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1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – 26. 5. 2019 
 

 
Za bezvadné fotky děkujeme Radkovi Hanskutovi (je členem spolku Člověk a víra) 
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TÉMA: Blíží se náš farní den 

  
– Farní den –  

– den pro setkání celé farnosti – 
– setkání farníků – 

– prožití farního společenství jinak než při liturgii – 
– kulturně-sportovně-společenské setkání 

v kruhu věřících a přátel –  
 – . . . . . . . . – 

 
Napadají vás další synonyma k pojmu Farní den? 

 

 

 

A tak se i letos těšíme na milé setkání! 
 
 

Připravovat akci podobného typu v červnu – v době, kdy 
veškeré školní i mimoškolní aktivity vrcholí a nemalou část 
farníků přímo zahlcují – je, řekla bych, odvážné. A nejistota, 
jestli vůbec někdo přijde, je značná. 
Ale každoročně se nás sejde kolem dvou set, možná dvě stě 
padesáti (počítáni i hosté, kterých je významné procento), 
prožijeme pěkná setkání, obohatí nás nějaký zážitek, a tak se 
každoročně utvrdíme v tom, že je to akce Bohem požehnaná 
a shromažďovat se v Ježíšově jménu i mimo kostel je správné. 
 

 

Je tu ale hned několik odlišností od uplynulých let. 
Pojďme si tedy projít letošní programovou nabídku…  
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FARNÍ DEN 23. 6. 2019 
Motto: „Pošli mě, půjdu já…" 

 

10.30 MŠE SVATÁ 
14.30 ODPOLEDNÍ PROGRAM 
 

NA FARNÍM HŘIŠTI: 
 

• BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE 
o Stánek s nabídkou misijních produktů a materiálů 
o Dva hudební vstupy (zpěváci Libuše Ranšová, 

manželé Pavel a Irena Dirdovi) 
o Hod na terč a bublinkové řádění 

• MISIJNÍ KLUBKO DĚTÍ 
o Stánek s výrobky misijního klubka z Boskovic za 

přispění výrobků našich farních dětí 

• MARY´S MEALS 
o Představení organizace Mgr. Kristinou Třeškovou 
o Kaše Mary’s Meals k ochutnání 

• SCÉNKA DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ 
o Děti 5. a 6. třídy pod vedením paní katechetky 

Blanky Ševčíkové 
• KOUTEK PRO NEJMENŠÍ, PÍSKOVIŠTĚ, PROLÉZAČKY 

 

OTEVŘENÝ KOSTEL, VĚŽ, ZVONICE, KŮR 
 

• v časech 14.30 - 15.30 a 18.00 – 19.00 
 

V AREÁLU FARNÍ ZAHRADY 
 

• JÍZDA NA KONI, VÝTVARNÁ DÍLNA,  

• STŘELBA ZE VZDUCHOVKY, LUKOSTŘELBA 
 

Občerstvení za dobrovolný příspěvek. 
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Farní den se uskuteční o týden později oproti termínu, na který jsme si 
zvykli (v tu neděli je totiž biřmování v Boskovicích a mezi biřmovanci 
budou i mladí z Knínic a Vážan). 
Z programu poznáte, že přijede řádka „přespolních“ hostů, kteří nás 
svými prezentacemi a programem vtáhnou do světa misií. 
 

Toto misijní zaměření letošního Farního dne vzniklo vlastně náhodně, 

díky milé nabídce, která nám přišla z Brněnské tiskové misie. Možná 
si vzpomenete, že výtěžek z posledního vánočního misijního jarmarku 
jsme poslali právě této organizaci. Obratem jsme obdrželi vřelý děkovný 
dopis s nabídkou, že přijedou mezi nás a blíže nás seznámí s jejich 
činností. A co víc, přivezou hudební skupinu a třeba taky bublinkové 
řádění pro malé i velké. Těšíte se? 
 
A misijně naladěný bude Farní den 
i díky misijnímu stánku, který 
přivezou zástupci z boskovického 
misijního klubka. Vždycky, když 
se s jejich výrobky setkám, žasnu, 
co všechno ještě lze vymyslet 
a s dětmi vyrobit! V 30. čísle 
našeho farního časopisu jsme se 
seznámili se Zuzkou Křičkovou, která se 
o zmíněné vyrábění v Boskovicích stará. Sama 
sice nebude moci přijet, ale další důležitou osobou 
v tomto misijním díle je Rosťa Tichý, který nám 
misijní stánek představí. 
 
No a shodou okolností přišla také nabídka od paní Kristiny Třeškové 
z Brna, která je u nás v ČR zainteresovaná do hnutí Mary‘s Meals. 
Seznámí nás s tímto projektem a přiveze kaši! Budete moci ochutnat 
skutečnou kaši, kterou jedí nejchudší děti v Africe, Asii, Karibiku a Jižní 
Americe. 
 
Tolik tedy krátce k hostům, kteří jsou ochotni nám věnovat svůj čas 
a obohatit nás o své zkušenosti z prostředí misie. Více o těchto 
projektech se dočtete ještě na dalších stránkách. 

NECHTE SE NALÁKAT 

Misijní klubko je 

parta správných 

kamarádů, kteří 

patří do 

Papežského 

misijního díla 

dětí (PMDD) a 

přes celý svět 

staví MOST. 

Jak? Modlitbou, 

Obětí, Službou, 

Tvořivostí. 
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Abychom na tom našem farním setkání nebyli zahlceni programem 
a informacemi, vždyť si také chceme popovídat, zajezdit na koni nebo 
třeba zastřílet z luku, tak jsme si dovolili dát volno našim nejmenším 
dětičkám, kteří vám už pěknou řádku let se žlutými šátky na krku v žáru 
slunce zpívaly a tančily. 
 
Pozornosti ať vám ale neunikne scénka, kterou si připravili páťáci 
a šesťáci pod vedením paní katechetky Blanky Ševčíkové. V postní 
době sehráli scénu ze života mladého člověka, který objevoval krásu 
ticha a naslouchání Božímu hlasu. Tato skupinka je plná nápadů 
a elánu, scénář si píší sami, tak se nechme překvapit, s čím na Farním 
dnu vystoupí.  
 
A teď zpět na samý začátek. Druhý řádek v programovém listu odkrývá 
motto Farního dne 2019: „Pošli mě, půjdu já.“ Jde o ústřední motiv 
z hymny Papežského misijního díla dětí. Její mnohé interpretace 
najdete na youtube po zadání názvu písně Pošli mě, půjdu já. 
Ta původní vznikla už před 11 lety a zpívají ji děti v barevných šátcích, 
které symbolizují jednotlivé světadíly. I naše farní hudební uskupení se 
pokusí spojit síly a tuto krásnou píseň na závěr mše svaté zahrát 
a zazpívat. Přáli bychom si, aby to pro vás bylo naladěním na tu 
správnou vlnu, na které se bude potom odpoledne pohupovat celý 
program Farního dne. 

 
Pozor! Po mši svaté byste neměli domů odejít bez placky! Letos budou 
originální, těšíme se na ně! (Uvítáme zájemce o stříhání čtyř stovek 
malých koleček). Návrh vznikl naší dlouholetou tvůrkyní všeho 
možného, co se týká grafiky, Monikou Hlubinkovou (Přikrylovou). 
 
 

POŠLI MĚ, PŮJDU JÁ 
Hudba: P. Luca Enio Zecchetto; Český text: Pavel Svoboda 

 
Vyslancem mým kdo se může stát, 
kdo utiší po mém slovu hlad? 
Kdo půjde rád světu pokoj / lásku / světlo / radost dát, 
kdo půjde rád, kdo půjde rád? 
Pošli mě, půjdu já. Pošli mě, půjdu já! 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ-eGSs-niAhWLGewKHc3zDIkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fcs%2Fillustrations%2Fnota-trylkovat-png-melodie-kl%25C3%25AD%25C4%258D-1275650%2F&psig=AOvVaw3RtPdO4STJLY7wtjZtJy4d&ust=1560616348721890
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Brněnská tisková misie 
BTM byla založena v září 1992, tedy před 27 lety, a to nejdříve jako 
následná služba pro posluchače křesťanských rozhlasových stanic, kteří 
žádali o více informací o křesťanství. Od té doby vykonává BTM 
na území České republiky misijní službu pro celou českou církev i širší 
veřejnost. Podle poslední právní úpravy jsme křesťanským spolkem, 
pro lepší porozumění jsme vždy uváděli, že jsme neziskovou 
křesťanskou misijní organizací. Naším posláním je obnova duchovní 
kultury českého národa, šíření křesťanského poselství naděje, víry, 
lásky a účinná pomoc lidem v jejich duchovní, duševní i tělesné nouzi.  
BTM od počátku připravovala letáčky s duchovním textem pro všechny 
věkové kategorie a do nejrůznějších situací. V posledních letech přibyly 
k letáčkům další produkty misijního charakteru či pro duchovní posílení 
a povzbuzení věřících. V současné nabídce je několik set takových 
produktů.  Jen na první pohled by se mohlo zdát, že těžiště práce je 
v zasílání objednávaných materiálů – tedy služba na bázi e-shopu. Ale 
hlavním cílem je zapojení širšího okruhu věřících do misie, stálé 
rozšiřování počtu těch, kteří citlivě a s láskou přinášejí radostnou zprávu 
evangelia dnešnímu člověku.  

Boží pokyn k misi je totiž stále 
aktuální! Jak odpovídáme my, věřící, 
na Boží otázku: „Koho mám poslat?“ 
Měli bychom si uvědomit: Když ne já, 
tak kdo? Když ne teď, tak kdy? Když 
ne tam, kde jsem, tak kde? 

