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úvodník 

 
 

Můj pohled 
Boží slovo jako velké téma tohoto roku bude jistě nahlíženo z mnoha 
různých pohledů. Také chci jeden nabídnout. Existuje jakási představa, 
že Písmo sv. je v katolické církvi takovou jakousi popelkou. Že se mu 
moc nevěnujeme. „To naši bratři evangelíci! Ti to mají zmáknuté … ti se 
mu věnují mnohem víc!“ Tak to nějak slýchávám a nesouhlasím s tím. 
Písmo svaté stojí v našem slavení – a upozorňuji, že katolická církev je 
opravdu slavící – v úplném středu. Možná si to neuvědomujeme, ale 
zažíváme to. Veškeré udílení svátostí je prodchnuto Písmem svatým. 
Mše sv. je vlastně taková skládačka z textů Božího slova (a to nemluvím 
o tom, co je nám předkládáno v samotné bohoslužbě slova). Jenomže 
nám to nikdo neřekl, my sami jsme to nepoznali, a tak si myslíme, že to 
tak není. Právě v tomto se mýlíme. 
To, co je řečeno výše, jsem napsal spíš na úvod. Teď k tomu určitému 
pohledu. Víra není ze čtení, ale ze slyšení, proto je u nás tak často Boží 
slovo předčítáno – to za „A“. A Boží slovo není minulostí, ale aktualitou 
– to za „B“. 
Něco k tomu „A“: Hlásání slova Božího je veřejná záležitost. Není to 
soukromá iniciativa. Je mnohem víc, když pozorně naslouchám Písmu 
svatému ve shromáždění církve, než soukromá četba kdekoliv – třeba 
v kostele. Ve shromáždění církve je to totiž ona, která předkládá slovo 
k věření. Ona (tedy církev) vydává svědectví o svém původu, o své 
přítomnosti a o svém cíli. Člověk roste ve své víře ne tím, že si řekne: 
znám Bibli, ale tím, že porozumí tomu, že Bůh ho oslovil a on (křesťan) 
zaslechl. Přeji každému z nás, abychom celý tento rok dokázali v církvi 
naslouchat promlouvajícímu Bohu. 
A teď k tomu „B“: Obecně známe a víme, že Písmo svaté používá mnoho 
různých literárních stylů. Jazyk Písma je někdy vytříbený a někdy trochu 
neohebný možná až vulgární. (V našich překladech to není tolik znát.) 
Důvod této rozmanitosti není v Bohu, který by se měnil, ale v člověku, 
který je pokaždé jiný. Je jiný, ať už jako pisatel. Je jiný, jako opisovač. 
Je jiný jako předčítatel. A my to v církvi známe. Pokaždé, když se 
v kostele předčítá slovo Boží, je to jiné. K tomuto Božímu slovu patří 
i přeřeknutí, zakoktání, slabý či silný hlas atd. Lektor, který čte text 
Božího slova, je jeho součástí. Kdyby tomu tak nebylo, pak bychom 
mohli nechat Bibli číst stroj. Bylo by to vždy stejně dokonalé, ale nebylo 
by to slovo Boha, promlouvajícího v církvi. Děkuji vám všem, kteří 
předčítáte v liturgii Boží slovo. 

P. Miroslav Šudoma 
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je veršovaný předzpěv vzniklý v 9. století 
k překladu evangelií do staroslověnštiny, jehož 
autorem je pravděpodobně sám Konstantin 
Filozof 
(svatý Cyril). 
Jde pravděpodobně o první literární památku 
sepsanou ve staroslověnštině. Jeho délka je 
111 veršů (111. verš je Amen). 
Je psán dvanáctislabičným veršem. 
V předmluvě je chválen slovanský překlad 
a současně je zde zdůrazňováno právo 
člověka na bohoslužby v mateřském jazyce. 
Obsahuje také citace a parafráze z evangelií 
a epištol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proglas 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ver%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Staroslov%C4%9Bn%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Cyril
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Cyril
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epi%C5%A1tola
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TÉMA: ŽIVOTODÁRNÉ SLOVO  
 

Ustanovení svátku Božího slova 
V září loňského roku papež František zveřejnil apoštolský list, kterým 
pro celou církev ustanovuje třetí neděli v liturgickém mezidobí jako 
Neděli Božího slova. 
Termín pro slavení této neděle nebyl vybrán náhodně. Papež František 
ve svém listu uvádí: „Tato Neděle Božího slova spadá vhodně 
do období, v němž posilujeme naše vztahy k Židům a modlíme se 
za jednotu křesťanů.  
Slavení této Neděle má ekumenický význam, protože Písmo svaté 
ukazuje těm, kteří mu naslouchají, cestu, po níž se musíme vydat, 
abychom dosáhli autentické a pevné jednoty.“ 
 

Rok Bible 

Letošní rok také vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible.  
Letos uplyne 1 600 let od úmrtí sv. Jeronýma – překladatele Písma 

svatého do latiny. „Neznat Písmo znamená neznat Krista“, prohlásil 
právě svatý Jeroným. 
Během tohoto roku se má Písmo svaté stát ještě výrazněji než dosud 
středem veškerého života církve. 

Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do vás bylo vloženo jako 
semeno a může vás zachránit. (srov. Jak 1,21) 

26. ledna jsme prožili první Neděli Božího slova. V našem kostele se 

objevila tematická nástěnka, byli jsme pozváni na Biblický růženec a od 

ministrantů jsme dostali kartičku s odkazem na biblický verš. 

Proč a k čemu toto všechno? A co nás čeká dál? 

 

Toto biblické téma nás bude ve farním společenství provázet celé 
jaro. Jakési vyvrcholení pak očekávejme na Farním dnu... 

I tento Farníček je „biblický“. Po úvodním slově o. Šudomy nás 
do Písma svatého uvedl prolog ke čtyřem evangeliím. A také 

následující stránky – pojednávající například o původu slova Bible 
nebo o lektorské službě – kéž nám slouží 

