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úvodník 

 
 

… a vítr 
 
V minulém čísle Farníčku jsem psal něco o změně. Dnes bych se chtěl 
věnovat větru. 
Dnes – v době velkých zaoceánských lodí, které mají velmi výkonné 
motory, v době menších či větších válečných plavidel na jaderný pohon 
– představa plavby lodí s plachtami – lodí, které je závislé na tom, jak 
bude foukat vítr – padá spíše do představ romantiků. A přece není to tak 
dávno, kdy na větru závisela velká část lodní dopravy. Tehdy sice lidé 
mohli plánovat, kdy vyplují, kam poplují a kdy asi by tam rádi dorazili, ale 
často zůstalo jen u plánů. Vítr byl velký pán. Větru se muselo mnoho 
přizpůsobit. Na vítr se musel dávat pozor.  
 
No a v Božích plánech má vítr stále stejný význam. Stále si vane, kde 
chce a jak chce. Někdy pomáhá tomu podruhé onomu. V Písmu svatém 
je vítr obrazem Ducha Svatého. Je neuchopitelný, koná velké věci a my 
se mu musíme přizpůsobovat. Plavbu svého života nemáme ve svých 
rukou. Nejsme jako kapitán s lodí, která má silný motor. Plavba našeho 
života je stále zcela přirozeně závislá na vanutí Ducha Svatého. A jak 
on vane? Třeba prostřednictvím nemoci dítěte, která nám překazí 
všechny naše plány. Prostřednictvím úspěchu či 
neúspěchu ve škole. Neplánovaným 
těhotenstvím. Krizí v rodině kamaráda. 
Onemocněním starých rodičů. A nejen! Je 
mnoho, mnoho jiných způsobů, jakým nám dává 
Duch Svatý najevo, že je třeba zrychlit či 
zpomalit, plout na sever či na jih.  
 
Toto vše platí i o farnosti. Ona je živým organismem, který oživuje právě 
Duch Svatý. Bez něho bychom vůbec nebyli. A změny – třeba nečekané 
– jsou i jeho dílem. Buďme pozorní k jeho vanutí. Neuzavírejme se ve 
svých představách a šablonách. Skrze druhé, které máme kolem sebe 
nám Bůh „fouká“ do našich plachet, abychom dopluli ke společnému cíli, 
kterým je Bůh. 
 
Přeji vám požehnanou plavbu adventem a vánočními událostmi. 

 

P. Miroslav Šudoma 
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TÉMA: 30 let svobodY 
 

30 let svobodné církve, 
30 let svobodných aktivit 

v naší farnosti 
 

            
 
 
 
 
 
 
          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1989 – Svatořečení Anežky České, Sametová revoluce, 

30 let svobody společnosti, svobody církve – čteme, slyšíme, 

vidíme v těchto dnech ve všech médiích. 

Farníček by chtěl nabídnout pár vzpomínek na těch 

30 svobodných let v naší farnosti. Co jsme prožili, co jsme 

u nás uskutečnili, čeho se někteří z nás zúčastnili, koho jsme 

přivítali, s kým jsme se rozloučili, ... 
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1990 

• 21. - 22. 4.  Návštěva papeže Jana Pavla II. v Praze, na Velehradě 
a v Bratislavě. Mše svaté se svatým otcem na Velehradě se 
zúčastnilo i několik knínických farníků. 

• V červnu farní poutní zájezd do Olomouce (katedrála sv. Václava, 
Přemyslovský palác, Sarkandrovka, orloj) a na Svatý Kopeček 
(poutní kostel, Zoo). 

 

1991 

• Čenstochová – Světové dny mládeže 
 

1992 

• V červnu onemocnění a odchod P. Stanislava Richtera z naší 
farnosti 

• V září jmenování nového správce farnosti P. Karla Slaniny – opravy 
a úpravy fary 

• Od 1. neděle adventní se začalo zpívat a modlit podle nového 
Kancionálu. 

 

1993 

• První celostátní setkání mládeže na Velehradě – účast i našich 
mladých z farnosti 

 

1994          

• 18. - 21. 7. První “duchovní obnova” naší mládeže na Vranově 
u Brna, kam se potom často rádi vraceli. 

Nepřijali jste přece Ducha 
otroctví, abyste opět propadli 
strachu, nýbrž přijali jste Ducha 
synovství, v němž voláme: 
Abba, Otče! (Řím 8,15) 

 



 

 7 

1995 

• Papež Jan Pavel II. svatořečil při mši svaté 
na letišti v Olomouci – Neředíně Jana 
Sarkandra a Zdislavu z Lemberka za hojné 
účasti knínických farníků, odpoledne se mládež setkala se svatým 
otcem na Sv. Kopečku. 

• Oprava věže a věžních hodin našeho kostela 

• 9. 7. zemřel nešťastnou náhodou katecheta Jirka Hrubý ze Svitávky, 
který v Knínicích učil náboženství a připravoval a vedl naše děti 
k prvnímu svatému přijímání. 

• 6. - 10. 9. Evropské setkání mládeže v italském Loretu – také se 
zástupci mladých z naší farnosti  

 
1996 

• V létě oprava fasády kostela 
 
1997 

• 26. dubna se mládež naší 
farnosti spolu s padesáti tisíci 
mladých nejen z naší 
republiky zúčastnila setkání 
se svatým otcem na Velkém 
náměstí v Hradci Králové 
u příležitosti milénia smrti 
sv. Vojtěcha. 

• 6. - 10. 7. Setkání mládeže na 
Velehradě – další velký (a díky záplavám i dosti dobrodružný) 
zážitek našich mladých  

 
1998 

• 21. 3. Na Vranově kněžské svěcení Pavla Havláta, který byl 
kamarádem a duchovním vzorem naší tehdejší mládeže. 

• 3. - 6. 7. Diecézní pěší pouť mládeže z Osové 
Bítýšky na Vranov 

 
1999 

• 17. - 22. 8. uskutečnilo se 2. celostátní setkání mládeže 
na Svaté hoře u Příbrami. Setkání bylo součástí přípravy na velké 
jubileum 2000.  

 „Otče, Svatý Kopeček 
plný je Tvých oveček.” 
 

„Duch svatý vás 
všemu naučí.“ 
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2000  

• 15. - 20. 8. Světové dny mládeže Řím 
 
2001 

• V srpnu z knínické farnosti odešel P. Karel Slanina, novým 
administrátorem byl jmenován a naši farnost přebral P. Miroslav 
Sedlák zároveň s farností cetkovickou. 

 
2002 

• 13. - 18. 8. Ve Žďáru nad Sázavou třetí celostátní setkání mládeže 

• V září do naší farnosti přišel a naši faru zabydlel 
P. Vladimír Sommer, který pomáhal a dodnes ochotně vypomáhá 
nejen v Knínicích, ale i v okolních farnostech. 

 
2003 

• 25. 10. Pexesiáda v Kulturním domě na Bačově (počátek 
každoročně opakovaných „-iád“) 

 
2004 

• 20. 11. Kostkiáda na Bačově 
 

    
 

„A slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi.” 
(Jan 1,14) 
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2005 

• 29. 5. První svaté přijímání přijalo od P. Sommera 10 dětí – 
připravovala katechetka Jitka Muchová. 

• 26. 6. Putování za Studánkovou vílou 

• 16. - 21. 8. Světové dny mládeže se Svatým otcem Benediktem XVI. 
- Kolín nad Rýnem 

• Na podzim začaly opravy farního kostela sv. Marka, mše svaté se 
sloužívaly ve vážanském kostelíčku, přes zimu opět v Knínicích. 

• V říjnu se správcem naší farnosti na necelý rok stal protivanovský 
farář P. Vít Rozkydal. 

• 5. 11. Človíčkiáda na Bačově 
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2006 

• Celou zimu a celé jaro pokračovaly opravy kostela, mše svaté se 
od pouti až do srpna sloužily opět ve Vážanech.  

• První duchovní obnova pro manžele, kterou vedl o. Pavel Havlát 

• 1. - 5. 5. Pěší putování mládeže z Brna do Boskovic, moderátoři 
Petra s Mirkem 

• 27. 8. 200 let od svého 
posvěcení začal opravený a 
nově vymalovaný kostel za 
přítomnosti vzácného hosta, 
brněnského biskupa 
Vojtěcha Cikrleho, slavnostní 
mší svatou znovu sloužit 
našim farníkům. 

• 1. 9. Našeho administrátora 
P. Rozkydala vystřídal jeho 
nástupce P. Pavel Holešín-
ský. 

• 24. 9. Generální vikář Mons. 
Jiří Mikulášek udělil v našem 
kostele 18 mladým lidem 
svátost biřmování. 
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2007 

• 9. 2. První farní ples – uskutečnil se v jídelně Agrospolu v Knínicích 

• První postní duchovní obnova pod vedením o. Marcela Javory. 

• V květnu po nečekaném odchodu Pavla Holešínského přebral znovu 
asi na dva měsíce správu naší farnosti P. Miroslav Sedlák. 

• 3. 6. První svaté přijímání přijalo od P. Sommera 14 dětí – 
připravovala katechetka Markéta Dvořáková. 

• Od července se stal naším administrátorem boskovický farář 
a později i děkan P. Miroslav Šudoma, v duchovní péči o knínické 
ovečky mu po dva roky pomáhal farní vikář (kaplan) P. Blažej 
Hejtmánek. 

• 13. - 19. 8. Celostátní setkání mládeže, 
tentokrát v Táboře  

• 26. 8. První knínický Farní den na nově 
budovaném farním hřišti 

• V září začátek Modliteb maminek v naší 
farnosti 

 

Další duchovní obnovy v Knínicích vedli: P. Kafka, P. Konzbul, P. Fučík, P. Koumal, 
P. Hanák, P. Ambrož, P. Kubín, jáhen Špilar, P. Seknička, P. Hönig, P. Blaha 
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2008 

• 19. 1. Druhý farní ples v kulturním domě ve Vážanech  

• 2. 5. Mariánské odpoledne pro děti 

• 17. - 20. 7. První setkání české a slovenské mládeže, které neslo 
název Activ8 (aktivejt), se uskutečnilo na poutním Velehradě. 