Věříme, že Brněnská tisková misie 
nabízí způsob, který je dostupný pro 
každého křesťana: nabídnout letáček 
s „Dobrou zprávou evangelia“ lidem, se 

kterými se setkáváme. Můžeme se sice setkat s různou reakcí, ale 
mnozí, kteří to již zkusili, jsou spíše překvapeni z mnoha pozitivních 
reakcí. Často se otevře prostor k neformálnímu rozhovoru a navázání 
přátelství. Letáčky BTM jsou psány velmi jednoduše a srozumitelně. 
Na jejich tvorbě se podílí kněží a duchovní z různých církví, ale i laici. 
Nejsou teologicky složité, mají za úkol probudit duchovní zájem člověka, 
probudit jeho vztah směrem k Bohu. Letáčky BTM jsou užívány i pro 
katechetickou a pastorační práci. Především však mají sloužit misijně. 

PŘEDSTAVTE SE NÁM, PROSÍM 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI-Z7hruviAhVRZlAKHdN_A3MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.btm.cz%2F&psig=AOvVaw0HKz1ywdNCOjKLiILEtBMn&ust=1560683874916928
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Mezi místa, kde mohou být (po 
dohodě) k dispozici, patří: 
čekárny, domovy důchodců, 
školy, knihovny, kostely, 
kulturní zařízení, lázně, 
lékárny, nádraží, nástěnky, 
nemocnice, obchody, 
restaurace, sportovní akce, 
veřejná doprava, léčebny atd. 
Těch míst je opravdu dost. 
BTM je nezisková organizace, 
pracující na bázi vzájemné 
finanční solidarity. I když 
můžeme dle stanov zasílat 
materiály i na fakturu, většinu 
objednávek vyřizujeme jen s dodacím listem, informací o výrobních 
nákladech.  Příjemce pak může svým dobrovolným finančním darem 
podpořit další misijní službu BTM. Ta finanční solidarita je pochopitelná 
ve chvíli, kdy si naši odběratelé uvědomí, že sloužíme i mnohým vězňům 
a jejich rodinám, aniž bychom mohli od nich očekávat jakýkoliv finanční 
dar. Z Boží milosti máme již několik let za sebou víceméně vyrovnaný 
rozpočet. I to je pro nás potvrzením toho, že za službou BTM stojí sám 
Nejvyšší. 
                                                                          Jan Titěra, vedoucí BTM 
 
 

Mary´s Meals 
Dovolte mi, prosím, v krátkosti představit naši organizaci. 
Mary’s Meals je charitativní organizace zabezpečující nejchudším 
dětem v rozvojových zemích jedno jídlo denně v místě svého 
vzdělání. Tím, že tyto děti dostanou jídlo ve škole, naplní se jednak 
jejich základní životní potřeba jídla a také následně dostanou vzdělání. 
Gramotnost znamená vzdělání, šanci najít kvalifikovanou práci a tím mít 
i budoucnost. Veškeré náklady na jedno dítě pro jeden školní rok činí 
421,- Kč, což představuje méně než 2 Kč denně. Jistě s námi budete 
souhlasit, že je nemyslitelné, aby takhle neuvěřitelně nízká suma byla 
překážkou přežití jednoho konkrétního člověka.  
Naší vizí je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého 
vzdělání a ti, kteří mají přebytek, se budou dělit s těmi, kterým se 
nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb. Na světě umírá denně 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjV3I2ht-viAhVSDuwKHXNmCfYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bibleshop.cz%2Fpexeso-biblicke-verse-7523&psig=AOvVaw0HKz1ywdNCOjKLiILEtBMn&ust=1560683874916928
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18 000 dětí. Rádi bychom Vám představili tento jednoduchý a účinný 
způsob pro boj s hladem a chudobou ve světě. Tento projekt může 
fungovat jedině díky zapojení velkého množství dobrovolníků 
v dárcovských zemích i dobrovolníků v zemích, kam pomoc směřuje. 
Mary’s Meals živí v současnosti více než 1.400.000 dětí denně. 
Jménem naší organizace bych Vás ráda vyzvala k připojení se tímto 
způsobem k výzvě FAO (organizace OSN pro výživu a zemědělství) - 
nulový hlad do roku 2030.  

Mgr. Kristina Třešková 
 

„Naše dílo je pojmenováno po Marii, Ježíšově matce, která vychovávala 
své vlastní dítě v chudobě. Naše hnutí je založeno na vzájemné úctě a 

spojuje všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání.“ 
 

Na začátku příběhu Mary’s Meals stojí Magnus MacFarlane-Barrow, který 
vyrostl v městečku Argyll ve Skotsku. Víru celé rodiny oživila pouť 
na mariánské poutní místo Medžugorje v Bosně a Hercegovině v roce 
1983, která inspirovala Magnusovy rodiče k tomu, aby proměnili svůj domek 
pro hosty v centrum obnovy s názvem „Rodinný dům modlitby“. Rok 1992, 
Magnus a jeho bratr Fergus byli zrovna na pivu v místní hospodě, když 
v televizi viděli zprávy o bosenském konfliktu a utrpení místních lidí. Cítili 
potřebu těmto lidem pomoci. Po noci strávené debatováním, jakými 
způsoby podpořit humanitární pomoc pro Bosnu, se rozhodli uspořádat 
místní sbírku. Netrvalo dlouho a jejich dům se začal plnit jídlem, oblečením, 
léky a finančními dary. O necelé tři týdny později si Magnus a Fergus vzali 
týdenní dovolenou na rybí farmě, kde pracovali, koupili ojetý Land Rover 
a přidali se k humanitárnímu konvoji. Darovanou pomoc přivezli 
do Medžugorje, mezinárodního poutního místa v Bosně a Hercegovině. 
S vědomím dobře vykonané práce se Magnus a Fergus vrátili domů 
do Argyllu a počítali s tím, že se vrátí zpět do práce na rybí farmě. Ale dary 
od lidí se nepřestávaly hrnout a brzo zaplnily celý zahradní domek jejich 
rodičů. Magnus se rozhodl dát v práci výpověď a vzal si roční volno… 
Už nikdy se do původní práce nevrátil.  
 

„Jsme hnutí lidí, kteří se prostě nedokáží smířit s tím, že by v dnešním 
světě blahobytu měly některé děti hladovět. Naše hnutí je převážně 

tvořeno dobrovolníky.“ 
 

„PŘIDEJTE SE. Na světě je 64 miliónů dětí, které nechodí do školy a mnohem 
víc těch, které mají hlad. Naše práce je teprve na začátku.“ 
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Se slovem misie mě napadá slovo štědrost. Jak se znám, peněženka 
zůstane doma. Ale myslím, že letos bude potřeba. Ne, že bychom 
zpoplatnili kýtu nebo pivo – nebojte, pochutnáte si jako vždy 
za dobrovolný příspěvek. Ale mám zkušenost, že když je člověk 
konfrontován s tak těžkými životními podmínkami milionů lidí – a to 
na naší společné zeměkouli (!) – tak prostě rád přispěje lidem, kteří 
věnovali svůj osobní život, aby těmto nejmenším a nejchudším dali 
zakusit trochu naděje, světla a lásky. Popisované organizace přivezou 
předměty, jejichž nákupem jim přispějeme na činnost. 

 
„Být křesťanem a „být církví“ znamená být také misionářem, nebo 
nebýt vůbec. Milovat svou víru znamená vydávat jí též svědectví, 
ukazovat ji druhým a dovolit jim, aby se jí účastnili.“ 
(papež Benedikt XVI.) 
 
K tomu ať nám pomáhá Bůh 
a třeba také naše farní společenství.  
 
A přímluva svaté Terezie z Lisieux, která je patronkou misií. Žila 
v nedávném 19. století a může nám být v mnohém příkladem. „Mým 
povoláním je láska!“ volávala Terezie. „Ježíš! Chtěla bych ho tak 
vroucně milovat, milovat tak, jak ještě nikdy nebyl milován…“ 
„Kéž mi dá lásku bez mezí, bez hranic! Chci stůj co stůj získat 
palmu, ne-li krví, aspoň láskou.“ 

 
Za redakci Farníčku Petra Hartlová 

 

A co naše misijní nasazení? V mnoha dokumentech papežů 
a biskupů často zaznívá, že každý křesťan má vycházet ze své ulity 
a být solí země (nejrůznějšími způsoby). Někdo uslyší toto volání 
jasně a zřetelně a jde. Třeba do Malawi. Někdo je pomalu nenápadně 
veden. Jiného si Pán formuje rozmanitými kličkami... Kéž bychom 
všichni bez rozdílu dokázali ve správný čas otevřít svoje srdce, 
zaslechnout volání a říci rozhodné „Pošli mě, půjdu já“ a potom už jen 
vykročit… 

 

Já a misie na farním dnu a v životě 
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VÍME PROČ? 

 
 

Proč zrovna já se mám zabývat misiemi? 

 
Misie je základní součástí křesťanského života a v jistém smyslu 
definuje, co to znamená být křesťanem. Proto je nevyhnutelné, aby se 
křesťané misií zabývali. 
 