k přiblížení se Slovu Božímu. 
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Historie tohoto slova je mimořádně zajímavá. 
V češtině jde o cizí slovo. 
Staročeské podoby znějí různě: bibla, biblí, biblé, 
biblijě. V latině znělo biblia – množné číslo, 
protože se jedná o knihy. Do latiny se dostalo 
z řečtiny – 1. pád zněl biblion „kniha“, což je 
pravidelně utvořená zdrobnělina ke slovu biblos 
– „papyrus“. Toto slovo biblos vzniklo podle 
místního jména – názvu města Byblos, které 
leželo v blízkosti dnešního města Džebelu 
v Libanonu (země severně od Izraele). Odtamtud se totiž nejen 
do Řecka dovážel papyrus, a tak produkt dostal jméno podle místa 
svého údajného původu. Jde tedy o podobný postup pojmenování, jako 
když se látka jmenuje manšestr, omáčka je worcestrová nebo salám 
máme uherák. 
Starověké město Byblos leželo asi 40 km severně od Bejrútu. Jeho 
historie sahá asi do roku 3200 př. Kr. Spolu s městy Sidón a Tyros tvořil 
hlavní centra fénické říše. 
Podle své tradice byl Byblos nejstarším městem na světě, vystavěným 
bohem Elem. V Byblu byl objeven nejstarší plně čitelný kananejský text. 
Město drželi přerušovaně v moci faraónové ze Staré říše, kteří v něm 
měli důležitou obchodní kolonii. Už odtud se začíná odvíjet historie slova 
Bible: egyptské lodě dovážely do Byblu 
papyrus výměnou za stavební dříví, cín 
a pryskyřici. Tak došlo k tomu, že 
Byblos se stal významným vývozcem 
papyru. 
Obyvatelé Byblu byli také hlavními 
architekty při stavbě jeruzalémského 
chrámu. 
V Bibli se na Byblos (což je až pozdější 
řecké jméno), odkazuje jako na Gebal 
(Ž 83,8; Ez 27,9; srov. Joz 13,5; 1Kr 
5,32). To znamená „hora“. 
Zdrobnělinou tohoto hebrejského 
názvu je Džebil. Arabové ho nazývají 
Džebail. Dnes je Byblos moderním 
městem...Tak vidíme, jak daleká byla pouť slova Bible do češtiny. 

BIBLE OD SLOVA… 
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„Když zní Boží Slovo – čtení, žalm a 

evangelium – máme otevřít srdce, protože 

k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet 

na něco jiného či mluvit o něčem jiném,“ říká 

ve své promluvě při generální audienci papež 

František a pokračuje: „Biblický text totiž 

přestává být písmem a stává se živým 

slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. 

Skrze lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se 

nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch, který 

»mluvil ústy proroků«, inspiroval svatopisce, 

»aby Boží slovo opravdu působilo v srdcích 

to, čemu nasloucháme ušima«. 

K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít 

otevřené také srdce. Bůh promlouvá a my Mu 

popřáváme sluchu, abychom pak 

uskutečňovali to, co jsme slyšeli. Je velice 

důležité naslouchat. Někdy možná dobře 

nerozumíme, protože některá čtení jsou 

trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá 

jinak a my nasloucháme ve ztišení. 

Potřebujeme naslouchat! 

Jde totiž o život…“ 

PAPEŽ FRANTIŠEK NÁS UČÍ 
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Boží slovo má v sobě možnosti, které nelze předvídat 
Boží slovo má v sobě potenciál, který nemůžeme předvídat. 
Evangelium mluví o semenu, které po zasetí vyklíčí a roste samo od 
sebe (srov. Mk 4,26-29). Křesťané ať přijmou tuto neuchopitelnou 
svobodu Slova, jenž je účinné velmi odlišnými formami, které často 
unikají našim předpovědím a rozbíjejí naše schémata. Náš Bůh totiž 
není Bohem zvyklostí, on je Bohem překvapení. 
 

Boží Slovo nám umožňuje, aby náš život byl plodný 

Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. Jeho Slovo nám totiž dává 
růst a umožňuje nám, aby náš život byl plodný i v těžkostech. Jako 
déšť a sníh svlažuje zemi a působí, že může rodit, tak je tomu 
i s Božím slovem v našem životě (srov. Iz 55,10-11). To, čím je pro 
tělo kojence mléko, je pro lidského ducha Boží Slovo: Slovo Boží nám 
umožňuje růst ve víře. 
 

Jsi-li na dně, chop se Božího Slova 

Život nás někdy zraní a my se obracíme k Božímu plánu zády, 
vzdalujeme se Bohu. Jsi-li ale zarmoucen, vezmi si Boží Slovo! Jsi-li 
na dně, chop se Božího Slova. Boží Slovo nás naplní silou a radostí! 
 

Proč číst bibli? 

Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia! Proč? 
Abychom se ho naučili nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, 
protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve svém evangeliu. 
Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím Krista. Zvykněte si proto 
denně číst jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste 
nějaké vydání evangelia, abyste jej mohli číst. 

Papež František 
(sestaveno z textů: Evangelii gaudium a jeho promluv)  
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BIBLICKÉ STŘÍPKY 

Slovo bible pochází z řeckého ta 

biblia (plurál slova biblion: kniha) 

Bible má dvě hlavní části: Starý 
zákon (SZ) a Nový zákon (NZ). 
Tyto dvě části odpovídají dvěma 
velkým etapám historie Božího 
lidu: první smlouvě uzavřené mezi 
Bohem a Izraelem na Sinaji a 
Nové smlouvě, která se 
definitivně naplnila v Ježíši Kristu. 
Bible je jako nějaká velká 
knihovna, jejíž svazky byly 
shromažďovány během dlouhých 
let. První asi v 7. stol. před 
Kristem a poslední asi 50 let po 
jeho vzkříšení. 

 

Čteš Bibli nebo bibli? Psát 

velké nebo malé písmeno? 

Obojí je možné! Podle Pravidel 

českého pravopisu se bible 

píše s malým písmenem, ale 

můžete napsat velké, chcete-li 

vyjádřit úctu k posvátnému 

předmětu. Neutrální je tedy 

psaní s malým písmenem, 

psaní Bible s velkým B už 

vyjadřuje osobní postoj 

pisatele. 

Celé Písmo svaté hovoří o 
Kristu a nachází v něm své 
naplnění, protože tvoří jedinou 
knihu, knihu života, jímž je 
Kristus. (Hugo ze Svatého Viktora) 

 
Bible nás nenutí k tomu, abychom 
věřili v Boha. Ale lituje těch, kdo 
víru odmítají, protože si tím činí 
těžkým svůj život i svou smrt. 

 

Neznat Písmo znamená 
neznat Krista. (sv. Jeroným) 

 

V knize Stormie mě oslovila tato myšlenka:  
Stormie byla žena, která se v dospělosti obrátila na víru v Ježíš 

Krista. Její pastor, který ji vedl na cestě víry, ji nabádal k četbě Bible. 

Pro ni to bylo těžké. Někdy nechápala smysl toho, co čte, a když se 

pastorovi svěřila s tímto problémem, zeptal se jí, co měla k obědu 

minulý týden v určitý den. Ona odpověděla, že si to už nepamatuje. 

Pastor na to odpověděl, že i když si to nepamatuje, tak hlad neměla. 

A stejně je to i se čtením Bible. Nemusíme chápat, co nám Písmo 

svaté říká, ale když je čteme, tak naše duše nehladoví…. 

Bible z nás nechce udělat vědce, ale světce. (Galileo Galilei) 
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Bible je knihou Božího lidu, 
který nasloucháním Písmu 
směřuje od rozptýlení a 
rozdělení k jed-notě. 
Boží slovo sjednocuje věřící 
a činí je jedním lidem. 
 

Kdo pronikne hlouběji do 
biblického znění, rozpozná, 
že nám Bůh nedává zákazy, 
jsou to moudré a láskyplné 
rady, abychom nedělali to, 
čím si ublížíme.  