• 24. 8. Farní den s nezapomenutelným divadelním představením 
Lotrando a Zubejda 

• 27. 9. První moštování z jablek z farní zahrady se sportovním 
programem, výtěžek z této akce byl použit pro naše nově 
adoptované farní dítě z programu Adopce na dálku. 

• 27. 10. Výlet mládeže do kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích 
s o. generálním vikářem Jiřím Mikuláškem 

• 17. 11. Pexesiáda se sv. Pavlem v knínických lesích a na faře 
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2009 

• 30. 1. Třetí farní ples v kulturním domě v Šebetově  

• 15. 2. První akce na Sýpce – Farní karneval pro děti 

• 3. 5. První svaté přijímání – 10 dětí - P. B. Hejtmánek, katechetka 
Daniela Ošlejšková 

• 10. 5. Oslava Dne matek na farní zahradě 

• 7. 6. Dětský den na farní zahradě 

• 19. 7. Rozloučení s O. Blažejem Hejtmánkem 

• 23. 8. Farní den 

• 27. 9. Návštěva Sv. otce Benedikta XVI. v Brně – Tuřanech, plný 
autobus knínických farníků 

• V říjnu příchod nového kaplana P. Jana Hanáka 

• 17. 11. Kostkiáda na Sýpce (od té doby „-iády“ probíhaly na Sýpce) 

• 19. 12. Betlémské pastorále – představení oleksovických ochotníků 
v čele s panem Šmeralem na farním hřišti a Misijní jarmark na Sýpce 

 
2010 

• 29. 1. Čtvrtý farní ples v nově opraveném knínickém kulturním domě  

• V srpnu místo P. Hanáka přišel novokněz P. Petr Košulič. 

• 22. 8. Farní den (naposledy konaný v srpnu) 

• 16.10. Přehlídka sborů CANTATE DOMINO v Polné (poprvé se 
Knínický sboreček rozjel se svým zpíváním do světa) 

Další farní plesy se konaly každoročně až do roku 2017, vždy v Knínicích 
(s výjimkou roku 2012, to se konal v Šebetově). 
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2011 

• 8.5.   První svaté přijímání - 9 dětí - P. Petr Košulič – katechetka Jitka 
Muchová 

• 19.6. Svátost biřmování udělil v našem kostele patnácti 
biřmovancům generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek 
- prožili jsme také farní den, děti na nových prolézačkách u nové 

mozaiky Svaté Rodiny 

- vyšlo nulté číslo Farníčku k příležitosti biřmování a farního dne   

• 28. 8. Vyšlo první číslo farního časopisu Farníček. 

• 28. 9. První Svatováclavské odpoledne – soutěž „O štít sv. Václava”, 
beseda se sestrou Ráchel, klariskou ze Šternberka 

• 17. 9. Farní poutní výlet do Olomouce a na Svatý Kopeček 

 

Od tohoto roku už se farní dny uskutečňují vždy v druhé polovině června. 
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2012 

• 19. 2. Farní karneval aneb Putování napříč světadíly 

• V srpnu P. Petra Košuliče vystřídal novokněz P. Martin Kohoutek. 

• 14. - 19. 8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 
za hojné knínické účasti 

• 15. 9. Farní poutní výlet do Slavkovic a za o. Blažejem do Netína 
a Měřína 

• 20. 10. CANTATE DOMINO – přehlídka mládežnických pěveckých 
souborů křesťanských písní, knínická Schola se cestou do Polné 
zastavila na Moravci, aby popřála P. Richterovi k jeho narozeninám 
a malým koncertem potěšila jeho i ostatní obyvatele Charitního 
domova. 

• 2. 12. Adventní koncert na podporu Radia Proglas – zpívaly nám 
scholy z Měřína a Letovic, Knínický sboreček a také naše malé 
Hvězdičky. 

 

 
2013 

• 4. 3. Zemřel pan Vojtěch Dufek, dlouholetý knínický kostelník 
a organizátor farních brigád 

• 5. 5. První svaté přijímání - 9 dětí - P. Martin Kohoutek – katechetka 
Blanka Ševčíková 

• 2. 11. První přehlídka schol v Rozseči nad Kunštátem – Schola 
Knínice i naše dětské sbory se úspěšně účastní každoročně 
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2014 

• 23. 2. Kdo si hraje, nezlobí – hrací odpoledne na Sýpce 

• 27. 4. První pouťová výstava obrazů pana Reisiga na Sýpce  

• 25. 5. Koncert pro varhany v našem kostele 

• 24. 5. Děkanátní setkání mládeže aneb 
Farnosti bez hranic v Kunštátě 
(vědomostně soutěžní den pro mladé od 12 do 18 let, opakuje se 
každé dva roky, farní mládež se aktivně zapojuje) 

• V srpnu místo P. Martina přišel novokněz P. Michal Seknička. 

• 5. 10. Farní poutní výlet do Adamova a na Vranov s o. Michalem 
 
2015 

• 28. 3. Schola Knínice zpívala a hrála na Diecézním setkání mládeže 
s otcem biskupem v Brně na Petrově. 

• 3. 5. První svaté přijímání - 12 dětí - 
P. Michal Seknička – katechetka Jitka 
Muchová 

• 4. 6. Slavnost Božího Těla – po více 
než čtyřiceti letech jsme s o. Michalem 
obešli v eucharistickém průvodu 
knínické Městečko. 

• V srpnu P. Michala Sekničku vystřídal 
novokněz P. Sylwester Jurczak. 

• 28. 9. Při Svatováclavském odpoledni 
jsme popřáli P. Vladimíru Sommerovi 
k jeho 80. narozeninám. 

 
2016 

• 22. 5. Biřmování v Boskovicích – 12 biřmovanců z naší farnosti, 
gen. vikář Mons. Jiří Mikulášek 

• 28. 5. - Slavnost Božího Těla – eucharistický průvod po Knínicích 
s o. Sylwestrem 

• 25. - 31. 7. světové dny mládeže v Krakově – účast našich mladých 

• 28. 8. Oslava Výročí posvěcení kostela (210 let), varhanní koncert 
varhaníka a varhanáře Tomáše Jeřábka na nově opravených 
varhanách, posezení na farní zahradě 

• 3. 9. Pouť k Bráně Božího milosrdenství do Žďáru nad Sázavou 

• 31.10. Zemřel náš bývalý pan farář P. Stanislav Richter (byl pohřben 
na hřbitově na Moravci 7. 11.). 

Tato výstava se stala tradicí. 
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2017 

• 7. 5. První svaté přijímání - 13 dětí - P. Sylwester Jurczak – 
katechetka Daniela Ošlejšková 

• 14. 5. Žehnání knínického hasičského auta  

• 15. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – eucharistický průvod po vesnici 

• 15. - 20.8. Další celostátní setkání mládeže v Olomouci (jednoho 
dne se účastnily také rodiny z naší farnosti) 

• červenec – Změna ve správě naší farnosti – administrátorem se stal 
P. Josef Pejř, farář v Horním Štěpánově. 

• 27. 8. Oslava Výročí posvěcení kostela – 
koncert letovického pěveckého sboru 
Carpe Diem 

• 15. 10. Farní výlet k o. Sylwesterovi 
Jurczakovi do místa jeho nynějšího 
působiště Fryšavy pod Žákovou horou 
a Sněžného  

 
2018 

• 17. 6. Farní den – sešlo se na něm 9 kněží 
a navštívil nás i náš otec biskup Vojtěch 
Cikrle, který přijel poblahopřát o. Vladimírovi k 55 letům kněžského 
života. 

• 26. 8. Oslava Výročí posvěcení kostela – prezentace Jáchyma 
Jedličky o jeho putování do Compostely 

• 17. 11. Retroiáda (velkolepá výstava, čas pro zábavu i společenské 
setkání se vzpomínkou na „staré“ časy) 

 
2019 
• 26. 5. První svaté přijímání – 10 dětí – P. Josef Pejř – katechetka 

Jitka Muchová 
• 16. 6. Biřmování v Boskovicích – 6 biřmovanců z naší farnosti 
• 23. 6. Farní den (misijně laděný) – Mary ‘s Meals, Brněnská tisková 

misie, Misijní klubko dětí 
• srpen – knínickou farnost přebírá opět P. Miroslav Šudoma, pomáhá 

mu jeho farní vikář (kaplan) P. Miroslav Parajka a, jako už tolik let, 
P. Vladimír Sommer. 