Co přesně je misie, kdo misii koná a kdo ji přijímá? 
Když budeme misii rozumět jako hlásání evangelia tam, kde nikdy 

nebylo předtím hlásáno, pak 
misie bude jistým typem 
profesionální činnosti, a příjemci 
budou vnímáni jako trochu 
exotické kmeny někde daleko 
od nás. Ale 
jestli myslíme, 
že misie je 
úkol všech 
křes-ťanů, že 
se všichni mají 
dělit o evan-

gelium se všemi kolem nás, pak každý bude 
misionářem, a každý potenciálním příjemcem. 
Misie není něčím, co děláme navíc, ale misie je 
součástí toho, kým jako křesťané jsme. Misie je to, co vyjadřuje 
dynamický vztah mezi Bohem a světem – jak Bůh vešel k nám, aby 
spasil svět, tak my jdeme do světa hlásat spasení. V tomto smyslu být 
křesťan znamená být misionář. Výsledek toho je, že misii nelze 
obsáhnout do jedné definice, protože způsobů, jak být křesťany je tolik. 

Za pomoci článku z křesťanského měsíčníku Getsemany (č. 288) bych 

vám ráda přiblížila pojem misie. Autorem článku je Tim Noble a v článku 

pojednává o misiologii jako o oboru teologie. 

My se zaměřme jen na pojem misie. 

Který úhel pohledu na misie znáte? Který je vám blízký? 

A Dokážeme přijmout, že Být křesťanem znamená být misionářem? 

Věděli jste, že 
existuje 
MISIOLOGIE? 
Misiologie je 
obor teologie. 
Je teoretickou 
reflexí představ 
o křesťanské 
misii a její praxi. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDwYbKkeviAhUCLVAKHR69DQUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.katyd.cz%2Fclanky%2Fna-ceske-misii-v-paraguayi-natacela-tv-noe.html&psig=AOvVaw3SkvPRmQXN0QXLtu7DdmQF&ust=1560676014099715
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Pojďme si projít pět znaků misie, které předkládá anglikánská církev. 

 
Prvním znakem je hlásat dobrou zprávu o Božím království. Hlásat 

evangelium zahrnuje ústní svědectví, ale není na něj omezené. Aby se 
lidé dozvěděli, co se děje v blízkosti Boží, je třeba něco říct slovem, něco 
říct skutkem. 

 
Druhým znakem je učit, křtít a starat se o nové věřící. Po hlásání 

a po odpovědi nových věřících na toto hlásání, je úkolem dovést 
do konce to, co jsme začali. To je také část misie. 

 
Třetím znakem je odpovídat na lidskou nouzi s láskou a službou. 
To znamená v podstatě, že hlásání musí být viditelné, že skutky musí 
odpovídat slovům. Království Boží je čas a prostor, kde se jedná, nejen 
kde se mluví. Mezi misionářské aktivity tak patří například i nemocnice 
nebo školy. Bez hlásání slovem by nikdo nevěděl, co vede křesťany 
k jejich jednání, bez činnosti by slova byla prázdná. 
Čtvrtý a pátý znak jsou spíš upřesněním toho třetího. 

 
Čtvrtý je proměnit nespravedlivé struktury společnosti, odporovat všem 
typům násilí a pracovat pro pokoj a usmíření. Tím chtějí říct, že misie není 

pouze individuální. Svět je stvořený Bohem, a Bůh má plán (misii) pro 
spasení světa. Navíc Bůh je Bohem spravedlnosti, který nesnáší 
nespravedlnost a násilí. Účast na Boží misii znamená, že musíme stát 
na straně míru a spravedlnosti a usilovat o to, aby byly ve světě 
přítomny. 

 
Pátý znak misie, jak to vidí anglikánská církev, je usilovat o ochranu 
integrity stvoření a udržovat a obnovovat život země. To je nejnovější 

příspěvek k pochopení toho, co všechno misie je. Zde se ukazuje, 
nakolik je samotné pochopení misie kontextuální. Misie je širší než 
konverze jednoho člověka. Celistvost misie a celistvost světa jsou 
spojené, protože Bůh je jeden a misie Boha je jedna, a křesťané mají 
na této misii účast. 
 
Být křesťanem je být misionářem.     -ph- 
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Z farní knihovny 

 

                                                 

Bouda, která krmí milion dětí 
Magnus MacFarlane-Barrow 

 Tvůj křest a biřmování 

 Radek Tichý 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu 
a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo 
církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu. Knížka poslouží 
všem, kdo byli pokřtěni jako malé děti, těm, kdo se po křtu v dospělosti 
chtějí ohlédnout za důležitou událostí svého života, i čerstvě 
biřmovaným, aby se milost, kterou přijali, nevytratila ve víru 
každodenního života. 

„Vy jste sůl země, vy jste světlo světa“ (Mt 5,13-16). Tato přirovnání nás 
vedou k zamyšlení nad naším jednáním, protože jak nedostatek, tak přebytek 
soli činí jídlo nechutným, a stejně tak nedostatek i přebytek světla zabraňuje 

vidět. Jediný, kdo z nás opravdu může udělat sůl, jež dává chuť a chrání před 
zkažením, a světlo, jež osvěcuje svět, je Kristův Duch! 

Pozvání do Farní knihovny i tentokrát reflektuje témata, kterými 
ve farnosti žijeme. Misijně zaměřený farní den nám připomíná, 
že v knihovně čeká na čtenáře kniha Bouda, která krmí milion dětí. 
A čerství biřmovanci – a nejen oni – jsou naší knihovnicí Dankou vřele 
zváni k přečtení knih Tvůj křest a biřmování a RADOST Z BOHA. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNofelw-viAhXPUlAKHdJyBP0QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ikarmel.cz%252Fprodukt%252Ftvuj-krest-a-birmovani%26psig%3DAOvVaw2lEWaMcimf2B7PLhGdBNX5%26ust%3D1560689409034905&psig=AOvVaw2lEWaMcimf2B7PLhGdBNX5&ust=1560689409034905
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Radost z Boha 
Marek Vácha 
Letmé nahlédnutí do hlubin pokladů 
katolické církve – tak charakterizuje 
známý autor duchovní literatury Marek 
Orko Vácha svou novou knihu Radost 
z Boha. Od Písma svatého coby 
„návodu k přežití“ přechází k tématům, 
jako jsou církev či svátosti, a prostor 
věnuje i morálce a Desateru nebo 
modlitbě. Spíš než na znalosti samotné 
přitom apeluje na „znalosti kryté 
životem“, „znalosti, které se osvědčí 
v každodennosti“. Nenechte se 
zaskočit „diskvalifikačním“ podtitulem 
„Příručka pro biřmovance, jak přežít 
v drsném světě“. 
Kniha je ve skutečnosti otevřena 
mnohem širšímu publiku: není 
výhradně pro biřmovance ani výhradně 
pro křesťanský dorost anebo pro ten 
typ čtenáře, který bychom snad mohli pracovně nazvat „křesťan-
začátečník“. Je inspirací a výzvou i pro ty křesťany, kteří na své pouti 
za Pánem došli už o něco dál. I ti se totiž mohou na chvíli stát 
biřmovancem, mohou se nechat vést Orkovými radami a nechat si 
ukázat život víry z jiného pohledu. Mohou si nechat připomenout, 
že s Bohem a z Boha se můžeme radovat každý den. Ostatně, radost je 
pro každého. Stejně tak jako závěrečná myšlenka knihy, která je dost 
možná její pointa: „Nyní píšete historii. Tak se ukažte.“ 

Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si 
přinese nádobu…. Čekáš hodně, dostaneš hodně, nečekáš nic, 
nedostaneš nic. Mohu Ti zaručit vratkou palubu a nikoho, kdo Ti 

v těžkých chvílích pomůže. Nemohu Ti zaručit, že Tě opustí všechny 
Tvoje hříchy a staneš se dokonalým. Nemohu Ti zaručit, že již víckrát 

nepadneš a že všechna Tvoje rozhodování budou od nynějška jen 
dobrá. Však jen ďábel se po pádu nezvedne. Vlastně, to jediné, co Ti 

zaručit mohu, je radost z Boha. 
 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj9ufGaxeviAhWMfFAKHQRKCSkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.ikarmel.cz%2Fprodukt%2Fradost-z-boha&psig=AOvVaw1K9Sg-SbtMgpPcPQOBcDtB&ust=1560689923820047


 
       16 

INSPIROVALO NÁS 

  
Misijní výzva především pro školáky 

 
Mnozí z vás už jistě slyšeli o hnutí Mary's Meals. 
Mnoho dětí, které dostávají jídlo MM, nemá základní učební 
pomůcky. 
 
 
Pokud tedy máte doma, nebo někdy budete mít, nevyužitou 
aktovku, můžete ji poslat těmto chudým dětem. Pro mnoho dětí 
to bude první hmatatelný dárek, který kdy obdržely. 
Batůžek má obsahovat: dva školní sešity, tužky a propisky, 
penál, barevné pastelky, gumu, pravítko, ořezávátko, ručník, 
mýdlo, zubní pastu a kartáček, míček a lžíci. Dále jedny 
sandály, tričko a šortky (mohou být použité, ale v dobrém 
stavu).  
Pro někoho může být náročné sehnat všechny školní potřeby 
do batůžku, proto vůbec nevadí, pokud přispějete třeba jen 
jednou či dvěma věcmi, které vám třeba zrovna doma přebývají. 
Přesné informace jsou na: https://www.marysmeals.cz/zapojte-
se/projekty/batuzkovy-projekt 
Velmi často má tento batůžek svým obsahem celkově větší 
hodnotu než majetek jedné rodiny. 
 
Díky manželům Plačkovým vznikl ve Svitávce sklad batůžků. 
V naší farnosti se stává kontaktním místem rodina Hauptova 
(Knínice 127). 
 
Tento projekt je dlouhodobý, takže spousta z nás bude mít šanci 
takhle pomoci… Informace můžete předávat dál mezi svými 
kamarády. 