 

Čistými rozkošemi ať jsou mi 
tvá Písma; ať se jimi neklamu, 
a neklamu jimi ani jiné … Svou 
pozornost obrať k duši mé 
a slyš toho, jenž z hlubin volá … 
Dej mi čas k rozjímání nad 
tajemstvími tvého zákona, 
nezavírej ho tomu, kdo tluče … 
Hle, tvůj hlas je mou radostí, 
tvůj hlas potěšením 
převyšujícím všechna ostatní. 
Dej mi to, co miluji … 
Neopouštěj tento vyprahlé 
trávy stvol … Ať otevřou se 
ústraní tvých slov, na něž 
buším ..., Zapřísahám tě pro 
našeho Pána Ježíše Krista … 
v němž jsou skryty všechny 
poklady moudrosti a vědění 
(Kol 2,3). Tyto poklady hledám 
v tvých knihách. (Sv. Augustin, 

Conf. XI, 2, 3-4) 

Jen ten, kdo poznal, že Bůh 
je Láska a přesto se lásce 
vzpírá, je opravdu proti 
Bohu. 

 
Speciální výzkumy ukázaly, 
že mezi dobou, v níž se 
události zachycené v Bibli 
odehrávaly, a dobou, ve které 
o nich autor píše, je vzdálenost 
až několika století. 

 

Stejně jako z vytrvalé účasti 
na eucharistickém tajemství 
vzrůstá život církve, tak 
smíme doufat v nový podnět 
pro duchovní život ze 
zvýšené úcty k Božímu 
slovu, které „trvá na věky“. 
(Dei verbum, 26). 

 

Nejmenší Bibli, tzv. nanobibli, 
vytvořil Izraelský technologický 
institut v roce 2007. Jde pouze o 
starozákonní část, kniha 
v hebrejštině obsahuje 308 428 
slov a vešla se na čip velký jako 
hlavička od špendlíku. 
 
 
 

 

Naopak největší Bible pochází 
již z roku 1930, kdy ji vytiskl pan 
Wyanai z Los Angeles. Kniha má 
8048 stran a váží 1.094 libry, což 
je téměř 500 kilogramů! 
 

 
Nejčastěji kradenou kni-
hou ve světových knihovnách 
je Guinnessova kniha rekordů, 
hned za ní je bible. 
…. 

Bible nám neříká, jak je udělané 
nebe, nýbrž jak se do nebe 
dostat. (Galileo Galilei) 
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Rostoucí zájem o Bibli v katolické církvi můžeme pozorovat od Druhého 
vatikánského koncilu. Mnozí z nás křesťanů chceme Bibli lépe znát 
a lépe jí rozumět, protože očekáváme, že nám bude pomůckou při 
hledání smysluplného života.  
Tomuto přání se však často staví do cesty velké obtíže, takže ztrácíme 
odvahu, anebo své započaté úsilí vzdáváme. 
Bible není pouze pro teologicky vzdělané odborníky, ale zároveň nemusí 
pro nás být snadné u četby Písma vydržet. 
 

Jak na to? Jak vytrvat a z četby Písma čerpat užitek? 
 

Podporujte se v četbě Písma v rodině. Nebuďte v tom sami. Čtěte 
s manželem/manželkou, s dětmi při ranní modlitbě. Mluvte spolu 
o Písmu, o tom, co vás oslovuje, čemu nerozumíte. 

 

Domluvte se s přítelem, sousedem, kmotřencem a dejte si společný 
cíl. Scházejte se k četbě Písma spolu ve vašich domovech. 
 

Pořiďte si kalendář s odkazy na denní liturgická čtení, anebo knížku 
Evangelium na každý den 2020 

 

Využijte nabídku na www.vira.cz – objednejte si zdarma denní 
kratičký biblický citát (mailem nebo sms) 

 

Nedělní evangelium s komentáři je dostupné v mnoha knihách nebo 
internetových stránkách. Pro dospělé i pro děti. 

 

Podpořte děti v soutěži Proglaso na Radiu Proglas – bez Písma 
v ruce soutěžit nejde. 
 

České katolické biblické dílo se přímo zaměřuje na podporu četby 
Písma, neváhejte u nich čerpat inspiraci (www.biblickedilo.cz) 
 

Vytvořte si doma modlitební koutek, který bude tak příjemný, že vás 
bude přímo vábit k modlitbě a rozjímání četby Písma. 

 

Chcete číst Bibli systematicky? Nejjednodušší cestou je zapojit se 
do četby Písma, které se koná každou neděli u nás na faře 
od 18 do 19 hodin. – čtou Bibli už potřetí, a to, že jsou stále vytrvalé, 
o něčem svědčí. Nechte se také nalákat. 

 

V osobní systematické četbě Písma může pomoci rozpis na 
jednotlivé dny (např. Jak přečíst Bibli za jeden rok / za dva roky) – 
snadno dohledáte na internetu nebo v mobilní aplikaci Youversion 
Bible. Nezapomeňme na program brněnské diecéze Vezmi a čti! 

JAK BIBLI ČÍST? 
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Pokud souhlasíte s tvrzením, že křesťanství a moderní technologie se 
nevylučují, pak možná využijete následující nabídku. 
 
Použitím tohoto QR kódu se dostanete na naše webové 
stránky (Aktivity->Křesťanské mobilní aplikace), kde 
najdete výčet křesťanských mobilních aplikací, které 
chtějí být moderní pomůckou k tomu, abychom zase o 
kousek pokročili na cestě k Bohu. Úplně dole najdete 

odkaz na zajímavé aplikace od vývojáře Petra 
Hofírka z olomoucké arcidiecéze. Je zde ke 
stažení také nová aplikace NEDĚLE 
V RODINĚ, která stojí za vyzkoušení. 
 

Osobní zkušenosti: 
• RŮŽENEC – rozhodně preferuji ten 
klasický kuličkový, ale tento mobilní mi pomohl 
neusnout, když jsem pozdě večer doháněla 

denní modlitební závazek      . 

• POZNÁMKY KEEP – nejde o křesťanskou 
aplikaci, ale využívám ji mimo jiné 
ke křesťanským účelům: 
- nabízí mi prostor k zápiskům, které 
nazývám svým duchovním deníkem 
(myšlenky z modliteb, z kázání, z přednášek, 
knih, zápisky duchovních prožitků, důležité 
momenty na mé cestě k Bohu)  -ph- 

• Nejčastěji používám MISÁL, kde najdu čtení na každý den, nebo 
IZIDOOR – aplikace nejen pro mladé (citát na každý den, inspirující 
příběh, upozornění na knihu, nedělní evangelium s myšlenkou, 
písnička na týden, různé modlitby, úmysly, a také třeba životopisy 
svatých). Ráda používám KANCIONÁL – vždy po ruce, rychlé 
vyhledání, zvětšení písma. Manžel rád používá aplikaci BREVIÁŘ – 
každodenní modlitbu církve. S dětmi v náboženství (4. a 5. třída) 
používám BIBLI. Některé děti si nosí mobil a uvítaly, že si mohou 
stáhnout aplikaci a hledání a čtení v Bibli se pro ně stalo zajímavým 
a novým zjištěním. (Samozřejmě, že jsme se napřed naučili hledat 

v normální BIBLI 😊)        -jm- 

Křesťanské Mobilní aplikace 
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IMPULSY K MODLITBĚ 