Toto je jen malé připomenutí některých akcí a událostí, které jsme 
našli ve svých vzpomínkách a ve farních kronikách. Jistě si každý 
z vás k určitému roku nebo období přiřadí svoje osobní vzpomínky… 
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JÁ A MODLITBA 

 

 
Co na toto téma říct? Že někdy modlení jde, jindy zase vůbec. Že někdy 
je to pořádná dřina. Často se cítím unavená, prázdná nebo naopak 
zahlcená přemírou informací, zážitků, pocitů, emocí a zkouším se začít 
modlit a ono to jde těžce, a tak začínám znovu a znovu, v nejhorším 
případě nezačnu vůbec a řeknu jen Otče odpusť. Tak to se mnou je 
a mám tušení, že bude.  
Nejlíp mně jde modlitba, když jsem sama 
a v přírodě, jdu s trekovýma hůlkama a v rytmu 
úderů se modlím desátky růžence. Na vroucnosti 
modlitba nabývá, když kopec přede mnou je 
prudší a prudší :-), anebo cíl přede mnou kdesi 
v dáli. Proto se mé modlitbě daří na dlouhodobých 
pobytech v přírodě – ať už směr Santiago nebo 
v poslední době při delším pobytu v Jeseníkách 
při výstupu na Medvědí vrch (kde jsem zabloudila 
a místo 8 km jsem musela jít 16, z toho jsem 2x 
zdolala ten samý vrchol) nebo na rozhlednu na 
Zlatý Chlum. To pak má modlitba grády :-). 
Taky využívám k modlení cesty autobusem či vlakem. Někdy se modlím 
u umývání nádobí, modlím se, když jdu do práce a z práce. 
Ale nemyslete si, že je to tak pořád, a navíc do práce mám jen kousek. 
Za modlitbu považuji taky, když ustrnu v úžasu nad krásou světa, 
stvoření, může jít třeba jen o rašící jarní listy stromu, květ růže nebo 
sedmikrásky, vůni moře, ...  nad krásou hudby, zpěvem naší scholy, 
batolícími se dětmi …, to vše cítím jako velké obdarování a děkuji 
našemu Stvořiteli. 
Chtěla bych v sobě najít sílu a vnitřní řád, který by mně pomáhal modlit 
se a obracet se k Bohu i v těžkých chvílích, ve chvílích pochybností 
a beznaděje, ve chvílích bolesti. A tak mám před sebou ještě dlouhou 
cestu (dlouhou tak, jak uzná Pán) ke zdokonalování se 
v odevzdávání se Hospodinu v tichu modlitby. A já mám cesty ráda, 
i když někdy jen sedím ve škarpě, lapám po dechu a zoufám si.  
Neztrácejme naději, když nám modlitba nejde tak, jak si představujeme 
a chceme. Protože jsou chvíle nečekané, kdy nám Bůh odpoví na naše 
modlitby a v ten okamžik – někdy jen mžik – jsme zasaženi velikostí 
Jeho lásky. Jsou to vzácné chvilky, ale tehdy poznáme, že to naše 
klopýtání a bolesti stojí za to.       Maruška Hudcová 

SVĚDECTVÍ 
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Rodičovské požehnání 
Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti 
(kmotřence, budoucí partnery mých dětí) 
a vnuky a požehnej jim. 
Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. 
Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. 
Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. 
Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. 
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. 
Ochraňuj je na cestách. 
Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, 
čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků. 
Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, 
chuť k modlitbě a k plnění svých povinností, srdce plné lásky 
k Tobě a k lidem. 
Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi různého druhu 
a nemravností. 
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život. 
Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, duševně 
i tělesně, aby přišli do nebe s celou naší rodinou. 
Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš. 
Požehnej i mně, abych se k nim chovala s Tvou trpělivostí, moudrostí 
a láskou. Amen. 

Modlitba za farnost 
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního 
společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého 
správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Dej nám, ať jsme 
znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky. Amen. 

Můj Ježíšku zlatý, tam v nebeské říši, kéž andílci tvoji 
moji modlitbičku slyší. Ať maminku chrání a tatínka sílí 
a vlast naši brání, tví andílci milí. Ať má hodné děti a 
pokoj zde svatý. Tu modlitbičku splň mi, můj Ježíšku 
zlatý. 

MODLITBA, ZA KTEROU VÁM (MOŽNÁ) BUDOU DĚTI JEDNOU VDĚČNÉ 

V JEDNOTĚ k CÍLI 

MODLITBIČKA MÉHO DĚTSTVÍ 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 

MODLITBA CHVAL 

Modlitba chval je nádherný způsob, jak říci Bohu, jaký podle nás je. 
Rozdíl mezi modlitbou chval a díků je, že při děkování Bohu děkuji za to, 
co udělal. Chvála se pak zaměřuje na samotného Boha, ne jeho činy. 
Je to jako v partnerství. Můžeš manželce říci, že ji děkuješ za večeři, 
ale také jí můžeš říct, že má krásný úsměv jen proto, že má. 
 

Proč chválit?  
1. Zbraň proti smutku, nedůvěře, pocitu, že nic nemá ve tvém životě 

smysl. Všimni si, že tam, kde se lidé umí pochválit, je více radosti, 
důvěry, odhodlání. Stejně tak budeš-li chválit Boha, zakusíš ve svém 
životě mnohem více radosti a důvěry. Samozřejmě se to nesmí stát 
důvodem, proč bych to měl dělat. 

2. Narušení všednosti. Uvědomění si Božích darů. Začneme-li chválit, 
zjistíme, kolik krásných a dobrých věcí okolo sebe máme. 

3. Chvála Boha nám pomůže lépe vidět sami sebe a uvědomit si naši 
vlastní hodnotu, která je velká. Je to prostředek k léčbě našich 
komplexů, protože nás učí dívat se na sebe Božíma očima. 

4. Poznání Boha. Ve chvále nejde o to odříkávat naučené fráze, ale 
zkoumat Boha. A on se nám v upřímné modlitbě dává poznat. 

5. Pokoj. Máš mnoho starostí? Jediné, na co v modlitbě myslíš jsou tvé 
prosby? Zkus jednu modlitbu věnovat jen chválám. Problémy se 
zřejmě nevyřeší, ale v Tvých očích už nebudou tak velké. Modlitba 
chval nám pomáhá přijmout náš život takový, jaký je. Smiřuje nás 
s Bohem. 

6. Příprava na život v nebi. Z Bible víme, že v nebi všichni Boha chválí. 
Můžeme se tomu učit už tady na zemi. 

Představ si, kdyby ti někdo řekl, že máš skvělý smysl pro humor, 
pěkný úsměv, cit pro umění, že jsi krásný/á, inteligentní, … Asi by se to 

dobře poslouchalo. 
A představ si opačnou situaci, kdy můžeš někomu druhému říci, čeho si 
na něm ceníš. Jakmile bys mu to řekl, dotyčný by se rozzářil a věřím, 

že i ty sám bys z toho měl radost. 

Co to má společného s modlitbou chval? 
Úplně všechno, jen příjemcem chvály je Bůh. 
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NEBEZPEČÍ 
1. Neupřímnost a přetvářka. Chvála má být upřímná. Prožíváme-li 

momentálně těžké období, mohu Boha přesto chválit, ale zároveň 
mu upřímně říct, co mě štve. 

2. S modlitbou přestanu, protože mi nepřináší uspokojení. Pak se ale 
nemodlím, ale zneužívám modlitbu ke svému prospěchu. Vzdávám-
li Bohu chválu i přesto, že mi to nepřináší vlastní uspokojení, má to 
obrovskou hodnotu. Právě tehdy opravdově miluji, protože nečekám 
nic na oplátku. 

 

Zajímavá myšlenka 
„Opakem hříchu je přece chvála!“ 
Hřeším-li, odmítám to, co mi Bůh dal, zříkám se ho. Nežiji podle jeho 
plánu. Naopak pokud žiji podle Božího plánu a naplňuji svůj život v něm, 
chválím ho celým svým životem. Chvála není jen o slovech. 
„Nepřestaneme-li správně žít, budeme Boha chválit neustále.“ 
(Sv. Augustin) 
 

Tipy 
TIP 1 Sláva na výsostech Bohu: Chvalozpěv, který se zpívá v neděli 
a při slavnostech. Až budeš na mši, vnímej lépe jeho slova. 
 

TIP 2 Žalmy: Bible je plná chvalozpěvů v podobě žalmů. Zkus si nějaký 
vybrat. (Žalm 111, 147, 150, …) 
 

TIP 3 Vlastní slova: Představ si, že před tebou stojí Bůh a řekni mu 
upřímně, co si o něm myslíš. I tehdy, pokud by to nebyly pěkné věci. 

 

TIP 4 Písně: Pusť si nějakou 
nebo zazpívej. 
 

TIP 5 Společná modlitba 
chval: Domluv se s rodinou, 
přáteli nebo na spolču 
a modlete se společně. 
 

TIP 6 Činností: Kdykoli 
během dne, při jakékoli 
činnosti si vzpomeň na 
Boha. Nemusíš nic říkat 
nebo můžeš říct jen chválím. 
 
(Z MOBILNÍ APLIKACE IZIDOOR) 
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Z farní knihovny 

 

 

Hlavní společné modlitby a mešní řád 
česky i latinsky 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitby u stolu 

  

Tomáš Špidlík: Otčenáš 
Tato knížka vznikla při jednom kurzu 
duchovních cvičení. V modlitbě stále znovu 
opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: 
„Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako 
apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu 
Otčenáš. Najdeme tu podněty, které pomáhají 
upřímně a hluboce prožívat to, co je 
nejdůležitější v životě křesťana. Je v ní 
obsažena tradice dobře známého krátkého 
souhrnu veškeré dokonalosti. Papež František 
říká: „Tato křesťanská modlitba se rodí z 
odvahy oslovit Boha jménem Otče. To je kořen 
křesťanské modlitby, totiž říkat Otče Bohu.“ 

V minulém Farníčku se psalo o modlitbě a o misiích, tak vám 

nabízím ještě nějakou inspiraci, a z diecézního setkání jsem 

přivezla knihu o genderové ideologii a feminismu. 
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ŽIVOT NAŠÍ FARNOSTI 

 

P. Antonín Pospíšil: 
Učící se církev (Rok pro misie)  
Čtyřiadevadesátiletý kněz, žijící v Brně-Žabovřeskách 
misijně působí díky svým textům. Tato knížka není 
návodem, kde a jak evangelizaci provádět. Je spíše 
zrcadlem pro nás a pro naši víru. Máme-li evangelizovat, 
tedy přinášet světu obraz Krista, měli bychom mít před tím vyjasněný 
svůj vztah k Bohu, k bližním, lidem, které potkávám, ale znát také sami 
sebe. 
  