 

Paní Alena Kubínová ze Svitávky nám zaslala článek, který vyšel 

v boskovickém farním zpravodaji. Popisovaný projekt nás velmi zaujal, 

věříme, že se bude líbit i vám a vašim dětem a inspiruje vás k akci! Možná 

po skončení školního roku budete obnovovat školní potřeby… 

https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/projekty/batuzkovy-projekt
https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/projekty/batuzkovy-projekt
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Co pěkného jsme prožili v uplynulých měsících 

  

Pouť do Schia 

 
Jednoho 
krásného dne 
mě maminka 
pozvala, ať ji 
doprovázím na 
pouť do Itálie – 
do Schia. 
 
Nikdy jsem o 
tomto poutním 
místě neslyšela. 
Byli jsme první 
autobus s česky 
mluvícími 
poutníky, jinak 
tam často jezdí 
Rakušané a 
Chorvati. 
 
Schio je místo, 
kde žila a je 
pochována sv. 
Bakhita – otrokyně a řeholnice z daleké Afriky ze země Súdánu a města 
Chartúmu. Až jsem ji uviděla, matně jsem si uvědomila, že ji 
sv. Jan Pavel II. svatořečil a její obraz visel mezi ostatními 
na svatopetrském náměstí. Zaujalo mě, že je “černoška”, ale co vytrpěla 
od svého útlého dětství, mi vyrazilo dech. Velice působivě nám její 
životopis cestou v autobuse četla řádová sestřička Ludmila z Rodiny 
Panny Marie z Nových Hradů společně s otcem Petrem z Rouchovan. 
 
Stručný životopis sv. Jozefíny Bakhity: 
r. 1869 - narození – Súdán, oblast Dárfúr, město Chartúm 
r. 1876 - unesena překupníky s otroky 
r. 1881 - ji koupil generál turecké armády, jeho žena ji podstoupila 
bolestivému tetování 114 řezných ran na prsou, břiše, ramenou, do ran 
sypala sůl, jizvy se zvětšovaly a tím i utrpení, měsíc spala jen na matraci, 

Schio 
je městečko 
v severoitalské 
provincii 
Vincenzo 
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bez kousku látky, ošacení, minimální množství vody, aby si nemohla 
vyčistit rány 
r. 1883 - byla prodána italskému vícekonzulovi Callistu Legnanimu. 
Novou životní situaci popsala slovy: „Ještě jsem nebyla svobodná, ale 
začaly se dít změny. Byl konec s bičováním, tresty i urážkami, zkrátka byl 
to konec deseti let nelidského zacházení." 

r. 1883 - Legnani cestuje do Itálie, Bakhitu bere s sebou, stává se 
ošetřovatelkou narozené dcery Legnaniho přítele; Bakhita umístěna 
s dítětem do Katechumenického 
centra sester kanosiánek 
v Benátkách, tam se poprvé 
důkladně seznamuje se základy 
křesťanství 
r. 1889 - se odmítá vrátit do Afriky 
a pokračuje v katechumenálních 
přípravách v Benátkách 
r. 1890 - 9. ledna přijímá křest, 
biřmování a 1. sv. přijímání 
r. 1893 - 7. prosince vstupuje do 
noviciátu kanosiánských dcer 
milosrdné lásky 
r. 1895 - 21. června řeholní obláčka 
ve Veroně 
r. 1896 - 8. prosince skládá 
dočasné sliby ve Veroně 
r. 1902 - je přestěhována do 
komunity Schio 
r. 1910 - vypráví svůj příběh 
r. 1927 - 10. srpna skládá věčné 
sliby 
r. 1936-38 - působí v misionářském noviciátu v Miláně 
r. 1947 - 8. února – umírá v kanosiánském klášteře v Schiu 
 
r. 1955-57 - církev otevírá proces blahořečení 
r. 1969 - 25.- 29. srpna byly tělesné pozůstatky sestry Bakhity 
exhumovány a přeneseny z    místního hřbitova do kaple kanosiánských 
dcer milosrdné lásky v Schiu 
r. 1978 - 1. prosince papež Jan Pavel II. vydává dekrety o hrdinských 
činech Boží služebnice Jozefíny Bakhity 
r. 1991 - 6. července papež Jan Pavel II. vydává dekret o blahořečení 
Jozefíny Bakhity 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakhita_Szent_Jozefina.jpeg
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r. 1992 - 10. února – Afrika – Chartúm – papež Jan Pavel II. vítá Bakhitu 
doma 
r. 1992 – 17. května – blahořečení sestry Jozefíny Bakhity papežem 
Janem Pavlem II.  
r. 2000  - 1. října – papež Jan Pavel ll. svatořečil sestru Jozefínu 
Bakhitu  

 
Každý ať žije tak, jak mu určil Pán, 

každý, jak ho Bůh povolal.  (1Kor 7,17) 
 
 
Byly to “pouhé” čtyři dny poutě, ale intenzívní tak, že si je ponesu hodně 
dlouho. 
Bezvadná souhra otce Petra a třech řádových sestřiček, kteří se o nás 
výborně starali, pomáhali i s překladem. 
Vrchol poutě – zasvěcení Panně Marii s šerpováním od Franceska 
(konvertita, který se stará o toto poutní místo a poutníky sem 

přicházející). 
Bezvadná parta poutníků z celé 
České republiky – Liberec, 
Třeboň, Nové Hrady, Ostrava, 
Frýdlant nad Ostravicí, Frýdek-
Místek, Boskovice a okolí, 
Znojmo, Rouchovany a okolí. 
Suprové ubytování a strava – 
snídaně – obědy, opravdu 
Michelinská hvězda! 
Cenacolo – krásný areál – mše 
svaté, adorace, křížová cesta. 
 
Nedá se všechno vypsat, musí 
se zažít!  
 
Takže, nesedět doma, vyrazit! 
Pěšky, na kole, autem, 
autobusem – stojí to za to!!! 
 
Ať je nač vzpomínat! 

 
Anna Jedličková 

Komunita Cenacolo je křesťanské 

sdružení, které přijímá ztracené 
mladé lidi, nespokojené a bouřící 
se, zoufalé a beznadějné, teda 
všechny, kteří chtějí najít opět sami 
sebe, najít radost a smysl života. 
Komunita se zrodila v červenci 
roku 1983, díky duchovnímu 
pochopení řádové sestry Elvíry 
Petrozzi, která chtěla darovat svůj 
život Bohu, především pak službou 
narkomanům a všem ztraceným 
mladým lidem. Středisko komunity 
je ve městě Saluzzo v Itálii. 
V současnosti má komunita víc jak 
šedesát center nacházejících 
se v patnácti státech světa. 
„Naše Komunita není léčebna, ale 
škola života. Problém drogy má 
svoje kořeny v rodině a jenom 
rodina může problém zastavit.“ 



 
       20 

Děkanátní pouť do Vřesic 
Když jsem se dozvěděla, že bude děkanátní pouť do Vřesic, první moje 
otázka byla: „Kde to je?“ Někdo mi říkal, že někde u Sulíkova. Tak jsme 
si vyhledali Vřesice na mapě, a protože to není zas tak daleko a slovo 
pouť je odvozeno od slova „putovat“, rozhodli jsme se, že budeme 
„putovat“ na kolech. Dohledali jsme si sjízdnou cyklotrasu, oslovili jsme 
další rodiny, které by měly zájem jet s námi a začali jsme se modlit 
za zdárný průběh pouti a počasí. Počasí vyšlo na jedničku. 
Protože děti, které jely s námi, jsou mladší a trasa Knínice – Vísky – 
Letovice – Vřesice – se nám zdála pro ně náročná, tak jsme zvolili trasu 
sice delší, ale pohodlnější. Jeli jsme přes Svitávku a pak krásnou 
cyklostezkou až do Letovic. Vřele doporučujeme. Zde jsme se zastavili 
na malé občerstvení na městě na zmrzlině. Musím říct, že až 
na samotné stoupání do Vřesic, cesta byla úplně v pohodě. Děti byly 
moc šikovné a vytrvalé. Když jsme dorazili na místo, vypadalo to, 
že cestu zpátky některé děti nedají. Ale po odpočinku, po duchovním 
i tělesném občerstvení, děti rychle zregenerovaly a mohli jsme se vydat 
na zpáteční cestu. 
A co nás čekalo ve Vřesicích? Krásná kaplička nedávno vystavěná 
místními obyvateli této vesnice. Kapli posvětil 30. 8. 1998 biskup Vojtěch 
Cikrle a je zasvěcená sv. Monice a sv. Augustinovi. Kaple je netypická 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw5ozWiObiAhWLyKQKHWvPC9wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.clovekavira.cz%2Fphoto-detail%2F7489876%2F6ab9f136-50e3-4bbd-b1b4-7cf722da5ff3&psig=AOvVaw2edbiWe5kRG3VCaf0Sjcfi&ust=1560501769465991
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svým tvarem – půdorys kaple má tvar slzy. Symbolizuje slzy svaté 
Moniky, které prolila za svého syna sv. Augustina. Tvar slzy mají i okna 
a výplň ve vstupních dveřích. Středem umělecké vitráže, umístěné 
v čelní stěně kaple, je kříž a hořící srdce svaté Moniky. 
U této kapličky jsme se sešli s ostatními poutníky z celého děkanátu. 
Někteří připutovali pěšky, někteří zvolili kola, někteří přijeli autobusem 
či auty. Byla zde slavena poutní mše svatá, kterou sloužil náš pan děkan 
Miroslav Šudoma s přítomnými kněžími z děkanátu. Homilii pronesl 
místní pan farář Michal Polenda. Řekl nám něco o kapličce, a také 
o životě blahoslaveného Engelmara Unzeitiga, který nějakou dobu 
pobýval právě ve Vřesicích. O jeho životě se můžete dočíst v rubrice 
o životě svatých. 
Po mši svaté – duchovním občerstvení – jsme se přemístili na výletiště 
kousek pod kapličkou, kde na nás čekalo tělesné občerstvení. Také bylo 
pro nás připraveno divadlo právě o životě bl. Engelmara Unzeitiga. 
Divadelní příběh 
si připravili mladí 
lidé ze Svitav, 
kteří už dříve 
s tímto jeho 
životním příbě-
hem vystupovali. 
Bylo velice zají-
mavé a poučné 
pro všechny 
poutníky se s 
tímto odvážným 
mužem více 
seznámit. 
Protože nás čeka-
la ještě zpáteční 
cesta, museli jsme 
se rozloučit se známými poutníky a s tímto milým prostředím, a vydat se 
domů. Cesta ubíhala rychle – už jsme věděli, co nás kde čeká. 
Domů jsme přijeli příjemně unaveni – posíleni nejen fyzickou námahou, 
ale hlavně duchovním povzbuzením pro náš každodenní život. 
Pouť se nám velice líbila – už jen to, kolik tam bylo známých lidí, 
že opravdu tvoříme jednu velkou rodinu dětí Božích. Díky všem, kteří se 
na organizaci této pouti jakýmkoliv způsobem podíleli! 