 

Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce, 
zkoušej mě a poznej mé smýšlení! 
Pohleď, zda jdu cestou špatnou, 
a veď mě po cestě života.“ (Žl  39)  
 
Svatý Otče, ty jsi Světlo a Život, otevři mé oči a mé srdce, 
abych mohl proniknout a pochopit tvé Slovo. 
Sešli mně Ducha svatého, Ducha svého Syna Ježíše Krista, 
abych mohl s otevřeností přijmout tvou Pravdu. 
Daruj mi otevřené a velkorysé srdce, abych v rozhovoru s tebou poznal 
a miloval tvého Syna a svého Spasitele Ježíše, a všem svým bratřím 
a sestrám vydával svědectví o tvém evangeliu. 
Prosím tě o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána, 
který s tebou v Duchu svatém žije na věky věků.  
Amen. 
 

Milovaný Otče, tím, že jsi ustanovil manželství, 
dal jsi nám nejlepší způsob k naplnění přikázání lásky. 
Tvůj Syn Ježíš Kristus začal hlásat své poselství spásy tím, 
že pomohl manželům a jejich přátelům na svatbě v Káně. 
Byla tam i Panna Maria - a právě ona si první všimla, 
že nový manželský svazek má problém. 
 

Prosím tě, dobrý Otče, prosím Ježíše i Marii, 
zachraňte všechna manželství, kterým hrozí rozpad 

z nejrůznějších příčin. 
Prosím tě, aby manželství, za které se modlím, 
prožilo zázrak proměny 

zla na dobro, chladu na vroucnost, 
tvrdosti na jemnost, hrubých slov na něžná, 
odcizení na blízkost, smutku na radost, 
lhostejnosti na touhu. 
Aby se tak zjevila tvá sláva a znovu v tebe uvěřili 
oni i jejich děti. Amen. 

MODLITBY PŘED ČETBOU A ROZJÍMÁNÍM PÍSMA SVATÉHO 

DOZVUK TÝDNE MANŽELSTVÍ…MODLITBA ZA MANŽELSTVÍ, KTERÝM HROZÍ ROZPAD 
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Bože, modlil jsem se k Tobě o sílu, abych měl úspěch v práci, 
ale Tys mi dal slabost, abych se učil být pokorný. 

Prosil jsem Tě o zdraví, abych mohl vykonat velké věci, 
ale Tys mi dal nemoc, abych dokázal ještě víc. 

Prosil jsem Tě o bohatství, abych byl šťastný, 
ale Tys mi dal tuto chudobu, abych se mohl stát moudrý. 

Prosil jsem Tě o úspěch v povolání, aby si mě lidé vážili, 
ale Tys mi dal tuto bezmoc, abych se učil vážit si věcí obyčejných. 

Nedal jsi mi nic z toho, oč jsem Tě prosil, 
ale dal jsi mi víc poznání, co má v životě tu pravou cenu. 

Učinil jsi mě touto nemocí moudřejším a bohatším. 
Díky Ti za to, Pane! 

 

z Dětské charismatické konference 2018, (Ef 6, 10-18) 

 
Pás pravdy: Děkuji, Bože Tatínku, že jsi mě stvořil, 
staráš se o mě a že jsem tvoje milované dítě. 
Pancíř spravedlnosti: Díky, Pane Ježíši, že jsi můj 
zachránce, že jsi mi tolikrát odpustil a že ti mohu jak 
ve svátosti smíření, tak i teď odevzdat to špatné, co 
jsem udělal/a. 
Obuv odhodlanosti: Děkuji ti za dary, které jsem dostal/a. Chci být 
dnes pohotový/á rychle splnit to, co stejně udělat musím, a přinést 
dobro a radost druhým. Přijď, Duchu svatý, a pomoz mi v tom, prosím. 
Štít víry: Víš, co se mi poslední dobou nedaří a v čem jsem slabý/á 
(řekni, co to je). Věřím ti, Pane, a chci s tvou pomocí dělat aspoň malé 
krůčky. 
Přilba spásy: Chraň, Pane, prosím moje myšlenky a moje oči, abych 
měl/a v srdci pokoj a radost, všímal/a si všeho krásného a zahlédl/a 
kousek nebe. 
Meč Ducha: A teď chci být chvilku zticha a zaslechnout, co mi chceš, 
Pane, říct ty… (Můžeš si přečíst kousek z evangelia.) 
Prosím tě za svou rodinu, kamarádky, kamarády a všechny, se kterými 
se dnes setkám. 
Otče náš… Zdrávas, Maria… Ve jménu Otce... 

BOŽÍ CESTY JSOU NEVYZPYTATELNÉ…MODLITBA VDĚČNOSTI 

KAŽDÉ RÁNO SI CHCI OBLÉCT BOŽÍ ZBROJ 

TIP na ranní 

modlitbu 

s dětmi. Její 

součástí je 

i četba 

evangelia. 
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INSPIROVALO NÁS 

 
 

Nevyšlapanou cestou 
 
Snad každý jsme zažili ten nepříjemný pocit, kdy jsme nesli důsledky 
svých minulých neuvážených činů a říkali si: Kdybych věděl, co vím 
dnes, býval bych se zachoval úplně jinak. 

Aby naše činy byly 
prozíravé, potřebujeme 
duchovní růst, což není 

nic jiného než pochopení světa tak, jak 
skutečně je. Autor přirovnává soubor poznatků 
člověka o světě k mapě. Pokud mapa neodpovídá skutečnosti, sotva 
nás může zavést k cíli. Nezbývá než náš názor na svět neustále 
vylepšovat. Kvůli novým poznatkům v sobě často musíme zabít 
překonané původní představy – musíme nechat umřít část svého 
původního já. To bolí. Pohodlnější by bylo ponechat si své předsudky. 
Cesta vpřed začíná tím, že pochybujeme o věcech, kterým jsme už 
uvěřili a nevyhýbáme se žádnému ohrožení toho, co jsme již přijali za 
vlastní. V tomto hledání jsme naprosto osamoceni. Každý totiž 
prožíváme svůj život odlišně od jiných, musíme tedy nacházet svou 
vlastní (nevyšlapanou) cestu a žádný učitel nás nemůže donést do cíle 
na zádech. 