Ilona Burdová: 
Chvála ženy statečné aneb co nám 
feministky neřekly 
Co jsou vlastně ta „ženská práva“? Jaké 
důsledky mají snahy o „zrovnoprávnění žen“? 
Jak je prožívají samotné ženy? Jak je vnímají 
děti? Takové otázky si klade autorka této knihy. 
Při hledání odpovědi si ověřila, že během pátrání 
po cíli cesty se překvapivě můžeme dostat 
do bodu, od něhož jsme vyšli. 
 
 
 
 
 
 

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

5. 10. František Sedlák, 92 let, Vážany 4 
9. 11. Ladislav Kovář, 80 let, Šebetov 196  
 

DO NAŠEHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ 
JSME PŘIJALI: 
24. 11. Anežka Pecnová, Knínice 
24. 11. Julie Hauptová, Vážany 
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VÍME PROČ? 

 
 

Přístupové cesty zlého ducha 
 
Projekt www.duchovniboj.cz chce být odpovědí na potřebu alespoň 
základních informací k duchovnímu rozlišování za pomoci Písma, 
tradice katolické církve a zkušeností ze služby uzdravení a osvobození. 
Zároveň také být jakýmsi rozcestníkem pro orientaci v této oblasti. 
Abychom neztratili cestu, a našli Živého Boha. 
Autorem projektu je P. Antonín Příkaský, OCarm (katolický kněz, člen 
Řádu bratří Panny Marie Karmelské, který se řadu let věnuje modlitbě 
za vnitřní uzdravení a osvobození) 

 
Teď v předvánočním čase, kdy děti budou mít spoustu příležitostí 
shlédnout v televizi různé pořady, vám to může pomoci vybrat pro děti 
to pravé, co jim neublíží... 
 
Je mnohokráte ověřenou zkušeností, že to, co má člověku sloužit, se 
nakonec stává jeho pánem. A zvláště se to týká dětí, které jsou ve své 
nedozrálosti zranitelnější a snadno mohou upadnout až do závislosti. 
Bůh svěřuje děti do zodpovědnosti rodičů a na nich nejvíce záleží, 

jakým směrem se bude vývoj dětí ubírat. 
 

Boží nepřítel stále obchází kolem jako lev řvoucí, a když nás zrovna nemůže 
sužovat utrpením a bolestí, volí nenápadnější taktiku. Snaží se obrat nás 

o schopnost žít přítomný okamžik a spolu s tím také o jeden z největších darů 
Božích pro nás: o čas. Směrem k dětem i k dospělým stále vysílá své poselství, 
vyjádřitelné asi takto: „Bavte se, bavte se, bavte se….! Hlavně se nezajímejte 
o dění kolem a ve světě… „A zvláště dnes je to znatelné díky bohaté nabídce 

virtuální reality: "Choďte s očima přilepenýma na displeji, a tam, kam vás „druzí 
vodí“ (jak k tomu vede nová hra Pokémon GO. Mimochodem slovo "pokémon" 

znamená "démon do kapsy" - z "pocket monster"). "A přemýšlejte jen o virtuální 
realitě, ne o skutečných problémech světa, o ty už se postarám já… Žijte 
vztahy přes displej, obrazovku a monitor, ve kterých si vybudujete iluzorní 

představu o sobě i jiných. O to větší pak bude vaše zklamání ze skutečného 
světa, ze kterého pak budete čím dál více utíkat..." 

Tentokrát jsme pro vás vybrali z těchto webových stránek 

Přístupové cesty zlého k dětem 
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Děti samozřejmě a přirozeně mají právo trávit hodně svého času také 
zábavou a hrou. Učí se tak spoustu dovedností pro budoucnost. 
Nicméně virtuální realita, pro ně tolik lákavá, v sobě skrývá mnohá skrytá 
nebezpečí, jako je například absence reálných vztahů s ostatními dětmi, 
život v iluzorním světě počítačových her a příběhů či nezdravá 
kompenzace vnitřních vztahových problémů nějakou internetovou 
náhradou (o absenci zdravého pohybu nemluvě). 
 

Hudba Klipy obsahují často náznaky zvrácené sexuality, násilí, rouhání, 

okultní symboly či tématiku smrti, případně sebepoškozování (zvláště 
u některých stylů hudby). Zakázat poslouchání oblíbené hudby 
či sledování klipů asi není to nejlepší řešení. Každopádně však může být 
řešením o tom s dětmi či dospívajícími mluvit a ptát se, jaký na to mají 
názor oni a proč, a učit je přemýšlet, zda to s nimi "opravdu nic nedělá". 
Budou si možná jistí, že ne. To je však už na rodičích, aby poukázali 
na to, kde se jejich ratolesti mění k horšímu a položit otázku, zda to 
náhodou není také 
vlivem jejich 
oblíbené hudby 
a klipů. Stojí také za 
to si na internetu 
vyhledat slova 
písní, která mladí 
lidé do sebe 
vstřebávají. Může 
vám to hodně 
napovědět, co se 
v nich právě děje. 

 

POČÍTAČOVÉ HRY 
Zde platí povětšinou to stejné, co u hudby. 
 

HARRY POTTER Nezanedbatelný vliv na současnou mladou generaci mají 

knihy Harry Potter nebo jejich filmové zpracování. Rozvířily vlnu diskuzí 
o tom, zda jsou pro děti škodlivé nebo ne, a není problém najít autory, 
kteří dokonce označují poselství těchto knih za křesťanské. 
V L´Osservatore Romano v roce 2008 byly uveřejněny dva protichůdné 
názory, doplněné pohledem papeže Benedikta XVI., který se již v roce 
2003 jako kardinál Ratzinger o Potterovi vyjádřil záporně. Učinil tak 

Tip k poslechu: 
V archivu radia Proglas naleznete v pořadu 

Kafemlýnek díl s tématem: 
Děti a internet – krizový plán a strategie. 

 

Jaroslava Otradovcová se setká s IT specialistou Pavlem 
Jílkem, aby mluvili o tom, jak zvládat děti, když se pustí 
do www sítě. Nejprve proberou, co dělat, když už je dítě 
závislé na sítích. Jak se projevují negativní jevy internetu 
– kyberšikana, kyberstalking, groming, sexting, happy 
slaping. Také jestli se dá rozpoznat, že dítě někdo 
ohrožuje, případně i jak pracovat s dítětem, které je samo 
agresorem. Představí také knížku "Dítě v síti"; "Gyps" 
a „Manga Mesiáš". 
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v dopise německé novinářce a socioložce Gabriele Kuby, která je svým 
záporným postojem k Potterovi již známá. Podle více exorcistů ve světě 
jde o velmi přitažlivý koncentrát okultismu a esoteriky, kde jde 
evidentě o získání sympatií dětí k této oblasti. Obsahuje spiritismus, 
gnozi, hermetismus a magii. 

Nad podstatou škodlivosti vlivu Harryho Pottera se zamýšlí i americký 
spisovatel Michael D. O´Brien v článku Harry nebo Frodo? aneb zápas 
o symboly. Upozorňuje na vliv symboliky na způsob našeho myšlení 
a říká, že „Rowlingová nepřevrátila naši symboliku, nýbrž udělala 

něco ještě mnohem škodlivějšího: přisvojila si ji a změnila ji." 
A o to Zlému jde: aby už zlo nebylo považováno za tak nebezpečné 
a někdy bylo dokonce přijímáno jako "dobré". 

 

Pokusme se o shrnutí: v čem je tedy nárůst témat z magie a okultismu 

v programech pro děti nebezpečný? 
Hlavně tím, že vstupuje do podvědomí jako součást běžné reality, svádí k 
experimentování s touto duchovně nebezpečnou oblastí, a také nabízí 
dětem "svá řešení" pro složité situace, kterými děti procházejí (vztahové 
problémy doma i ve škole, šikana, zajištění úspěchů ve škole, vyhýbání se 
povinnostem, únik z nepříjemných situací do magického světa, ...). 
Není třeba propadat nějaké panice či strachu, že děti budou okamžitě 
vtaženy do magického světa a už se z něho nedostanou. Na druhou stranu 
nelze nereflektovat nárůst programů pro děti s tématikou točící se kolem 
kouzel, magie, mágů a čarodějnic. Jsme za ně zodpovědní, a tedy i za to, 
co je do jejich dětských duší, více či méně skrytě, infiltrováno. A tak se 
například můžeme setkat se spiritismem v pohádce pro děti, aniž by bylo 
jasné, že je špatný... "Vždyť je to jen hra..." řeknou si mnozí. Nepříteli tedy 
jeho taktika opravdu vychází... 

Několik citátů o knize Harry Potter: 
Je to nejvýznamnější indoktrinace dětí okultismem v dějinách 

doposud. Pojem dobra a zla je zde manichejský = jsou rovnocenné 
a zlo je zde zbožštěno. 

(P. Francesco Bamonte, předseda světové asociace exorcistů; 2015) 

Kniha je velmi dobře napsána, vtahuje děti do okultního dění, 
a obsahuje prvky narušující autoritu rodičů. 

(P. Andrzej Grefkowicz, předseda polské asociace exorcistů; 2015) 

Po uvedení Harryho Pottera na trh vzrostl u mladých dívek ve světě 
zájem o vstup do čarodějnických spolků Wicca. 

(Dr. Mary Shaw, sloužící přes 20 let službou modlitby za uzdravení a osvobození v USA; 2015) 
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Národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích  
  
Ve dnech 25. – 27. 10. se v Pardubicích konalo již 
poněkolikáté národní setkání MM, které jsem tentokrát 
měla možnost navštívit i já. Jeho hlavním tématem byl 

„DUCHOVNÍ BOJ POD BOŽÍ OCHRANOU“ 
 
Nejvíce mě zaujala přednáška řádové sestry Marie Michaely Zych, 
PDDM (* 1980), která v roce 2000 vstoupila do Kongregace sester 
učednic Božského Mistra, kde se roku 2012 stala navěky nevěstou 
Kristovou. Sestra Michaela o sobě říká: „Jsem uchvácena svátostí křtu, 
která mě spojila s Nejsvětější Trojicí. Denně svádím duchovní boj o to, 
abych svým životem co nejvíce svědčila o živém Kristu. Snažím se 
spolupracovat s Boží milostí a doufám, že díky Božímu milosrdenství 
budu po smrti v nebi.“ Mluvila o tom, jak poznat své vlastní duchovní 
bojiště a jak se svědomitě zapojit do duchovního boje. Protivník totiž 
není kolem nás, ale v nás, a má strategii. Ďábel s námi vždy bojuje 
promyšleně, nikoli náhodným způsobem. Každé pokušení se začíná 
v naší mysli. Poznat strategii nepřítele je velmi důležité, abychom 
nepracovali v duchovním životě nadarmo. 
 