Jitka Muchová 
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PO ROCE ZASE NA VRANOVĚ 
V minulém Farníčku jsme psali o manželství, mimochodem perfektně 
na toto téma navázala výstava SVOJI, o ní o kousek dál… Také jste se 
ve zmiňovaném čísle Farníčku dozvěděli, že Jitka a Vláďa Muchovi 
působí v našem děkanátu jako lektoři, nebo možná spíše průvodci pro 
snoubence, kteří se připravují na přijetí svátosti manželství. Tuto činnost 
vykonávají díky vzdělání, kterému se jim dostává už druhým rokem 
na Vranově v rámci studia, které zaštiťuje Papežský teologický institut 
Jana Pavla II. a Akademie kanonického práva v Brně. Loni byl jeden 
z výukových bloků otevřen také těm, kteří do studia zapsaní nejsou, 
s manželem jsme toho využili. I letos jsme přijali pozvání a po přečtení 
témat jsme se skutečně těšili. Celé setkání bylo nazváno Konference 
o pastoraci manželů a uskutečnilo se poslední dny měsíce dubna. 
Přednášejícím byl Mons. Renzo Bonetti, který působil jako ředitel 
Národního centra pastorace rodin Italské biskupské konference. 
V současné době se aktivně věnuje pastorační péči o rodiny. Jeho 
bohaté zkušenosti a skvělý způsob, kterým nám problematiku přibližoval 
a doslova vtiskoval do mysli i srdce byl naprosto úžasný. Mluvil italsky, 
někdy docela rychle, tlumočník se potil… protože nám popisoval 
skutečnosti, ze kterých byl skutečně rozhořčen – jak často nedokonale 
v církevním systému fungují. Popisoval třeba to, jak velmi málo 
manželských párů ví, do čeho při přijímání svátosti manželství vstupují. 
Jednak je přesvědčený o tom, že příprava mladých lidí musí být pečlivá, 
dlouhodobá, dobře připravená, a zvláště pak individuální (nelze podle 
jednoho schématu připravovat snoubence z věřících praktikujících rodin 
a snoubence, kteří chtějí mít svatbu v kostele jenom proto, že je to 
hezké…). Dal několik podnětů k tomu, jak tuto problematiku zlepšit 
a jsou Bohu díky lidé v naší zemi, kteří se tomu věnují, takže je naděje, 
že jednou budou před oltářem stát lidé, kteří si budou plně vědomi, 
co manželským slibem slibují a touto svátostí přijímají! A to je další 
kámen úrazu, který nám zdůrazňoval. Drtivá většina lidí neví, že svátostí 
manželství přijímají milost, která je provází celý život, z ní mohou celý 
život čerpat. Ale je potřeba ji oživovat, pečovat o ni, a to už je práce, 
kterou musí manželé aktivně konat. Aby jejich láska rostla a byla plodná! 
Plodná ve smyslu služby. Už jste někdy slyšeli, že svátost manželství je 
svátost pro poslání? To nám Renzo Bonetii často opakoval. Ze svátosti 
manželství plyne následující pravomoc: manželé vyjadřují, mají účast 
a podílejí se na jednotě mezi Kristem a církví. Manželé se stávají řádem, 
komunitou, či úřadem. Z toho plyne, že křesťanští novomanželé 
od oltáře nemohou odejít do nitra svého nového bydlení, tam se uzavřít 
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a v soukromí si vychovávat děti. Připodobnil to hezkým příměrem: Lásku 
můžete prožívat jako slepice na dvorku. Vy se ale nebojte rozlétnout jako 
orli. Přijetím svátosti manželství novomanželům vzniká specifické 
poslání v církvi a společnosti. Toto pochopit a potom dobře žít 
vyžaduje skvělou předmanželskou přípravu, živý vztah s Bohem, 
zkušenost z vlastní nebo alespoň z blízkých rodin a možná i něco 
dalšího… Ne všechno, co nám přednášející na konferenci říkal, jsem 
dokázala pojmout a pochopit, ale všechno mi přišlo tak důležité, tak 
nevyhnutelně nutné pro obrodu lidstva, tak důležité pro to, abych vůbec 
měla pocit, že žiju ve správném světě…ale zároveň vám před očima 
vyvstávají ty četné překážky a to neporozumění, které na cestě k ideálu 
číhá. Že mi kolikrát přišlo na mysl – můžu se za to jen modlit, víc 
nezvládnu… Pak jsem tam ale mimo dobu přednášek zažila krásná 
setkání s dalšími účastníky, ačkoliv jsme se viděli poprvé, mohli jsme se 
bavit o věcech, kterými skutečně žijeme, pochopitelně hlavně v církvi 
a potom také v rodinách. Byla to svědectví o problémech, ale taky o tom, 
že jsou mnozí už o krok dál, že jsou místa, kde ledacos funguje a nově 
se rodí. A hlavně mi byl dán obrovský dar v podobě setkání a promluv 
s o. Stanislavem. Zajímal se o mé dojmy z přednášek, ptal se, co mě 
zaujalo, krátce jsme debatovali. Jeho přístup mě doslova aktivoval 
a nabíjel, inspiroval k činům. Vyjádřit by to mohla slova z knížky, kterou 
v poslední době po kousíčkách čtu a zrovna tato pasáž mi připadla 
na dnešní den: „…Také my v církvi jsme pouhými správci očekávajícími 
návrat Krále. Jsme správci, jejichž úlohu definuje skutečnost, že Král se 
vrátí a bude se hlásit o to, co je jeho. To nás nemá ukolébat do jakési 
pasivity, v níž si budeme mýt ruce od veškeré odpovědnosti, ale zároveň 
je třeba, aby tímto vědomím odpovědnosti jasně prostupovala jistota, že 
je to jeho církev a že on je svrchovaný „Pán a dárce života“. Vybavují se 
mi slova svatého Augustina, který prohlásil: „Pracuj tak, jako by všechno 
záleželo jedině na tobě, a modli se tak, jako by všechno záleželo jen 
na Bohu.“ (James Mallon, Proměna farnosti – Z udržovacího režimu 
k misijnímu zápalu) 
A tak jsme na Vranově s manželem prožili krásné dva dny. Byl to 
požehnaný čas i pro náš vztah, o který tak jako mnozí málo pečujeme…  
Ze zápisků jsem vybrala pár poznámek a citátů (následující strana), 
které vás třeba povzbudí nebo povedou k zamyšlení – přesto, že jsou 
vytrženy z kontextu. Mons. Renzo Bonetti se velkou měrou opíral 
o dokument papeže Františka Amoris lᴂtitia, zkuste tuto knížku vzít 
do ruky a možná pocítíte radost z lásky. To vám i sobě ze srdce přeji. 

Petra Hartlová 
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Modlíte se s dětmi? Skvělé. 
Modlete se také jen vy dva spolu, jako manželé! 

 
Říkejte svým dětem, proč jste se vzali v církvi. 

 
V jakémkoliv páru – i v tom nejméně kvalitním – je Boží láska 
přítomna (i když sami manželé o tom ani neví). 

 
Svátost manželství je svátost ke službě, 
k poslání, je to povolání. 

 
Ačkoliv jsou kněží a manželé naprosto odlišní, byli ustanoveni 
k naplňování téhož poslání. Odlišné svátosti, ale stejný cíl. Obě 
svátosti jsou svátosti určeny k službě společenství. Zaměřeny 
na spásu druhých. 

 
Nedokážu manžela/manželku milovat tak, jako Kristus 
miluje mne, ale mohu se o to snažit! 

 
Ochrana Pánova daru ve svátosti manželství není jen zájmem 
jednotlivých rodin, ale také celého křesťanského společenství. 

 
Cíl manželství tvořit jednotu je ustavičnou výzvou 
k růstu a prohlubování lásky. 

 
Proměňte soukromé pojetí vašeho manželství na 
manželství, které bude žít pro komunitu. 

 
Když konečně pochopíme, že Ježíš je reálně přítomný u nás 
doma, necháme ho přirozeně promlouvat (četba Písma). 