Vrcholem knihy je kapitola pojednávající o milosti. Milost 
není ničím neobvyklým. Vymyká se však obvyklým 
přírodním zákonům – zůstává zázračná a úžasná. Asi každý 

zažil situaci, kdy neuvěřitelným shlukem „náhod“ vyvázl z beznadějné 
situace a kladl si pak otázku, zda se opravdu jednalo o náhodu, nebo 
zda byl svědkem zázraku. Autor také popisuje jev zvaný serendipita, což 
je „dar nacházet cenné, aniž bychom je hledali“. To je jiná forma milosti. 
Obecně je milost nabízena všem lidem, ale jen někteří ji využijí. Jedna 

Americký psychiatr Morgan Scott Peck v 
knize Nevyšlapanou cestou popisuje na 
příbězích ze své praxe, že lidé si často 
počínají jako děti – dělají to, co si myslí, že se 
od nich očekává, místo aby se řídili vlastním 
rozumem. Autor ukazuje, proč tomu tak je a 
jak nastoupit cestu skutečně dospělého 
člověka. 

 
duchovní růst 

milost 
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z příčin, proč ji nedokážeme využít, je, že nedokážeme rozeznat 

cenu nabízeného daru. Jinou příčinou je přímo odpor k milosti Boží. 
Milost totiž přispívá k duchovnímu růstu a ten nás přibližuje k Bohu, ba 
vybízí nás, abychom byli jako On, ale to je pro nás zavazující – klade to 
na nás nové povinnosti.  Je to naše lenost, kvůli níž milost odmítáme. 
A bez ohledu na to, jak jsme duchovně rozvinutí, máme v sobě vždy 
alespoň malou část osobnosti, která se nechce namáhat, lpí na všem 
starém a známém, bojí se jakékoliv změny, vyhýbá se bolesti a touží po 
pohodlí za každou cenu. Pokud se otevřeme milosti, pak vnímáme svou 
blízkost k Bohu a pociťujeme klid a mír, jak to vylíčil T. S. Eliot ve vánoční 
modlitbě, kterou přednáší jeho Thomas Becket ve hře Vražda 
v katedrále: 
  

Zamysleme se však na chvíli nad smyslem slova „pokoj“. 
Nezdá se vám zvláštní, že andělé ohlásili příchod Pokoje, když 
svět je bez ustání postihován Válkou a strachem z ní? Nezdá 
se vám, že se hlasy andělů mýlily a že jsme byli jejich sliby 
zklamáni a podvedeni? 

 Pavel Vybíhal 
 
 
 
 
 
 
 

Vzpomeňme si na to, jak náš Pán hovořil o pokoji. Řekl svým 

učedníkům: „Pokoj vám. Pokoj svůj vám dávám. Chápal jej snad tak, 

jak si jej představujeme my: jako anglické království, jež neválčí se 

svými sousedy, jako mír mezi králem a šlechtou, jako pána domu, 

jenž v klidu počítá svůj poctivý výdělek a před krbem má čistě 

zameteno, na stole má nejlepší víno pro přátele a jeho žena zpívá 

dětem písničku? Muži, kteří se stali Jeho učedníky, nic podobného 

nepoznali: čekaly je daleké cesty, trmácení po souši i po moři, týrání, 

věznění, zklamání, a nakonec i mučednická smrt. Co měl tedy Pán 

na mysli? Ptáte-li se takto, vzpomeňte, že také řekl: „Ne však tak, jak 

dává tento svět, vám dávám já.“ Dal tedy svým učedníkům pokoj, ale 

    ne tak, jak tomu rozumí svět. 
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Z farní knihovny 

 

ŽIVOT NAŠÍ FARNOSTI 

 

 

 
Milí čtenáři, ve farní knihovně se nachází 
nová kniha s názvem 

NEBE OPRAVDU JE autorů Todda Burpa 

a Lynna Vincenta. 
Tato kniha pojednává o neuvěřitelném 
vyprávění malého chlapce, který se díky 
své nemoci dostane do nebe a zpět. Svým 
upřímným svědectvím uchvacuje svoje 
rodiče a všechny dospělé, kteří se s ním 
setkají. 
 
Další knihy třeba s biblickou nebo postní 
či velikonoční tématikou na nás čekají 
ve farní knihovně. 
A nezapomeňme číst Knihu knih. 
 
 
 
 
 

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

30. 11. Ludvík Koutný,  64 let,  Knínice 
16. 12. Stanislav Němec, 73 let,  Šebetov 
3. 1. Evženie Čížková,  72 let,  Knínice  
10. 1. Vlasta Dufková,  73 let,  Boskovice 
17. 1. Pavel Ševčík,  78 let,  Chornice 
4. 2. Petr Kchýr,  38 let,  Knínice 

 
V roce 2019 byly v naší farnosti pokřtěny dvě děti. 

V našem kostele jsme se rozloučili a na věčnost doprovodili 
osm našich farníků. 

 
 
 
 



 

 19 

VÍME PROČ? 

 
 

Lektoři Božího slova 
 
Slovo lektor pochází z latinského lego, legere, legi, lecrum a znamená 
číst. V různém prostředí má ono slovo specifický význam, např. lektorem 
je nazýván přednášející pedagog, učitel pro výuku cizích jazyků, 
odborný instruktor v autoškole a podobně. Ve starověkém Římě byl 
lektor otrok, který měl povinnost předčítat. 

Služba lektora je velmi stará, sahá až k počátkům křesťanské 
bohoslužby. V nejstarších dobách předčítali čtení doktoři a učitelé. 
Ti text nejen četli, ale i vykládali a vysvětlovali. Boží slovo bylo napsáno 
na svitcích nebo kodexech. Text byl psaný bez mezer a čtení tak 
vyžadovalo značnou zkušenost a dovednost. Lektor musel být zdatný 
čtenář, aby při přednesu zachovával smysl textu a také se od lektorů 
očekával příkladný život. V minulosti byli lektoři ustanoveni biskupem, 
později tato funkce příslušela pouze diakonovi nebo knězi, bez aktivní 
účasti lidu na liturgii. Změny přinesl až II. vatikánský koncil, kdy bylo 
mimo jiné umožněno používat při liturgii národní jazyk.  A tím vstupuje 
do liturgie i lektorská služba. Papež Pavel VI. ve svém Apoštolském listu 
z roku 1972 upravuje liturgické služebné řády. Mimo jiné i službu lektora. 
Nařídil, aby liturgické služby přijímali i laici a to platí dodnes. 
V minulých letech byla lektorská služba určena pouze mužům, jako 
pozůstatek nižšího kněžského svěcení. V současné pokoncilní praxi 
není tato možnost služby odepírána ani ženám.  V nedělní liturgii jsou tři 
čtení. Čtení evangelii přísluší vyšším osobám, jáhnovi nebo knězi. 
Posláním lektora je předčítat 1. nebo 2. čtení z Lekcionáře – z knihy, 
která obsahuje texty Písma svatého určené pro jednotlivé dny církevního 
roku.  Také může číst modlitby věřících, to znamená přímluvy, případně 
přednést žalm. 
Služba lektora je důležitá. Lektor má podíl na hlásání Božího slova, tím 
slovem, které předčítá a ve kterém je přítomen Kristus. 
Jsem ráda, že v naší farnosti máme lektory a není jich málo. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem lektorům za jejich službu. 

