 

2. Jak se jmenoval vlastním jménem P. Suchý? 
a) Vladimír 
b) Vojtěch 
c) Václav 

3. Kolik roků byl knínickým farářem P. Stanislav Richter? 
a) 12 
b) 22 
c) 28 

4. Který z našich kněží pochází z nejbližšího okolí? 
a) P. Miroslav Sedlák 
b) P. Miroslav Šudoma 
c) P. Martin Kohoutek 

5. Na jakou událost nejvíce vzpomíná P. Michal Seknička 
v naší farnosti? 
a) na Slavnost Těla a Krve Páně 
b) na farní ples 
c) na slavení svých prvních kněžských Vánoc 

6. Který z našich bývalých farních vikářů končíval svoje 
kázání indiánským pozdravem Howgh? 
a) P. Blažej Hejtmánek 
b) P. Petr Košulič 
c) P. Jan Hanák 

7. Který z kněží u nás působil nejdéle? 
a) P. Richter 
b) P. Caha 
c) P. Suchý 

8. Co znamená číslovka 121 v názvu sdružení, které pomáhá 
kněžím, Cesta 121? 
a) sjezd z dálnice, u kterého stojí dálniční kaple 
b) počet kilometrů mezi poutním místy Svatý Kopeček a Ždár 

nad Sázavou 
c) číslo Žalmu 

 

správné odpovědi: 1.b) 2.c) 3.b) 4.a) 5.a) 6.c) 7.c) 8.c) 
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Štěstí 

Víš, co je to štěstí? 
Je to dům, auto a chata? 
Ne, štěstí je dětství, když máma je a táta. 
 
Víš, co je to štěstí? 
Je to když máš peněz jako smetí? 
Ne, štěstí je rodina a rozesmáté tváře dětí. 
 
Víš co je to štěstí? 
Je to když slibuje ti modré z nebe? 
Ne, štěstí je, když pro někoho něco znamenáš, 
když někomu radost uděláš, 
když o někoho se opřít můžeš, 
když ochotně každému pomůžeš, 
když někdo rád vzpomene si na tebe, 
když nechceš všechno jenom pro sebe, 
když vážíš si toho, co máš, 
když lepšího už nic nehledáš, 
když vůbec nevíš, co je závist, 
když nemáš v srdci svém nenávist, 
když přes slzy dokážeš se smát, 
když tě má někdo doopravdy rád, 
když umíš odpouštět a taky snít, 
štěstí je to, co každý by chtěl mít. 
 

Ne však každý o štěstí má stejnou představu, někomu stačí málo…, 
někdo chce bohatství a slávu. 
Někdo zas touží po tom, co zrovna druhý má, proto mnoho lidí štěstí 
vůbec nepozná. 
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Tento vánoční pozdrav 
poslal před třiceti lety P. Mlýnský panu Dufkovi, 
knínickému kostelníkovi, a jeho rodině.  
 
Také my přejeme za redakci Farníčku Vám všem našim čtenářům i všem 
kněžím na truc “bratru oslu”, na truc všem starostem a bolestem těla 
i ducha krásné a milostiplné prožití svátků narození našeho Spasitele. 
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(Mt 20,6-7)