 
Modlitba chval naplní váš dům Boží milostí. 

 
Dívám se na Ježíše, abych se učila dívat na manžela. 

 
Stojatá voda se zkazí, není k ničemu. Právě to se stane, když 
život lásky v prvních letech manželství ustrne, zastaví se její 
pohyb, ustane zdravý neklid, který podněcuje, aby šel kupředu.  
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POUŤOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ  

Zde jsou některé z ohlasů na výstavu, které má pan Reisig 
zaznamenány ve své návštěvnické knize: 

Super různorodá výstava, kde si každý najde 
kousek vnitřního já – Martin, Petra 

Děkujem za krásnou výstavu – Jirka, Denisa, Eva 
Dříve jsem umění nedoceňoval tolik, ale teď si stále více vážím lidí, co 

díky umění dělají náš svět ještě krásnější. Díky za Vaši práci! – J. 
Hezká výstava a moc dobrý nápad. – T. 

Aktuální výstava mě oslovila v několika ohledech. Uvědomil jsem si, 
jak pestré a různorodé je vidění a zpracování dojmů a vidění věcí 

kolem sebe. Nedokážu vybrat nejlepší dílo (obraz), protože to snad ani 
není možné! Subjektivní pocit člověka prochází svým vývojem, a to co 

se mi líbí teď, mě nemusí oslovit v budoucnu. Obrazy mého bratra 
Pavla ve mě vyvolaly nostalgii a je škoda, že se této své 1. výstavy 

na veřejnosti nemohl zúčastnit osobně. Každopádně díky 
organizátorům za tento počin. Rád se vrátím na další akci. – Z.G. 

Děkujeme za krásnou výstavu. Všichni malíři jsou moc šikovní, ať 
už malé děti (třeba Evička Pecnová) nebo i ti starší. U obrázků 
Pavla Geršla jsem zavzpomínala na mládí a dobu, kdy je tvořil. 

Moc se mi líbily i obrázky Elišky.  - G. 

 
Co dodat? Snad jen: dá-li Pán Bůh, příští rok přijdeme zase!   -hd- 



 
       26 

VÝSTAVA SVOJI 
Manželé Hauptovi, se – k velkému údivu mnohých – 
nevyčerpali výstavní sérií, která na sýpce díky nim 
probíhala v podstatě celý školní rok (Retrovýstava, 
betlémky, pouťová výstava obrazů), a k příležitosti 
svátku matek připravili výstavu Svoji. Získali od 
spoluobčanů množství fotografií zachycujících 
svatební den našich předků i současníků. Svatební 
atmosféru dotvořili svatebními sladkostmi, květinovou 
výzdobou i nově natřenými dveřmi, sloupy a vraty. 

 

Nedělní setkání 12. 5. začalo rozjímáním Cesty světla s využitím obrazů 
pana Reisiga, potom následovalo krátké uctění Panny Marie a potom 
posezení a prohlížení exponátů (fotografie, oznámení, svatební přání, 
šaty a citáty vztahující se k manželství a ke svátosti manželství). Děkuji 
jim za vás všechny – co jste přišli vzdát hold manželství. 

 
Petra Hartlová 



 
 27 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Tak to jsou oni! Mladí křesťané naší farnosti, kteří 26. 5. 2019 poprvé 

přijali Pána Ježíše skrze eucharistii do svého srdce. 
 

Vyprošujme jim milosti, aby nikdy na Pána Ježíše nezapomněli 
a často za Ním přicházeli! 

Víru nelze předat. 
Víra roste ze setkání s milujícím Bohem,  

který se nám přiblížil v osobě Ježíše Krista. 
Toto setkání nemůžeme vnutit, ale podpořit ano. 

Proto všem rodičům a jejich dětem 
na dobrodružné cestě k Pánu popřejme hodně zdaru! 
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A JAK prvokomunikanti vzpomínají na dny přípravy 
a samotnou slavnost? 

 
1. Jak ses doma připravoval na první svaté přijímání? 
DH – modlili jsme se 
KK – zpytovala jsem si svědomí, pozvali jsme rodinu 
AM – tím, že mě táta nebo máma zkoušeli z učebnice a modlili jsme se 
KD – pozvala jsem ostatní 
JL – že jsem se modlil 
BŠ – se šatama a věnečkem, postila jsem se hodinu před sv. přijímáním 
AM – učila jsem se 
JD – jednu hodinu jsem nic nejedl a nepil 
JD – hodinu jsem nejedl 
JM – učila jsem se 
 
2. Kdo ti pomáhal s první svátostí smíření? 
DH – máma 
KK – maminka  
AM – maminka 
KD – pomáhala mi maminka  
JL – máma 
BŠ – maminka 
AM – táta 
JD – máma 
JD – maminka 
JM – máma 
 
3. Co se Ti nejvíc líbilo na celém dni, kdy jsi poprvé přijal Ježíše 
v Eucharistii? 
DH – když jsem dostal Eucharistii 
KK – mše svatá 
AM – mše svatá 
KD – líbilo se mi všechno 
JL – že jsem přijal Pána Ježíše 
BŠ – líbilo se mi v kostele a přijímání 
AM – že jsem se setkala s Pánem Ježíšem 
JD – když jsem držel svíci a pak jsme doma udili 
JD – jak jsem přijal Tělo Kristovo 
JM – že jsem se poprvé setkala s Pánem Bohem 
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Velké DÍKY o. Josefovi 
 
Dne 26. května 2019 (v krásný slunečný den) jsme v kostele sv. Marka 
slavili mši svatou, při které naše děti poprvé přijaly Tělo Páně. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat katechetce Jitce Muchové, která 
děti vedla po celé tři roky v náboženství. Přejeme jí tímto hodně radosti 
a Božího požehnání při další práci s dětmi. 
Děkujeme důstojnému otci Josefu Pejřovi za krásnou slavnost, ale také 
za pečlivou přípravu ke svatému přijímání, které jsme se účastnili i my 
rodiče. Každé naše setkání bylo zaměřeno na určité téma, přičemž cílem 
bylo vytvořit u dětí živý vztah ke Kristu, který zároveň odpovídá jejich 
věku. Velké DÍKY! 
 
Poděkování patří také všem, kdo se podíleli na přípravě a vlastní 
slavnosti sv. přijímání. 

Rodiče prvokomunikantů 

 

PS: „Děkujeme Ti, Pane Bože, že jsi po celý rok vedl naše kroky a dovedl 
je až ke svému stolu, u kterého můžeme být společně s Tebou.“  
„Děkujeme Ti, Svatý Petře, za slunečný den, který je nádherně zachycen 
na fotografiích a ty nám budou tuto slavnost stále připomínat.“  
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 

život naší farnosti 

 

 

 

Branou smrti nás předešli 
a v našem kostele jsme se s nimi rozloučili: 
 

6. 4.    Anežka Ožvoldíková,  89 let, Knínice 175 
12. 6. Drahomíra Klimešová, nedožitých 85 let, Vážany 33 
 

 

  

 

Misijní tvoření 
Během letošního jara se pod vedením Soni Měkotové zapojilo několik 
dětí z naší farnosti do misijního tvoření. Své nádherné výrobky (náhledy 
na vedlejší straně) darovali boskovickému misijnímu klubku. A ti výrobky 
potom využili pro jejich misijní stánek. Několik výrobků se 
objeví i na našem farním dnu, právě na zmiňovaném 
misijním stánku.  
Děkujeme Vám, milé děti, že v tak hektické době plné 
zájmových kroužků a povinností jste si udělaly na tuto 
práci čas! 

Společné foto: o. J. Pejř, varhaník Fr. Procházka a ministranti (26. 5. 2019) 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwij-viawujiAhWH66QKHeIiDYoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2F139346864%2Fstock-illustration-hand-drawing-sketch-human-smile.html&psig=AOvVaw1h4jHc16LCB7AJQLt_gpb1&ust=1560585972679940
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Stojí na samých hranicích katastrálního území Šebetova a Světlé, tedy 
i farností knínické a cetkovské.  
Na jeho podstavci můžeme přečíst, či spíše prstem nahmatat nápis: 
 

KŘÍŽ TENTO 
JEST POSTAVEN  

KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ 
OD FRANTIŠKA A ANNY 

LIZNOVÝCH 
ZE SVĚTLÉ 
1881–1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY 

 
Tento kříž můžeme najít u silnice ze Šebetova do Světlé naproti 
odbočce k Mořicovu dvoru a k Osace. 
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Církev bez hranic aneb co se děje kolem nás 

 
 

Člověk a Víra – Diecézní výstava velkoformátových fotografií  
Do 27. června si můžete v kostele sv. Jakuba v Brně prohlédnout 

výstavu velkoformátových fotografií, jejichž autory jsou členové spolku 
Člověk a Víra. Více informací zjistíte na <https://www.clovekavira.cz>.  
 

Animátorský kurz 
Zájemci se již mohou přihlašovat na dvouletý animátorský kurz, 

který začne v září 2019. Kurz pořádá Diecézní centrum mládeže Brno 
a je vhodný pro mladé lidi od 14 let, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své 
farnosti. Další informace a přihlášku naleznete na 
<http://brno.signaly.cz/dcm>.   
 

Kefasfest  
Osmý ročník křesťanského hudebního festivalu pro mládež se 

uskuteční od 21. do 23. června 2019 v areálu kláštera Rosa coeli 
v Dolních Kounicích. Cílem akce je zprostředkovat 
křesťanskou kulturu široké veřejnosti. Vystoupí 
Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal 
Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. 
Program doplňují výstavy, filmy, divadlo, přednášky, 
sportovní aktivity a kreativní workshopy. Festival 
pořádá Sdružení Petrov, z.s. 
Na <http://kefasfest.cz> zjistíte podrobné informace.   