Utkvěly mi v hlavě dvě myšlenky: 
1) Máme v sobě tři démony (zlé myšlenky), se kterými bojujeme celý 

život. Sabotéra, nájezdníka a falešného potěšitele. „Představme si, 
že naše srdce je jako dobře opevněný hrad nebo dům. Uvnitř bydlí 
s námi také skrytý nepřítel, který v noci – nebo když nebdíme – jde 
otevřít dveře druhovi. Toho démona můžeme nazvat „sabotérem“. 
On je vždy v našem domě, vždy. Komu otevírá dveře? Otevírá je 
druhému démonovi: démonovi „nájezdníkovi“, který už čeká venku 
a sotva mu sabotér otevře, hned vchází a loupí poklad ctnosti 
a dobrých skutků, které bychom mohli udělat. Nájezdník je vždy 
venku, kolem nás, připraven vejít dovnitř. Pak se ráno probudíme 
a vidíme, že nás někdo okradl. My si často neuvědomujeme 
přítomnost démona sabotéra v nás, protože ho nepoznáváme. 
Co děláme tehdy, když zjistíme krádež? Jsme zoufalí, sedneme 
a pláčeme a staráme se jen o sebe. A tehdy se objevuje, přichází 
k nám třetí démon a třetí zlá myšlenka, „falešný potěšitel“, který 
předstírá, že chce pozvednout náladu nějakým levným bonbonem 

CO PĚKNÉHO JSME PROŽILI V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH 
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a říká nám: „chudáku, nedělej si starostí, není to tak špatné, udělej 
tohle…“ 

 
2)   Často děláme věci pro Boha, ale ne s Bohem! 
 
 Dále pak přednáška P. Antonína Marka Příkaského, OCarm (* 1969) 
- Přístupové cesty zlého aneb „Buďte střizliví! Buďte bdělí! Váš protivník, 
ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil“. (1 Pt 5,8) 
Otec Antonín je karmelitánem od roku 1994, knězem pak od roku 1998. 
Slouží jako rektor kostela sv. Havla v Praze, modlí se za uzdravení 
a osvobození. Provozuje stránky www.duchovniboj.cz. 
  
Vrcholem pak byla společná modlitba chval, díkůvzdání a proseb 
za druhé s odevzdáváním svých dětí do Boží náruče! Úžasný zážitek! 
Modlitby maminek jsou prostě super, přijďte mezi nás! 

-do- 
 

Ano, modlitby matek jsou opravdu skvělé. Mohly by o tom 
vyprávět maminky, které zakusily sílu modlitby 
společenství, třeba když život jejich dětí visel na vlásku… 

I já jsem byla vlivem blízkých maminek a Bohem 
připravenou souhrou událostí dovedena na pardubické setkání a 
skutečně to bylo místo, kde se čerpalo s velkým Č. Což my maminky 
potřebujeme! Utvrdila jsem se znovu v tom, že jedině v propojenosti a 
v souznění s Bohem Otcem, Synem i Duchem svatým a s Jeho Církví 
bude můj život dávat smysl. Líbilo se mi povzbuzení sestry Michaely, že 
když VŠECHNO budeme dělat s Ježíšem, opravdu všechno budeme 
prožívat spolu s Ním, pak neokrademe děti, ani manžela. Protože 
všechny situace, práce a povinnosti a všechny vztahy budou fungovat. 
 

Nedá mi to, abych se nepodělila o zápisky z této přednášky, byla pro mě 
v ten daný moment skutečným pokladem. 
 
o Hledej kořen zla (viz. v předešlém článku pojednání o třech 

démonech) – nemá cenu opakovaně vyznávat ve zpovědi, že se 
přejídám sladkým. Ptej se, proč mám chuť na sladké? Co tím chci 
zahnat nebo přehlušit? Hledej kořen zla, pokus se najít jiskru zla – 
tou jiskrou je myšlenka. Na začátku zla je vždy myšlenka. Pokud ji 
hned nezaženu, následuje čin (hřích). Samotná myšlenka ještě 
hříchem není. Z toho plyne jediné – nedat zlé myšlence šanci! 
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Potřebujeme uspořádat naše myšlenky, ne činy. Myšlenky se dělí do 
tří rodin: zlé – zbytečné – dobré. Přibližuje mě k Bohu, když dlouho 
přemýšlím nad tím, jaké má sousedka šaty? … Zachovávej jen to, 
co tě vede ke Kristu. 
 

o Zpytuj svědomí z myšlenek – Proč si myslím, že jsem toto nebo 
tamto řekla? udělala? Jaká myšlenka za tím stojí? 
 

o Sytit se Božím slovem (číst, zapojit fantazii, uchovávat v srdci) – to 
je účinný boj proti zlému. Sestra Michaela nás vybídla: Buďte celé 
v evangeliu! Evangelium = antivirus, nelepí se potom na nás špína. 
Opravdové rady jsou v evangeliu. Sama se nepostavím síle světa! – 
jen v Božím slově je síla. 
 

o Kdo je čistý, nevládne, ale slouží! – v té chvíli jsem myslela na 
mnohá naše manželství, ve kterých často prožíváme nevyrovnané, 
soutěživé až bojovné vztahy. … Kdo je čistý, slouží. A rád. 
 

o Záleží nám na našem duchovním životě? Proč máme bojovat? 
A chceme vůbec bojovat?  Kdo nechce žít v prostřednosti, bojovat 
musí… Skutečně chceme? Jsme připraveny? Je pro nás Ježíš 
skutečně nejdůležitější? Jsme připraveny ztratit? Pokud chci vítězit 
v duchovním životě, musím ztratit – hřích a zároveň Boží milost 
nejde dohromady. Opustit hříšné chování. …Bojovat s hříchem 
a toužit po Boží milosti. 
 

o Boje během života nás trénují k závěrečnému nejtěžšímu boji 
na konci života. 

 

o Ježíš je v nás. Ne vedle nás. Jsme jedno, od křtu nejsme vůbec 
sami. 
 

o Dívej se na ostatní lidi s humorem – nebojuj s člověkem, ale se 
zlem – oddělit zlo od hříšníka. 
 

o Ďábla zajímá zoufalost, která následuje po hříchu. 
 

o Bůh nevyžaduje, abychom vždy zvítězily. Bojem získáváme 
pokoru. …kdo se zvedá, když padne, je pokorný. Bojujte dál, 
nepitvejte se v hříších – Bůh se neunaví v odpouštění. Ježíš padá 
na křížové cestě proto, aby byl v našich pádech. 

 

o Co můžu Ježíši dát? Svoji hříšnost, On mi dá milost. Svoji 
netrpělivost, On mi dá trpělivost.       -ph- 
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Návštěva otce Josefa Pejře v Horním Štěpánově 
Otec Josef Pejř oslavil 28. října 2019 životní jubileum 60 let. Popřáli jsme 
mu po telefonu s tím, že můžeme my kníničtí farníci za ním přijet 
do Štěpánova na mši svatou v 16 hodin a že nás pak pozve na čaj 
a popovídání na faru. 
V pátek 15. listopadu nás nakonec vyjelo 6 farníků z Knínic, Sudic 
a Vážan za otcem Josefem do Štěpánova. Přijeli jsme na mši sv. a cítili 
jsme se v malém kostelíku spolu se štěpánovskými a otcem Josefem 
jako jedna rodina. Po mši sv. jsme pogratulovali otci Josefovi k jeho 
nedávným narozeninám. Také ženy ze Štěpánova se na nás mile 
usmívaly, a říkaly, že je to dobře, že jsme se za otcem Josefem vydali. 
Po mši sv. nás otec Josef vzal na faru a byli jsme po značně chladném 
kostelíku a větru, který ho obkružoval, mile překvapeni pěkně vytopenou 
farní kanceláří. Po přípitku na zdraví a nezbytném “Živijó” nám otec 
připravil a sám roznesl výborný čaj. Něco k zakousnutí se přivezlo. Otec 
Josef se projevil jako milý a příjemný společník, a tak utekly dvě hodiny 
povídání jako nic. 
Rozloučili jsme se s otcem Josefem, popřáli mu, aby se mu dařilo v jeho 
farnosti, a rozjeli se domů. Možná nás mohlo být víc. O chystané cestě 
se párkrát mluvilo ve farní kavárně, ale někdo to možná neslyšel, nebo 
nemohl, tak zase někdy příště. 