Markéta Dvořáková 
 
 

V církvi je pak lektorem označován člověk, jehož službou je předčítat 
z Písma svatého, přesněji z Lekcionáře, při liturgii. 
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ADVENTNÍ RANNÍ CHVÁLY 
Loni v adventu se tyto ranní chvály uskutečnily poprvé a setkaly se řekla 
bych s úspěchem. Už v 6 hodin ráno otevřela Danka Ošlejšková kostel, 
aby se v ranním tichu setkala s Pánem. A kdokoliv chtěl, mohl až do 
7:15 také přijít do potemnělého kostela, a tam začít den – tím nejlepším 
způsobem, jaký je možný – tváří v tvář s Kristem. Této možnosti 
pravidelně využívalo asi 5 lidí, občas přicházeli i další. Pokud to 
zúčastněným bylo ku pomoci v jejich duchovním růstu, pak Pán Bůh 
zaplať.                      -ph- 
 

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍM KONCERTEM 
Blíží se doba postní, přesto ve mě zůstává krásný zážitek a vzpomínka 
na adventní koncert, věnovaný skromné dívce. Svým „ať se mi stane 
podle slova Tvého”, aniž by věděla, co ji v životě potká, přijala Boží vůli. 
Přiznám se, že já bojuji sama se sebou, než řeknu Bohu své „ano”. Mám 
spoustu výmluv opustit teplo a pohodlí svého domova a jít třeba potmě 
a za každého počasí „až do Vážan” na koncert, ve všední den na mši 
svatou, na čtení z Bible, na živý růženec, atd… 
Nakonec se cítím být velice vděčná, že se můžu 
zúčastnit. Díky, že je pro nás v knínické farnosti 
přichystáno tolik možností, které nás posouvají 
blíž k Bohu. 
Ve vážanském kostelíčku jsem byla mile 
překvapená velkým množstvím lidí, krásnou 
atmosférou, spoustou rozmanitých hudebních 
nástrojů, hudebníků a zpěváků všech věkových 
kategorií. A zatím vším bylo určitě spoustu 
hodin nácviku, odříkání. Už jen to, si najít 
všichni ve stejnou dobu čas na zkoušku. A říct 
Bohu své „ano”, potěšit nás krásnými písněmi a 
scénkou ze života Panny Marie. Ještě po cestě 
domů, unášená krásnou atmosférou, jsem si 
zpívala úryvky z písní. 
Díky Tobě, milý Bože, za všechny ty krásné lidi 
a události, které nám dáváš na naší cestě 
životem k Tobě. 
Díky Tobě, „krásná Miriam”, za příklad Tvého 
života v Boží přítomnosti.            -vk- 

CO PĚKNÉHO JSME PROŽILI V UPLYNULÝCH MĚSÍCÍCH 
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JESLIČKOVÁ POBOŽNOST 
Jesličkovou pobožnost se mi podařilo zhlédnout v knínickém kostele až 
na poslední chvíli, kdy byla hrána pro žáky MŠ a ZŠ. Mile mě překvapilo, 
kolik máme v naší farnosti šikovných dětí, které hrály a zpívaly 
o Ježíškovi a zvířátkách. Obdiv mají i katechetky a Petra, která dokázala 
zapojit do děje i k přemýšlení žáky v lavicích. Na závěr odcházeli žáci 
i učitelky s nadšením a úsměvem na tváři. „Máme slunce v duši.“ 
„Představení mě zahřálo u srdíčka.“ Děkujeme.      -vk- 
 
V premiéře zahrály děti Vánoční pohádku vám – farníkům a rodičům – 
na svátek svaté Rodiny 29. prosince. A potom ještě následovalo 
posezení a koledování na Sýpce. 
 

VÝSTAVA VELKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍ ČLOVĚK A VÍRA 
V adventní a vánoční čas se naše farní výstavní síň na Sýpce zaplnila 
trochu jinými obrázky, než jsme zvyklí. Měli jsme možnost si prohlédnout 
na naše poměry nezvykle velké fotografie, které nafotili, nám je zapůjčili 
a nainstalovali členové spolku Člověk a víra. 
Fotografický spolek Člověk a víra se od roku 2011, kdy začínal se třemi 
fotografy, podstatně rozrostl a má dnes více než 140 členů po celé 
republice. Tito fotografové dokumentují všechny důležité události 
v církevním prostředí. S jejich fotografiemi se můžeme setkat 
na stránkách novin a časopisů (např. v Katolickém týdeníku), v knihách 
a na sociálních sítích, také na různých výstavách. Členové spolku 
vnímají svoji práci jako službu Bohu, fotografují s radostí a zdarma.  
Tuto výstavu nám nabídl a zorganizoval mnohým už dobře známý 
fotograf, hlavní organizátor každoročního Setkání schol v Rozseči, 
šikovný a všestranně angažovaný mladík Radek Hanskut ze Sulíkova. 
On nám také zapůjčil sérii svých fotek, převážně z našeho blízkého 
i vzdálenějšího okolí, také z knínického prvního svatého přijímání.  
Radek byl velmi potěšen hojnou účastí farníků na vernisáži při zahájení 
této výstavy. Prý nikdo z jeho kolegů tolik lidí na vernisáži nikdy neměl.  
V dalších týdnech zájem o fotografie značně ochabl, ale kdo chtěl, měl 
možnost si je znovu prohlédnout při předvánočním jarmarku, 
při koledování po jesličkové pobožnosti, při silvestrovském posezení 
nebo také po každé nedělní mši svaté. 
Můžeme se těšit, že při další vhodné příležitosti budeme moci obdivovat 
zase jiné obrazy těchto šikovných fotografů. 

-hd- 



 

       22 

BIBLICKÝ RŮŽENEC A VEČEŘE S BIBLICKÝMI POKRMY 
Neděle Božího slova 26. ledna nás inspirovala k modlitbě biblického 
růžence. Modlitba se uskutečnila v pěkném společenství v kostele 
za vizuální podpory – díky prezentaci, kterou pro tento účel připravilo 
Katolické biblické dílo. A o následné večeři nelze mnoho napsat. Kdo 

nezažil, nepochopí      . No byla prostě skvělá! Je to nádherný pocit, když 

se sejdou lidé, kteří se mají rádi, každý přinese trošku jídla, sesedneme 
se kolem jednoho stolu a hodujeme. A co se jedlo? Čočka na kyselo, 
čočkový salát, domácí kvašený i nekvašený chléb, jablečný řez 
(samozřejmě z jablek z ráje), skvělý zeleninový salát, olivy, fíky, datle, 
nechybělo ani víno a voda. Doufám, že se to bude opakovat! 