Letní soutěžní hra k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila 
Pro děti, které během letních prázdnin zavítají do Brna 

na Petrov, připravilo Diecézní muzeum soutěžní hru Svatí Cyril a 
Metoděj, chytré písmo a výprava na Velkou Moravu. Hra je určena všem 
dětem, rodinám i návštěvníkům, kteří mají rádi soutěže a nebojí se touto 
zábavnou formou prověřit svoje vědomosti o moravských věrozvěstech. 
Na úspěšné řešitele čeká originální dárek. Zájemci jsou srdečně zváni 
do Diecézního muzea v Brně, Petrov 1, kde se mohou do hry zapojit.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0h5La7-riAhXCalAKHYNUD20QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fkefasfest.cz%2F&psig=AOvVaw0QYrumo-p1N-1Ndulj6jHP&ust=1560666937714496
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjC9PnR8uriAhXHLVAKHcWkD_YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dieceznimuzeum.cz%2F&psig=AOvVaw3FlhGss9LBNdEJWyi3ypXS&ust=1560667760397127
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Dny lidí dobré vůle  

Akce se koná ve dnech 4. a 5. července 2019. Připraven je pestrý 
program pro všechny věkové kategorie. Přijede Anselm Grűn, bude 
možné uctít Palladium země České. Více informací o programu 
a elektronickou přihlášku na seminář Anselma Grűna, najdete 
na <http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule>.   

 
Katolická charismatická konference 2019 
Akce se uskuteční 

od 10. do 14. července 2019 v 
areálu brněnského výstaviště. 
Jako motto letošního ročníku 
byla zvolena věta „Zůstávejte 
v mé lásce“ (Jan 15,9). 
Podrobné informace zjistíte 
na <http://konference.cho.cz>.   
 

Brno a jeho chrámy 

Ve dnech od 15. června do 15. září 2019 proběhne 
v jihomoravské metropoli další ročník akce Brno a jeho chrámy. 
V letošním roce se otevírají čtyři brněnské chrámy, které jsou mimo 
výjimečné události a bohoslužby běžně uzavřeny. Další informace 
naleznete na https://ticbrno.cz/brnoajehochramy 

 

POUŤ VE SVĚTLÉ 
Kaplička ve Světlé letos ožije poutní slavností 18. srpna. Mše 

svatá bude slavena ve 14:00. 
 

https://ticbrno.cz/brnoajehochramy
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYz5_i3OviAhXIZFAKHVNbATwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.signaly.cz%2Fdny-lidi-dobre-vule-velehrad-5&psig=AOvVaw2mXliPrL-Tjm3IoqifaXWM&ust=1560696246222963
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Letní kurz Být sama sebou 
Brněnské Centrum naděje 

a pomoci pořádá o letních prázdninách 
kurz pro dospívající dívky ve věku 
od 12 do 18 let s názvem Být sama sebou. Týdenní kurz probíhá vždy 
dopoledne od 8. do 12. 7. nebo od 26. do 30. 8. 2019. Kurz je zaměřen 
na získání zdravého sebevědomí dospívajících. Etické hodnoty jsou 
předkládány v souladu s morálním učením katolické církve. Přihlášky 
ke stažení na https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1. 
 

Závod Goodways  
Sdružení Petrov, z.s., pořádá od 19. do 26. 

srpna 2019 dobrodružný závod po městech v České 
republice, během něhož dvoučlenné týmy čeká 
spousta výzev a úkolů. Cílem akce, která vychází z křesťanství a jeho 
hodnot, je vystoupit ze své komfortní zóny a zaměřit se i na potřeby 
druhých. Více informací naleznete na <http://goodways.cz>.   
 

NÁRODNÍ SETKÁNÍ Modliteb Matek V PARDUBICÍCH 
Letošní setkání proběhne 25. – 27. 10. 2019 a bude provázeno 

tématem „DUCHOVNÍ BOJ POD BOŽÍ OCHRANOU“. 
Mezi přednášející budou patřit např. P. Jakub František 
Sadílek, OFM a S. Maria Michaela Zych, PDDM. Setkání 
se uskuteční ve výstavním a společenském centru 
IDEON. Více naleznete na www.modlitbymatek.cz 
 

Diecézní pouť rodin 
Již po šestnácté se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční Diecézní 

pouť rodin. Letošní datum připadlo na sobotu 31. srpna 2019. Pouť s 
mottem Rozdávat pokoj a naději bude věnována 30. výročí svatořečení 
Anežky České. Pouť pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Brno. 
 

Poutní slavnost chrudichromy 
5. července 2019 v 18:00, u kapličky sv. Cyrila a Metoděje, bude 

slavena poutní mše svatá. Při ní proběhne sbírka na vyřezání pastýřů 
a zvířátek do chrudichromského betlému. Po mši sv. potom požehnání 
nového kříže. Od 19:15 v areálu kulturního domu občerstvení, poutní 
tombola, výstava již vyřezaných dřevěných figur betlému 
a fotoprezentace z poutí a oprav kapličky. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjq3e7P8eriAhXPKFAKHQmLBuEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dltm.cz%2Fcentrum-nadeje-a-pomoci-zve-do-brna-na-konferenci-o-pravni-ochrane-osob-pred-narozenim&psig=AOvVaw10i91T1Z9H3tHefeBeo1tY&ust=1560667478695009
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiIu9SD8uriAhWEJlAKHTf-ClYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.biskupstvi.cz%2F2019-03-18-good-ways-novy-projekt-pro-mladez&psig=AOvVaw1uruuy_ApgDkF3K8rcviRz&ust=1560667589587185
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiXhP-g8uriAhWGI1AKHQIvAJUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.modlitbymatek.cz%2F&psig=AOvVaw0BD60FWTaj0ll30Cf3hWC_&ust=1560667664512697
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Římskokatolická farnost Křetín je územní společenství římských 
katolíků s farním kostelem svatého Jeronýma v děkanátu Boskovice. 
Do farnosti patří kromě obce Křetín také Dolní Poříčí, Prostřední Poříčí, 
Vranová a Vřesice. 
Ves byla původně církevním majetkem, ve 13. století náležela zřejmě 
do majetku řádu templářů. První zmínka o faře pochází z roku 1574. 
Původní křetínský kostel stál přibližně v místě kostela dnešního. Stavba 
však byla ve špatném stavu, byla v 17. století zbourána a nahrazena 
novým barokním kostelem. V roce 1852 při požáru obce shořela střecha 
kostela včetně báně, poškozen byl i interiér. 
Po roce 1898 zde na zámku působil jako 
zámecký kaplan Dr. Pavel hrabě Huyn, 
pozdější brněnský biskup (1904–1916) 
a pražský arcibiskup (1916–1919). Jako 
duchovní zde od roku 1988 působil 
R. D. Mgr. Zdeněk Veith, nejdříve jako 
administrátor, od října 2010 do července 
2014 jako farář.  
Od 1. srpna 2014 byl farářem ustanoven 

R. D. Mgr. Michal Polenda.       

FARNOST KŘETÍN 
 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Mše svaté: 
 

Neděle  8:30 
pondělí 16:30 
čtvrtek 16:30 
pátek 16:30 
sobota  8:30 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Farnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99et%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farn%C3%AD_kostel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jeron%C3%BDma_(K%C5%99et%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bkan%C3%A1t_Boskovice
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN0tPBguviAhUFPFAKHfstBL4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C5%2598%25C3%25ADmskokatolick%25C3%25A1_farnost_K%25C5%2599et%25C3%25ADn&psig=AOvVaw0REJRHlYelBjKlC8MF2UGR&ust=1560672024221201
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Kaple Jména Panny Marie 
v Prostředním Poříčí  
 

 
 
Kaple sv. Moniky 
a sv. Augustina 
ve Vřesicích 
 
Podrobná zpráva o 
vzniku a výstavbě 
kaple: 
 
Podnět k výstavbě kaple vzešel v létě roku 1996 při křtu dospělého 
jednačtyřicetiletého pana Vladimíra Audy ze Vřesic. Při oslavě křtu, 
které se zúčastnila téměř polovina občanů Vřesic, navrhl křetínský farář 
P. Mgr. Zdeněk Veith stavbu kaple, neboť Vřesice jako jediná z obcí 
farností, které P. Veith spravuje (farnosti Bohuňov, Křetín, Sulíkov 

Fara Křetín 
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a Černovice) neměly do této doby ani zvoničku. Místo na stavbu kaple 
bylo vybráno v noci při oslavě křtu. 
V zimních měsících r. 1996–1997 zpracoval dle vlastního návrhu 
projektovou dokumentaci pan Ing. Jiří Mach z Brna. Interiér (vitráž, 
svatostánek a obětní stůl) navrhl akademický malíř pan Milivoj Husák 
z Lelekovic. Pozemky na stavbu darovala obec Sulíkov a pan Miroslav 
Dušil ze Vřesic. 
Dne 27. 4. 1997 posvětil základní kámen kaple, při své třetí návštěvě 
České republiky, papež Jan Pavel II. V Praze na Letné za účasti 
poutníků ze všech koutů republiky i z farností, které P. Veith spravuje. 
 