A. Koželuhová 
 

SETKÁNÍ SCHOL V ROZSEČI 
Každý rok na podzim se už po několikáté koná v nedaleké Rozseči 
u Kunštátu skvělá akce. Mluvím o Setkání Schol, o kterém jsem již 
do našeho Farníčku psala.  
Letos tomu nebylo jinak. A protože je naše Knínická Schola úžasná, 
ocitla se též na seznamu pozvaných hudebních uskupení nejrůznějšího 
věku, pohlaví, hudebního stylu a nevím, čím vším se ještě od sebe 
mohou lidé lišit. Nejkrásnější a nejdůležitější však je, že jsme se nelišili 
vírou v jednoho Boha. Jsem velmi hrdá, že právě naše Petra Hartlová 
při představování Knínické Scholy vyslovila pár krásných slov. Zazněly 
možná jen tři nebo čtyři věty. Připomněla jimi ale moc důležitou 
skutečnost. Tedy: že jsme se sešli, abychom právě teď a tady společně 
chválili Boha a děkovali za vše, co máme. 
A v tomto duchu celé odpoledne probíhalo. Některé skladby byly veselé 
a radostné, jiné vážné a spíš rozjímavé. Všechny texty vyprávěly 
o Bohu, víře, naději, společenství, lásce...  Některá vystoupení byla 
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sebevědomá, jiná rozpačitá, někteří účinkující byli více, jiní méně 
nervózní. A to k tomu také patří. 
Určitě jste zvědaví, jací byli ti naši. V hledišti za mnou seděly dvě ženy. 
Když se naše Schola chystala na pódiu, zaslechla jsem, jak jedna říká 
druhé: „Ti só vod kud? Majó hezký trička…“  
A měli hezká trička! Pěkně barevná. Přednesli nádherně provedené 
skladby. Zpívali z plných plic s úsměvem, v mnoha hlasech, což není 
vůbec jednoduché. Hráli s nadšením v houslových a basových klíčích, 
repetice, legáta, křížky, béčka, celé noty nebo svižné osminky.  Celé 
vystoupení bylo jako vlnky na klidné řece. Houpalo se a kolíbalo 
a přelévalo se z písničky do písničky a z uskupení do uskupení.  
Představily se vlastně hned tři útvary naší farnosti. Vzájemně se 
doplňovaly, podporovaly a prostě tam byly spolu. Nejdříve dospělácká 
nádherná zralá Schola s úžasným procítěným projevem. K těmto 
dospělákům se přidaly po několika písničkách děti, co doprovází se svou 
Kapelou čtvrteční dětské mše. Ti byli pro změnu ctižádostiví 
a soustředění.  Snažili se, aby nic nespletli. Společně si zahráli 
a zazpívali. Dospěláci odešli a ke Kapele (nově hrající pod názvem 
Físovičky) se přidali naše nejmenší Hvězdičky se svými roztomilými, 
dětskými a nadšenými ukazovačkami, do kterých dávají vždy úplně vše. 
Určitě to plynutí nejde moc slovy popsat. To byste museli zažít. 
Většina z nás už měla možnost Knínické muzikanty zažít naživo během 
nedělní mše, při křtech, farních dnech, při rozjímání během modlitby 
Růžence v měsíci říjnu. Zvykli jsme si na hudební doprovod při oslavě 
Velikonoc a během Vánoc. Možná už bereme Scholu jako inventář, jako 
něco, co neodmyslitelně k naší farnosti patří. Já osobně to tak určitě 
mám. Když se řekne farnost Knínice, přiznám se, že mě napadnou dvě 
slova. První slovo je přídavné jméno živá, jenž dle mého výstižně 
popisuje, jaká farnost jsme. A to druhé je slovo Schola. Co naplat. Mám 
ji ráda. A asi si nedovedu představit, že by nebyla. Těší mě, že se 
rozrostla o nové členy. A je dobře, že ostatní neodcházejí. Zůstávají. 
Krásně hrají a zpívají. A tím pozvedají naše duše.    -mk- 
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Diecézní setkání katechetů v Brně 
V sobotu 9. 11. se uskutečnilo v Brně Diecézní setkání katechetů, které 
bývá jednou za dva roky. Váhala jsem, zda jet, protože v Rozseči právě 
probíhala přehlídka schol, ale jelikož ostatní katechetky byly v Rozseči, 
tak jsem nakonec jela, aby tam od nás někdo byl. Navíc mě lákalo téma 
setkání – Povoláni ke svobodě (podle Listu Galaťanům 5,13) 
 
Čekaly nás dvě zajímavé přednášky: 
 
První přednesl PhDr. Zdeněk Jančařík, SDB (kněz, člen salesiánské 
komunity v Brně-Žabovřeskách, spisovatel). Nazval ji Totalitní člověk 
v nás a přesně po třiceti letech od pádu berlínské zdi se zamýšlel nad 
minulým totalitním režimem a nad tím, jak je potřeba o něm pravdivě 
mluvit, ale také o tom, jak v nás přebývá totalitní myšlení (uzavřenost, 
strach se projevit, spořádané mlčení, zvyk žít ve „své kleci“, nejistota, 
…) Na druhou stranu lidé často nevědí, jak se svobodou naložit. 
Neuvědomují si, že svoboda s sebou nese i zodpovědnost, že to není 
libovůle, ale schopnost potlačit své žádosti. 
 

Druhou přednesla PhDr. Ivana Bernardová (psycholožka a lektorka 
křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze). Jejím 
tématem byla Výchova k hodnotám a ke svobodě. Což v dnešní době, 
kdy z života lidí jakékoliv morální hodnoty mizí, je důležité. Věnovala se 
především poctivosti, odvaze, samostatnosti se zodpovědností, 
sebekázni, citlivosti (empatii), spravedlnosti s odpuštěním a svobodě. 
Mluvila hodně ze své praxe a čerpala i z knihy, které vydalo 
nakladatelství Portál: „Jak naučit děti hodnotám“. A jako vždy ve 
výchově, nejdůležitější je vlastní příklad (kvalitní vzor), vztah k dětem 
(musí cítit, že je máme rádi) a ocenění každé snahy jednat podle 
morálních hodnot. 
 
Následovala Mozaika katechetických a pastoračních impulzů – blok, 
zahrnující řadu nápadů a inspirací z praxe různých farností nebo 
osobností. Např. Olešnický Nebeský orloj, katecheze pro VIP (mentálně 
postižené), Pozořická Dívčí olympiáda, Sběr papíru & Bosco Cup nebo 
Využití mobilních aplikací při katechezi. 
 
Pro mě velmi podnětné setkání pak bylo zakončeno tím nejdůležitějším 
– mší svatou v kostele sv. Leopolda, kterou celebroval Mons. Pavel 
Konzbul.          -do- 
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SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE – letos ve znamení květinových aranží. 

 

Byli jsme v Římě 
Vážení čtenáři, dovolte mi se krátce podělit o zážitky z pouti 
ke sv. Anežce do Říma. Pro mě a Dominika (který pouť dostal 
k 1.sv. přijímání) to byla první cesta letadlem. Dominik se velmi těšil, já 
letadlo bral s odstupem. Nakonec jsme let díky Bohu v pořádku tam 
i zpět zvládli, i když s malými turbulencemi, kde se člověk i začal modlit. 
Protože jsem celý let odevzdal Pánu, byl jsem kupodivu klidný a pohled 
z výšky si užil. Člověk pak jinak vnímá velikost naší Země a maličkost 
našich obydlí. Mezi další zážitky patřily letištní kontroly, dlouhé 
cestování Římem, kontroly u všech bazilik. Přesto nejsilnějším zážitkem 
byla audience papeže Františka, která se koná pro spoustu lidí 
na Svatopetrském náměstí každou středu. Zejména, když papež 
projížděl kolem nás a byl od nás vzdálen 3 metry. Jeho milý a laskavý 
pohled mě naplnil radostí, spokojeností. I když audience nebyla jen pro 
čechy a českého slova jsme moc neslyšeli (oproti televizním divákům), 
tak si z ní odnáším mnoho. Zúčastnili jsme se veškerého duchovního 
programu včetně dvou večerních koncertů. Každý večer jsme ulehali 
do hotelových postelí unaveni a plni nových zážitků. Celou pouť jsme 
obětovali za naši rodinu, naše příbuzné, známé, za naši farnost a naši 
českou zemi. 
Díky Bohu, že jsem mohl strávit čas se svým synem, zažít nové věci 
a překonávat sám sebe.             Mirek H. 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 Batůžkový PROJEKT MARY’S MEALS 
… se krásně rozjel. Velké díky všem dárcům – 
do Boskovic jsme předali 7 vybavených aktovek. 
I nadále můžete aktovky pro malé školáky z rozvojových 
zemí shromažďovat u Hauptů (Knínice 127). 
 

MISIJNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ 
I po misijním měsíci říjnu se s dětmi scházíme téměř každý pátek v 15:00 
na faře u misijního tvoření. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by se k nám 
rád připojil, je srdečně vítán. A to i z řad dospěláků. Těšíme se na vás 
v pátek u tvoření, nebo na vánočním misijním jarmarku. 

Soňa 

 

Čeká nás také Tříkrálová sbírka – v sobotu 4. ledna. Více v Pozvánkách. 

Vánoční misijní jarmark bude v Knínicích 15. 12. od 9:30 na Sýpce.  

Tentokrát bychom financemi, které se vyberou na jarmarku, podpořili 
vydávání časopisu Milujte se! 
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Misijní víkend v naší farnosti 
V pátek 18. 10. jsme se s několika dětmi a dalšími farníky připojili 
k Mostu modlitby za misie. Konkrétně jsme se shromáždili po mši 
svaté před oltářem. Udělali jsme kruh okolo látkami ztvárněné 
zeměkoule a modlili jsme se růženec za každý světadíl.  
 

Sobota 19. 10. byla také ve znamení růžence. Ve 21 h se v kostele 
sešla hrstka farníků. Vítala nás tvář Krista z turínského plátna a rozžatý 
svíčkový růženec. Modlili jsme se za úmysly těch, kteří vložili do košíku 
své prosby, ale také za misie. Mezi jednotlivými desátky nám byly 
pouštěny scény ze života Ježíše Krista z jednotlivých tajemství růžence 
světla. Ticho a tmu pak protínala zbožně se modlící modlitba Zdrávas 
Maria a písničky...Se zapálenou svící jsme se rozcházeli do svých 
teplých domovů. Snad každý odcházel s rozzářeným srdcem i tváří. 
Bohu díky za ten milostiplný čas.  
 