-ph- 
 

Kurz lektorů  
Začátkem února jsme se my, lektoři z boskovického děkanátu, setkali 
v Boskovicích s Mgr. Martinou Pavlíkovou, která nám předávala 
odborné i osobní zkušenosti s četbou Písma svatého.  
Dovolte mi, abych vám tuto paní, která mě nadchla svojí pokorou, 
osobním vztahem k Bohu, vědomostmi a zkušenostmi, představila 
trochu víc…  

 
Martina Pavlíková je zaměstnaná v pastoračním 
úseku Arcibiskupství olomouckého. 
Je absolventkou herectví na JAMU v Brně (1984), 
poté byla členkou činohry – nejprve 3 roky 
v divadle v Šumperku, pak 7 let v olomouckém 
divadle. 
Celý život se zaměřuje na umělecký přednes a od 
první poloviny devadesátých let začala tvořit komorní pořady slova a 
hudby, které okolo roku 2006 zastřešila pod název Rapsodické divadlo. 
V letech 1997–2001 získávala nové zkušenosti v Radiu Proglas jako 
redaktorka a vedoucí regionálního studia v Olomouci. 
Od roku 2002 je kromě uměleckého přednesu a vytváření 
komponovaných pořadů jejím hlavním zaměřením kultura mluveného 
projevu. Ke spolupráci v této oblasti ji přizval Mons. Josef Hrdlička 
v rámci kurzu Čtení Božího slova v liturgii. Tato spolupráce ji v roce 2004 
přivedla na Arcibiskupství olomoucké, kde působí stále a věnuje se zde 
lektorům Božího slova, bohoslovcům i dalším studentům a zájemcům o  
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mluvený projev. V pozdějších letech se k tomuto zaměření přidala 
srpnová týdenní Pěší pouť za umělce (od roku 2007) a následovalo 
Setkání u studny (od roku 2010, první pondělky v měsíci v průběhu 
akademického roku). Těmto programům dává obsahovou i formální 
podobu a je hlavní organizátorkou. Obojí je formou modlitby za umělce. 
Poslední dva roky je členkou týmu, který uskutečňuje nahrávání spisů 
sv. Františka pro webové stránky kapucínů, a to ve spolupráci 
Arcibiskupství olomouckého, Radia Proglas a Řádu menších bratří 
kapucínů. 
 
Z farnosti Knínice se nás na kurz Kultura řeči přihlásilo 9. Aktivně se 
nakonec zúčastnilo 7 lidí. Kurz probíhal ve dvou dnech. První den se 
nám paní lektorka snažila předat vztah k Písmu svatému. Abychom text, 
který máme číst, měli prosvětlený světlem Ducha svatého… Abychom 
v něm hledali souvislosti a podstatu. Odcházela jsem z tohoto dne, jako 
po duchovní obnově, a ne po kurzu pro lektory…  
Další den jsme zkoušeli číst Písmo svaté v boskovickém kostele. Věřte, 
že jsme se dokonce nasmáli metodám výuky paní lektorky. Číst Písmo 
svaté s korkovým špuntem v puse, to se snad ani nedá ustát bez 
výbuchu smíchu :-). 
Kurz byl pro mě obohacující a jsem moc ráda, že jsem se mohla setkat 
s ostatními lektory z děkanátu a také s paní Pavlíkovou, která sršela 
energií a nadšením pro poslání, které vykonává…  
Pokud máte zájem o bližší informace z oblasti kultury slova, můžete 
navštívit internetové stránky www.kulturaslova.cz. Zde najdete nahrávky 
liturgického čtení, základní pravidla české spisovné výslovnosti 
a spoustu dalších informací na toto téma.                                        -bš- 
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Den pro manžele 
Vyvrcholením týdne manželství byla pro náš děkanát duchovní obnova 
pro manžele tzv. „Den pro manžele“ s názvem Jednota v rozdílnosti. 
Duchovní obnova proběhla v neděli 16. února 2020 v Boskovicích. 
Celým dnem nás provázel otec Stanislav Tomšíček, farář ze Svojanova 
a manželé Libor a Táňa Blažkovi, kteří jsou z královéhradecké diecéze 
a věnují se přípravám snoubenců, doprovázení manželů, pořádají 
přednášky i víkendy pro muže, pro ženy nebo pro manželské páry, 
zkrátka jsou zde pro všechny, kteří se chtějí někam posunout ve svém 
vztahu s manželem/kou, nebo řeší nějaké problémy v manželství. 
Rozhovor s o. Stanislavem najdete na str. 28. 
 

NĚCO MÁLO MYŠLENEK A PODNĚTŮ Z PROGRAMU: 
 

• Svobodně se rozhoduji pro dobro. Ne citem (cit směřuje k mému já), 
ale vůlí (vůle směřuje ke druhému) 

• LÁSKA JE PŘÍTOMNOST MILOVANÉHO V SRDCI MILUJÍCÍHO 
- Daruji se opravdově? Každou hodinu znovu a znovu? 
LÁSKA JE DAR PŘÍTOMNOSTI 

 
Mt 19,3-8 

• Návrat na počátek – stvoření Evy z kosti Adamovy – 
žena je pilíř chrámu (muže) – napomáhá statice chrámu, aby byl 
pevný, … žena nemá být jen kuchařka, pračka, švadlena, ...ale muž 
a žena se vzájemně potřebují. Manželka je společnicí, pomocnicí. 
Žena potřebuje muže, aby se mohlo projevit její ženství a naopak. 

• Podsouváme si myšlenky o tom druhém. Ptejme se druhého, co si 
skutečně myslí o dané situaci, problému. Jakým myšlenkám 
necháváme my prostor v sobě? 

- Je důležité zaobírat se myšlenkami, které jsou radostné. 
- Problém je to, že se ozýváme, až když něco nefunguje. Ale 

o tom, co funguje, tolik nemluvíme, nepochválíme se… 

• Muž i žena potřebují objevit Boha v sobě! Boha nacházíme 
ve společenství. 
- Adam dostal velký dar – Evu a Eva dostala velký dar v Adamovi. 

• JSME BOHEM POVOLÁNI K SEBEDARUJÍCÍ LÁSCE.  
- Skrze své tělo dáváme druhému lásku. 
- Máme mít snubní význam těla – to je, že jsme Bohem povoláni, 

abychom byli darem pro druhého. 
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- Jakým způsobem se daruji druhým? Jsem krásným dárkem? 
- Když se manželé vzájemně darují – je v nich Bůh, Boží láska. 

Pokud my se druhému nedarujeme, začneme k němu 
přistupovat jako k věci! Druhého ponižujeme a není v tom láska. 

• Vnitřní nevinnost – jak druhého vlídně přijímáme. 

• Život v manželství je cestou ke svatosti. 
 

Jan 4,20 

• Poslání manželů je dvojí: 
o Svědčit skutky – manželovi, manželce 
o Svědčit skutky – druhým lidem 

• Protože jsme každý jiný, právě proto máme druhému co dát. ☺ 
o Muž touží u ženy po kráse, … Žena touží u muže po síle, … 
o Bůh nás stvořil odlišné, abychom se navzájem potřebovali. 
o Rozdíly mezi mužem a ženou – vztah roste díky přijetí 

odlišností druhého 

• Typy rozdílů: 
- Rozdíly, od počátku – pohlaví, síla… 
- Rozdíly, skrze které se můžeme doplňovat (ranní ptáče – sova, 

temperament) 
- Rozdíly, které můžeme překonat (vymačkávání zubní pasty 

od středu ☺…) 
- Rozdíly, které nelze změnit (nemoc, přehnaná závislost 

na rodičích…) 
 Jak řešit rozdílnosti? 