Po nezbytných terénních úpravách byla stavba kaple zahájena 
dne 1. 8. 1997. Veškeré zemní práce odborně provedla firma 
pana Miroslava Pavliše ze Sulíkova. Byly vybetonovány základy 
a vyzděno obvodové zdivo. Dále bylo připraveno dřevo na krovy 
a stavba byla zazimována. V roce 1998 byly práce na stavbě zahájeny 
dne 1. května. Za dozoru a osobní pomoci Ing. Macha započala montáží 
atypické střešní konstrukce. Dále byly provedeny omítky, dlažba, 
podhled. Okna a některé vnitřní doplňky z vlastního materiálu zdarma 
zhotovil pan Alfréd Hanskut ze Vřesic, za pomoci pana Vincence 
Kaderky z Vranové. Vstupní dveře zhotovil pan Antonín Jílek z Černovic. 
Střešní krytinu položila firma Molat z Velkých Opatovic. Elektrickou 
instalaci a montáž osvětlení dle vlastního návrhu provedl pan Kamil Stria 
ze Skrchova, pouze za cenu materiálu. Vodoinstalaci zhotovil zdarma 
pan Zdeněk Janík z Letovic. Dlažbu položil pan Vilém Jaška z Vřesic. 
 
Kapli posvětil 30. 8. 1998 za hojné účasti věřících z celého okolí 
Mons.Th.Lic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. 
 
Půdorys kaple má tvar slzy. Symbolizuje slzy svaté Moniky, které prolila 
za svého syna – sv. Augustina. Tvar slzy mají i okna a výplň ve vstupních 
dveřích. Středem umělecké vitráže, umístěné v čelní stěně kaple, je kříž 
a hořící srdce svaté Moniky. Kříž na věž kaple vykoval pan Igor Ďurovič. 
Stavba je 12,5 metru dlouhá, 8 metrů široká a 12 metrů vysoká. V kapli 
je i malá sákristie se sociálním zařízením pro kněze. Interiér kaple má 
velice pozoruhodnou akustiku. 
 
Materiál a peníze byly získány z darů drobných sponzorů, zejména však 
sbírkami, které P. Veith provedl ve všech spravovaných farnostech. 
Práce na stavbě byly prováděné zdarma, svépomocí, zejména betonáž 
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základů, zdivo, ohýbaná a lepená 
sbíjená vazba, omítky, položení dlažby. 
 
Náklady na stavbu kaple činily 
cca 450. 000 Kč. Celková hodnota díla je 
3. 000. 000. Kč. 
 
Zvon „Sv. Augustin a sv. Monika“ o váze 
84 kilogramů byl ulit v prosinci roku 1998 
ve světoznámé zvonařské dílně rodiny 
Dytrychových v Brodku u Přerova. Zvon darovala paní Eva Machová, 
manželka Ing. Jiřího Macha. Automatické zvonící zařízení vyrobil 
a na věž kaple instaloval pan Ing. Pavel Kilián z Brna, za cenu materiálu. 
Zvon byl vysvěcen o pouti v roce 2002. 
 
Na podnět P. Zdeňka Veitha nakreslil nezištně pro kapli v letech 2002 
až 2003 soubor obrazů Křížové cesty brněnský výtvarník Josef Langer. 
Toto moderní milé dílo bylo posvěceno o pouti v roce 2003 a významně 
obohatilo interiér kaple. 
Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou přispěli a přispívají 
na vybudování, dovybavení a provoz tohoto malého skvostu církevní 
architektury.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjnzv3Fi-viAhVH3aQKHdSKDuYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ASul%25C3%25ADkov%2C_V%25C5%2599esice%2C_kaple_(2017-04-29%3B_04).jpg&psig=AOvVaw3NMluB3CcvdbtOJ9pa0NNU&ust=1560674326004546
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjR_fOQi-viAhWKC-wKHfVUDyQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.vresice.cz%2Fnews%2Fpoutnici-ve-vresicich-%2F&psig=AOvVaw3NMluB3CcvdbtOJ9pa0NNU&ust=1560674326004546
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SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 

 
          

Engelmar Hubert Unzeitig 
 
P. Engelmar Hubert Unzeitig, 
CMM se narodil 1. března 
1911 v Hradci nad Svitavou 
(tehdy Greifendorf) 
uprostřed převážně 
německé jazykové enklávy 
severně od Brna. Jeho 
rodiče byli velmi zbožní 
rolníci. Otec padl v řadách 
rakouské armády během 
1. světové války, a tak se 
matka musela sama starat 
o šest dětí. Ve škole a doma 
mluvil Hubert německy. 
Česky se naučil až během 
služby u českého sedláka 
ve Vřesicích, kde pracoval 
jako čeledín. V roce 1927 se 
rozhodl pro kněžskou 
a misionářskou službu. 
V sedmnácti letech tedy 
odešel do Reimlingenu 
v Německu, kde vstoupil do Kongregace marianhillských misionářů 
a přijal řeholní jméno Engelmar. Na kněze byl vysvěcen po studiích 
ve Würzburgu 6. srpna 1939. 
Po začátku války byl přidělen do hornorakouského Riedeggu v diecézi 
Linec. Po několika měsících však začal působit jako farář ve vesnici 
Zadní Zvonková (Glöckelberg) nedaleko Horní Plané v protektorátu 
Čechy a Morava. Již 21. dubna 1941 byl zatčen na základě udání 
místních agentů, kteří ho obvinili ze „záludného vyjadřování“ 
při kázáních v kostele a z „obrany Židů“. Vystupoval totiž proti nacismu 
a deportacím Židů. Dne 3. června 1941 byl třicetiletý P. Unzeitig poslán 
do Dachau u Mnichova. Jako duchovní byl umístěn v „kněžském“ bloku, 
kde se tísnilo zhruba 2700 duchovních, většinou katolíků. Pater 
Engelmar se v hrůzách koncentračního tábora choval jako statečný muž 
a křesťan. Protože se jako budoucí misionář naučil rusky, sloužil 
především ruským zajatcům. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiay6T5teTiAhXIDuwKHYB6Bx0QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fcmmmariannhill.org%252Fmercy-in-hell%252F%26psig%3DAOvVaw0aW09I-PEntbJgVRL293Ek%26ust%3D1560445267838447&psig=AOvVaw0aW09I-PEntbJgVRL293Ek&ust=1560445267838447
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Na konci roku 1944 se v Dachau rozšířila epidemie skvrnitého tyfu 
a nemocní po stovkách umírali bez pomoci, protože do nakažených 
bloků nikdo nechtěl chodit. V této situaci vyzvalo táborové vedení, aby 
se přihlásili dobrovolníci, kteří by šli především duchovně pečovat 
o nemocné. Bylo ovšem zřejmé, že ten, kdo se přihlásí, se s největší 
pravděpodobností již živý nevrátí. Dobrovolně se přihlásilo 20 kněží 
a mezi nimi i P. Unzeitig. Pouze dva dobrovolníci tuto nejobětavější 
službu přežili. Engelmar Unzeitig přinesl nejvyšší oběť z lásky k bližním. 
Zemřel 2. března 1945, den po svých 34. narozeninách a jen několik 
týdnů před tím, než koncentrační tábor Dachau osvobodila americká 
armáda. 
Engelmara Unzeitiga bývalí spoluvězni z koncentračního tábora 
v Dachau označovali jako „anděla Dachau“ a „německého Maximiliana 
Kolbe“. 

Se svolením zpracováno podle knihy: Svatí na každý den. 

 
 „P. Engelmar Unzeitig – kněz z kongregace misionářů z Mariannhill 
- 24. 9. 2016 byl ve Würzburgu prohlášen za blahoslaveného. Proti 
nenávisti stavěl lásku a na krutost odpovídal mírností.  Jeho příklad 
ať nám pomůže být svědky milosrdné lásky a naděje i uprostřed 
soužení.“ (Papež František) 
 

http://ikarmel.cz/kniha/Svati-na-kazdy-den-I-svazek_101401.html
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1pcfDtuTiAhUqIMUKHdjAAkwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNoTrueScotist%2Fstatus%2F1101706143770935296&psig=AOvVaw0aW09I-PEntbJgVRL293Ek&ust=1560445267838447
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• Do Farního dne potřebujeme připravit přes 200 placek, kterými bývá 
každý z nás po skončení mše sv. označen – jako symbol 
společenství, které chce být jednotné, náležející Pánu a zároveň je 
to symbol osobního pozvání „Přijď odpoledne na Farní den“. Je 
potřeba nastříhat malá kolečka a pak přilepit k připínáčku. Kdo by 
rád pomohl, hlaste se Jitce Muchové. Děkují organizátoři FD. 
 
 
 

Čeká nás léto, a s ním výlety, tábory, dovolené, poutě a spousta zážitků. 
Přijměte farníčkovské přání, aby všechno, co prožijete, bylo tak pěkné, 
jako srdce z lásky malované. 
 

,13)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 

 

MINIOKÉNEČKO NEJEN PRO DĚTI 
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Díky, Díky, Díky za skvělé výkony a bezva spolupráci! 

vedoucí scholy Petra 
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co děláš? 
 „Co to děláte?“ zeptal se jich. 

„Nevidíš, dřu se tu v horku a otesávám blbý kámen,“ nakvašeně 

odsekl jeden. 

Druhý řekl: „Pracuji, abych si vydělal a jednou si mohl zařídit 

sám kamenickou dílnu. Nezdržuj, musím vydělávat.“ 

Třetí řekl: „Pracuji, abych uživil ženu a děti. Myslím na ně.“ 

Čtvrtý řekl: „Pomáhám stavět katedrálu.“ 
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MYŠLENKA NA ZÁVĚR 

 

Poutník se zastavil a pozoroval muže, kteří otesávali v horku kameny. 

 