Neděle 20. 10. – mše svatá na misijní neděli 20. 10. byla vyzdobena 
písněmi naší farní scholy. Také děti se zapojily do průběhu mše svaté, 
a to tak, že přinášely v obětním průvodu různé symboly z dnešní doby a 
k tomu byla přečtená přímluva. Díky všem dětem, které se s nadšením 
do obětního průvodu zapojily.  
Po mši svaté se lidé shromáždili před kostelem u misijního stánku, který 
nabízel spoustu krásných ručně vyráběných věcí. Na většině věcí se 
podílely děti pod vedením paní Soni Měkotové, která jim věnuje svůj čas 
a péči vždy v pátek v 15h na faře. Také jste si mohli zakoupit koláče 
a různé sladkosti, které připravily ochotné maminky a babičky z farnosti.  
 
Při sbírce v kostele se na misijní neděli vybralo 9722Kč a na jarmarku 

15 277Kč. Všechny tyto finance putují na Papežská misijní díla. 
Moc díky všem, kteří jste přispěli ať v kostele při sbírce nebo na jarmarku… 
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Farní vikář P. Miroslav Parajka 
 
Každou druhou neděli jej můžeme vidět a slyšet u 
oltáře a ambonu našeho kostela. Co o něm 
víme?  
Takto se nám náš farní vikář – kaplan představil: 
 
Narodil jsem se 1. 2. 1955. Pocházím z Křižanova. 
Je to také rodiště svaté Zdislavy. Po vyučení jsem 
studoval střední školu oděvní v Prostějově. A po 
maturitě jsem nějakou dobu pracoval v oděvním 
průmyslu a potom, když mě bylo 22 roků, jsem se 
přihlásil do kněžského semináře a vystudoval jsem 
teologii v Litoměřicích. 
Cesta ke kněžství ovšem nebyla přímá 
a jednoduchá. Ministroval jsem od třetí třídy. Ale 

v 15 letech jsem přestal věřit v Boha a věřil jsem komunismu. Hledal 
jsem ale smysl a původ všeho. Zajímala mě astronomie a fyzika. A právě 
přes astronomii, fyziku, posloucháním rádia Svobodná Evropa 
a rakouské televize jsem se nakonec dostal k víře v Boha. Samozřejmě 
to nebylo tak jednoduché, ale nedá se to všechno vyjádřit, jak jsem se k 
víře dostal. A takový poslední impuls ke kněžství mi dal tehdy P. Cyril 
Šíma, dominikán, kaplan v Křižanově, který si prožil mnoho těžkostí 
v komunistických lágrech, a komunisté nechtěli, aby působil jako farář, 
ale jako kaplan. Měl tehdy už před sedmdesátkou, ale byl mladý 
duchem. V 68. roce nás vedl ve skautu. Tak ten mi tehdy řekl: „Když se 
zajímáš o víru, nechceš jít studovat do semináře v Litoměřicích?” Tak 
jsem šel. A P. Cyril Šíma si mě asi vede do Božího království podobnou 
cestou, jakou šel on. 
Když jsem se zajímal o astronomii, tak jsem snil o tom, že budu 
pracovníkem nebo ředitelem hvězdárny a že budu propagovat 
astronomii a kosmonautiku jako Jiří Grygar, se kterým se znám. 
Mezi moje koníčky patří samozřejmě astronomie, kolo, cestování, 
poznávání nových krajin a lidí. Ze svatých je pro mě nejbližší svatá 
Zdislava, rodačka z Křižanova, dále svatý Jan Bosko, svatý Pater Pio. 
 
Přejeme našemu panu kaplanovi, aby se mu u nás v Knínicích líbilo, aby 
rád jezdil do naší farnosti sloužit mše svaté a povzbuzovat nás svým 
slovem. 

ZNÁME SE? 

 



 

 37 

RODINA ZVĚŘINOVA 
Ráda bych vám představila 
mladé manžele, kteří se 
nedávno přistěhovali do 
Knínic a okamžitě se 
aktivně zapojili do života 
naší farnosti. Jsou jimi 
Ludmila a Pavel Zvěřinovi. 
Pavla poznáte na mši sv. 
zaměřené na rodiny 
s dětmi podle kytary, 
Liduška je zase obklopena 
třemi malými dětmi 
(Dominik, Alžbětka a 
Barunka). Sympatická 
rodinka okamžitě nabídla pomocnou ruku při různých akcích a zapojili 
se i do chodu farní kavárny. 
 

Odkud pocházíte? Co vás přivedlo na myšlenku usadit se 
v Knínicích? 
Pavel pochází z Boskovic, takže kousíček. A Já pocházím z Makova 
u Litomyšle. Hledali jsme domeček, který by nám lépe vyhovoval, a tak 
jsme zde. 
 

Vím, že jste k nám přišli ze Sebranic. Jak dlouho jste tam bydleli 
a jak jste se zapojovali do života tamější farnosti? 
V Sebranicích se nám farnost moc líbila. Zapojovali jsme se tam, kde 
bylo potřeba a s tím, co jsme uměli. Ve schole, doprovázením na kytaru 
při dětských mších svatých, službou ve farní kavárně, také jsme se 
střídali v lektorské službě, při čtení Písma svatého. Pomáhali jsme při 
organizaci různých akcí…V Sebranicích jsme bydleli cca 6 let. 
 

Zažili jste tam něco, čím bychom se mohli inspirovat i v naší 
farnosti? 
Tuto vaší / naší Knínickou farnost teprve poznáváme. Ale chybí mi tu 
takové vědomí, že farnost je jeden tým. Né jenom pár dobrovolníků, kteří 
drží celou farnost. A každý má co nabídnout, abychom se tu všichni cítili 
dobře. Někdo může něco dobrého upéct a pohostit nás ve farní kavárně, 
někdo rád zpívá – může se zapojit ve schole, někdo svůj čas rád věnuje 
dětem, někdo umí krásně vyzdobit kostel, někdo ministruje, někdo se 
zapojí do organizace akcí, někdo má jen dobré nápady, někdo se za nás 
všechny modlí… Říkám to jako poslední, ale „modlitební babičky“ jsou 
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moc důležité. Jak říkala moje babička: Bez Božího požehnání marné 
lidské namáhání. 
 

Prozradíte nám, jaké je vaše povolání a proč jste si ho vybrali? 
Můj manžel je učitel fyziky a výpočetní techniky. Já jsem krátce 
pracovala v pojišťovnictví. 
 

Liduško, slyšela jsem, že jsi chodila do skautu. Co ti skauting dal 
a mohla bys ho doporučit ostatním? 
Ráda vzpomínám na ty chvíle strávené ve skautu. Přinesl mi opravdové 
kamarádství, to že tu nejste sami. Učili jsme se poznávat vše spojené 
s přírodou a s jejím Stvořitelem. Vyvrcholením všeho byly tábory. 
Nejraději vzpomínám na tábor, jehož hlavním motivem bylo Vyvedení 
židovského národa z egyptského otroctví. Moc se mi líbilo, že jsme své 
dovednosti a zážitky ze skautu mohli přenést na farní tábory, které jsme 
jeden čas organizovali s manželem a dalšími pro boskovickou farnost. 
Můj manžel také vyrůstal ve skautu a za dob studií v Brně vedl jeden 
oddíl. 
 

Čeho si na svém partnerovi nejvíc vážíš? 
Na mém manželovi si nejvíce cením toho, že se ničeho nebojí a váží si 
rodiny. A také to, že spolu můžeme naplňovat Boží záměr. Být rodiči – 
mámou a tátou. 
 

Co vám v životě udělalo největší radost? Nezapomenutelná radost 
pro nás byla z narození našich dětí…. Děti jsou tak úžasný Boží dar 
a zázrak. 
 

Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo váš duchovní život? Za našich studií 
v Brně nás hodně ovlivnilo VKH. Tzn. Vysokoškolské katolické hnutí. 
A skrze to jsme se vlastně i našli.  Všem vysokoškolákům vřele 
doporučuji :) 
 

Oba jste se zapojili do modlitebních setkání. Pavel navštěvuje 
Modlitby otců, Liduška zas Modlitby matek. Co vám tato setkání 
přináší?  
Po tomto setkání jsme moc toužili. Dává nám to strašně moc. 
Uvědomění si toho, že děti jsou opravdovým Božím darem. A je potřeba 
se za ně modlit a odevzdávat je do Božích rukou. A v neposlední řadě, 
samo společenství má opravdovou sílu. Jak je psáno: Tam, kde jsou dva 
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. 
 
Za knínické farníky se ptala a hodně radosti z Boha v knínickém farním 

společenství vám přeje Danka Ošlejšková. 
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KU CTI A CHVÁLE 
KRISTA KRÁLE 

 

L. P. 1932 

 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY naší farnosti 

 

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

Tento kříž stojí ve Vážanech na zahradě u Lujků 
u železničního přejezdu. 
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CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS 

 
 

 

KARDINÁL Tomáš Špidlík „Z celého srdce“ – výstava 

ke 100. výročí narození – MUZEUM REGIONU BOSKOVICKA – 
5. 12. 2019 – 23. 2. 2020. 
  
ADVENTNÍ HUDEBNÍ PÁSMO 
gregoriánského chorálu 
a středověké polyfonie 
– Lysice, kostel sv. Petra 
a Pavla, neděle 8. prosince, 
17:00 

 

Info o dění ve farnostech:   

DEKANSTVI.COM 
 

SKAUTSKÝ ODDÍL FÉNIX KNÍNICE 
Během tohoto roku začal vznikat nový skautský oddíl přímo v Knínicích. 
Již dříve zde skauti fungovali, ale patřili pod jiné obce (Šebetov, 
Boskovice). Od září se již pravidelně scházíme v nové klubovně, která 
se nachází vedle obecního úřadu. 
Celkem nás je kolem šedesáti.  Děti jsou rozděleny do několika družin 
(skupin), které se schází pravidelně každý týden. V nejmladší družině 
(Piškoty) se schází děti předškolního věku a prvňáčci. Kluci na prvním 
stupni jsou ve družině Racků a holky ve družině Veverek. Kluci a holky 
z druhého stupně se scházejí dohromady, a to v družinách Krokodýlů 
a Pandů. O program schůzek, plánování výprav, ale i bezproblémové 
technické zázemí se stará kolem dvaceti vedoucích ve věku 
od 14 do 23 let. 
Během roku se potkáváme i všichni dohromady na oddílových akcích. 
Takto jsme se už potkali na zahajovací schůzce nebo na naší první 
oddílové výpravě do Kunštátu. S většinou jsme se potkali i na Knínické 
Drakiádě, kterou organizujeme. 
Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří nám pomohli s vybavením 
klubovny tím, že nám poskytli starý nábytek či nabídli své auto 
k přestěhování. Bez vás by se vše uskutečnilo až mnohem později 
a bylo by to pro nás velmi náročné. Děkujeme také rodičům, kteří se do 
dění v oddíle aktivně zapojují.       Kristýna Ošlejšková (vedoucí oddílu) 
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Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl 
založen rajhradským klášterem před r. 1255 
v gotickém slohu, v letech 1680-1687 barokně 
přestavěn. Na hlavním oltáři stojí socha Panny 
Marie s Ježíškem, její originál je možné nalézt 
v Diecézním muzeu na Petrově. V kostelní báni 
byly nalezeny ostatky sv. Illumináty a sv. 
Celestiny. Na štíhlé a vysoké věži jsou čtyři 
zvony - Královna Nebes, Zvon chvály, Král slávy a Zvon mrtvých. 

 
Ve farnosti funguje farní schola, kterou 
dlouhá léta vedl sebranický varhaník Jiří 
Rosenberg ze Šebetova. V neděli po mši 
svaté je možno navštívit farní kavárnu, dát si něco dobrého, popovídat 
si nebo si zahrát hry. Skupina mladých si říká Sebranka aneb Spolčo 
Sebranice, spolu s panem farářem pořádají pravidelná setkání a různými 
způsoby se zapojují do chodu farnosti. Co se ve farnosti děje, se 
můžeme dozvědět z farního zpravodaje OKNO, který sebraničtí vydávají 
spolu s farností Kunštát.  
A že se toho děje opravdu hodně, se můžete přesvědčit na webových 
stránkách farnosti nebo na farním facebooku. 

FARNOST SEBRANICE U BOSKOVIC 
 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Nedělní mše svaté: 9:30 
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Správcem farnosti je kunštátský farář P. Petr Košulič. 

 
Kromě Sebranic patří do farnosti také Voděrady, Nýrov a Újezd 
u Kunštátu. 
 

  
Kapličky v Újezdě a v Nýrově. 
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SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 

 Sv. František Saleský 

 
Svatý František Saleský se narodil 
21. srpna 1567 v zámku Sales 
u Annecy  a zemřel  28. prosince 
1622  v Lyonu. Byl katolický 
teolog, spisovatel, mystik, biskup 
ženevský a Učitel církve. Jeho 
svátek se slaví 24. ledna. 
Narodil se jako nejstarší z dvanácti 
dětí v savojské šlechtické rodině, 
studoval v Annecy a od roku 1578 v Paříži. V letech 1588–1592 
vystudoval práva v italské Padově, ale přes naléhání svého otce se 
rozhodl stát knězem. Roku 1593 byl vysvěcen a stal se proboštem 
v Annecy.  
Z pověření svého biskupa odjel roku 1598 do Říma, kde složil biskupské 
zkoušky a roku 1599 se stal pomocným biskupem v Annecy. 1601 byl 
v Paříži, kde jeho kázání udělala velký dojem, a roku 1602 po smrti 
svého předchůdce se stal biskupem ženevským, který však vzhledem 
k pronásledování katolíků v Ženevě musel sídlit v Annecy. Působil nejen 
duchovní hloubkou, ale i neobyčejnou laskavostí a optimismem. 
Roku 1609 vyšel jeho „Úvod do zbožného života“ (Filothea) a roku 1616 
jeho hlavní teologické dílo, „Pojednání o Boží lásce“ (Teotimus), které 
dodnes patří mezi klasická díla francouzské duchovní literatury a byla 
přeložena do mnoha jazyků. Ve svých spisech a téměř 3 tisících kázání 
kladl František důraz na spojení křesťanské zbožnosti s praktickým 
každodenním životem křesťana, s běžným zaměstnáním a rodinnými 
povinnostmi. 

 
Řemeslník nemůže žít jako mnich, ale ve stvořeném Božím světě má 

„každý přinášet plody podle svého druhu“ (Gn 1,11). 

CELOU TEOLOGII VIDĚL V LÁSCE. 
K druhým byl dokonale laskavý a ohleduplný, sám k sobě 
přísný, protože láska k Bohu a k lidem měla u něj vždy 
přednost. Z lásky zemřel vyčerpáním již v 55 letech v Lyonu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/21._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1567
https://cs.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1622
https://cs.wikipedia.org/wiki/1622
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel_c%C3%ADrkve
https://cs.wikipedia.org/wiki/Savojsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1578
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/1588
https://cs.wikipedia.org/wiki/1592
https://cs.wikipedia.org/wiki/Padova
https://cs.wikipedia.org/wiki/1593
https://cs.wikipedia.org/wiki/1598
https://cs.wikipedia.org/wiki/1599
https://cs.wikipedia.org/wiki/1601
https://cs.wikipedia.org/wiki/1602
https://cs.wikipedia.org/wiki/1609
https://cs.wikipedia.org/wiki/1616
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Spiritualita Františka Saleského měla velký vliv na duchovní život, 
zejména ve Francii, ve Švýcarsku a v Německu, i na řadu řeholních 
společenství, hlavně ženských. Podle něho nazval Don Bosco své 
společenství pro pomoc a výchovu chudých dětí (salesiáni). 
František Saleský byl prohlášen za blahoslaveného roku 1661, 
svatým 1665 a Učitelem církve roku 1877.  
 
 

Myšlenky sv. Františka 

  

 

 

 

 

„Když nevíme, o co 

máme prosit Ježíše, 

prosme o Jeho 

Ducha, neboť ten je 

životem naší duše.“ 

„Naše dokonalost spočívá z velké části 

v tom, jak dovedeme navzájem snášet 

své nedokonalosti.” 

„Pokora spočívá 
v tom, že před 
Bohem zničíme 
a vyprázdníme 
svoje srdce, 
abychom v něm 
uvolnili prostor 
Bohu!” 

 

„Mějte trpělivost s 
každým, ale 
hlavně se sebou.” 

 

„Gram dobrého 
příkladu váží 
více než cent 
dobrých slov.“ 
 

 
 „Nechci žádnou zvláštní, neklidnou, smutnou a mrzutou 

zbožnost, nýbrž mírnou, vlídnou, příjemnou a přátelskou; prostě 
svobodnou a veselou zbožnost, která je milá Bohu i lidem." 

 
„Včely nemohou pobývati na místě, 
kde se tvoří ozvěna, a Duch svatý 
se nemůže zdržovati v domě, kde 

vládne svár, kde se ozývají 
vzájemné hádky a křiky.“ 

 

 

„Lepší je mlčet 
než dokazovat 

pravdu bez 
lásky.“ 

„Pravda ať je vlídná.“ „Kdyby mi nepřítel vyloupl jedno oko, 
druhým se na něj přátelsky podívám.“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Bosco
https://cs.wikipedia.org/wiki/Salesi%C3%A1ni_Dona_Bosca
https://cs.wikipedia.org/wiki/1661
https://cs.wikipedia.org/wiki/1665
https://cs.wikipedia.org/wiki/1877
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• V rámci Fondu PULS má knínická farnost v současnosti 
17 donátorů. Z letos stanovené výše příspěvku farnosti 43 511 Kč 
donátoři uhradili 10 700 Kč. Mezi donátory se můžete zapojit i vy 
přes www.donator.cz. 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 

 

Jedno konkrétní poděkování 
farnosti Knínice 

 
Když se řekne farnost, co si 

představím? Před lety bych asi 
odpověděla jinak než dnes... Dnes, kdy 

jsem manželkou a maminkou a kdy 
prožíváme těžkosti spojené se zdravím 

naší druhorozené dcerky, si pod 
pojmem farnost (nebo farní 

společenství) zcela konkrétně vybavím 
Vás – dobré lidi. 

 
Rodino, přátelé, farníci – byli jste to právě vy, kteří jste za nás 

a naši Štěpánku intenzivně prosili, obětovali mši svatou, 
pomáhali nám, zajímali se, žádali o modlitbu své známé 
a přátele, navštívili nás... A to již podruhé. Brzy po svém 

narození a zhruba po roce (tedy před několika týdny) 
absolvovala Štěpánka život zachraňující operace. 

Zažívali jsme kromě strachu a obav i výraznou Boží posilu, 
milost, vedení, pokoj, odvahu a smíření. 

A také JEJÍ UZDRAVENÍ. 
 

Díky Bohu a díky Vám. 
 

Jsem opravdu upřímně vděčná, že se v těžkostech můžeme 
obrátit na lidi, kterým na nás záleží a pomáhají nám krásnými 

způsoby. Vaše pomoc byla hmatatelná. Radujte se s námi.  
 

Ivana, Martin, Lucinka a Štěpánka Liznovi 
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POZDRAV z pouti – ŘÍM – výročí svatořečení svaté Anežky. 

Modlili jsme se i za vás a celou naši farnost, Dominik a Mirek 

PEČENÍ PERNÍČKŮ pro Mikuláše – od Mikuláše 
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„SVOBODNÝ JE TEN, 
  
 

KDO SE MŮŽE DÍVAT NA SEBE 
 
 

A MILOVAT SEBE 
 
 

STEJNĚ JAKO DRUHÉ.” 
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MYŠLENKA NA ZÁVĚR 

 