• Komunikace – chceme opravdu slyšet, co mi ten druhý říká? Proč 
nám to říká? Hledejte správné prostředky pro komunikaci. 

• Mluvit – společně hledat cestu k tomu druhému 

• Nesrovnávejte temperamenty. Nemůžete chtít to stejné po lidech 
s odlišným temperamentem. 

• Pozor! Z kompromisu nejsou šťastní oba. Doplňovat se! A ne, aby 
jeden obětoval své já pro druhého a nechal se pošlapat. 

• ptáš se Boha, co ti chce říct? Jakou pro tebe / pro vás má cestu? 
 
Další myšlenky v bodech: 

• Vzájemná důvěra je posvátná 

• Vzájemná úcta – říkat: dovolíš, prosím, děkuji… 

• Vytváření jednoty. Ne uniformity! Hledání a vytváření jednoty 
v rozdílnosti. 
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- Když chceme druhému něco sdělit (za něco pokárat, vyjádřit 
nesouhlas), tak se snažit, aby to pro něj bylo dobrou zprávou – 
EVANGELIEM! 
o Mluvit s druhým tak, aby se cítil milován: to ovlivníme tónem řeči, 

slovy, která neobviňují 
o je potřeba potvrzovat druhému, že jeho existence je dobro pro 

mě 
o žehnat druhému 
o říkat si manželský slib 

 

• Doprovázení manželů – je důležité mít někoho třetího, který nás 
bude doprovázet. Nemusíme své manželství a problémy v něm 
zvládnout úplně sami! 

• Důležité je vidět to, že se druhý snaží! Umět se ocenit, být vděčný, 
pozitivní. 

• Abychom uměli druhého obejmout způsobem, který ON potřebuje 

• Nechat druhého nahlédnout do mého duchovního života 

 
DOPORUČENÍ MANŽELŮ BLAŽKOVÝCH 

VŠEM MANŽELSKÝM PÁRŮM: 
1 hodinu týdně být spolu sami (pravidelný den, stejná hodina) 
1 den v měsíci být spolu sami 
1 týden v roce být spolu sami (exercicie, pobyt bez dětí apod.) 
1 x měsíčně svátost smíření 

 
PRÁCE V MANŽELSKÝCH PÁRECH BYLA DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ 

TOHOTO DNE PRO MANŽELE 
 
První úkol, který jsme měli během dvou minut vyřešit: 
 
Kdy si uděláte čas na sebe? – naplánujte konkrétní datum a čas. A na 
této schůzce potom prodiskutujte:  
Co chceme udělat pro druhého, aby se cítil milován? 
 
Potom následovaly 4 bloky, každý obsahoval krátkou přednášku, 
individuální zamyšlení nad předloženými otázkami a potom 20 min času 
pro manžele (společné sdílení při procházce, v kostele nebo u čaje 
na faře). 
Vše shrnuto pod název Cesta k jednomu tělu – vydejte se na ni i vy: 
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1. Vzájemné doplňování se:    (Ef 5,33) 
* Proč (čím) mě tvé mužství/ženství přitahuje? 
* Nakolik a čím se vzájemně doplňujeme? 
 

2. Sdílení       (Gal 6,2) 
* V čem a v jakých oblastech je pro nás sdílení obtížně? 
* Jakým způsobem by mi mohl druhý pomoci, abych mohl sdílet duši 
a ducha? 
* Jsem připraven přijmout od druhého všechno? Nahání mi něco 
strach? 
* Co nám pomáhá, abychom se v plnosti sdíleli a dokázali přijmout 
slabosti druhého? 

 
3. Spoluzodpovědnost     (L 10,25-29) 

* Sdělte si navzájem, jak jste spoluodpovědní ve vašem manželství. 
Vysvětlete si proč. 
* Jak spoluzodpovědnost vnímáte v různých oblastech vašeho 
života? 
* Jak byste popsali váš projekt manželství? Realizujete ho cíleně 
jako např. stavbu domu? 
* Jak vědomě prohlubujete svou manželskou lásku? 

 
4. Spolupřítomnost           (Mt 19,5-6; Jan 10,30) 

* Vnímám přítomnost druhého? 
* Je to nějaký zvláštní moment? 
* Jak často si na druhého v běžném dni vzpomenu. Je to v dobrém, 
nebo zejména v situacích, kdy něco zapomněl/a, nezvládl/a? 
* Když se mám rozhodnout: rozhoduji se samostatně nebo se 
snažím poradit s partnerem? 

 
 
Úryvek z promluvy o. Stanislava při mši svaté: 
Tomáš Akvinský definuje lásku jako chtění dobra pro 
druhého. Darování daru. Všimněme si, že v této definici 
nezaznívá žádná zmínka o emocích a pocitech. Emoce 
a pocity jsou nestálé. Nad svými pocity nemáme úplnou 
vládu. Někdy se nám může stát, že vůbec nepociťujeme náklonnost 
nebo sympatie k určitým lidem. 
… Proto je vůle, rozhodnutí pro dobro druhého, podstatou pravé lásky.  
… Vybírat pravé dobro nám pomáhá svoboda. 
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Na předcházejících stránkách jste se dočetli o Dnu pro manžele, který by 
neproběhl nebýt o. Stanislava Tomšíčka. Krátce se vám představí 
na následujících řádcích.   
 

Jmenuji se Stanislav Tomšíček, s mým 
bratrem jsme prožili krásné dětství, 
vyučil jsem se tesařem, potom jsem 
odmaturoval a nastoupil na náhradní 
vojenskou službu ve farnosti Litomyšl, 
poté jsem dva a půl roku pracoval jako 
tesař. V roce 2000 jsem nastoupil 
do teologického konviktu v Litoměřicích 
a pak do kněžského semináře v Praze. 
V roce 2006 jsem přijal kněžské 
svěcení a následně jsem byl poslán 
do Nového Města nad Metují. Po dvou 
letech mi byla svěřena farnost Sádek u Poličky, poté jsem působil pět let 
ve Zbraslavicích u Kutné Hory a nyní jsem přes dva roky ve farnosti 
Svojanov. 
 

Otče, co podstatného jste se v dětství naučil od rodičů?    
Bylo by toho hodně. Rád bych především rodičům poděkoval za to, jaký 
příklad mi dali do života. Viděl jsem, že se mají opravdu rádi, a to i přes 
různé nelehké životní situace. Maminka se i přes těžkosti, které 
jí způsobovala její nemoc, o nás s láskou starala. Tatínek nás vedl 
k poctivé práci, k péči o domácí zvířata, k pomoci v domácnosti. Velkým 
darem, který jsem od rodičů dostal, byl dar víry, povídání si o tom, jak 
tuto víru prakticky žít, podpora v životě ve farnosti i ve společenství 
mládeže. 
 

Co bylo tím nejdůležitější impulsem pro rozhodnutí stát se 
knězem? 
Boží povolání, které jsem zaslechl. Bylo to na brigádě u sester 
karmelitek v Dačicích. Toto pozvání jsem zvažoval, účastnil jsem se 
duchovních obnov, mluvil jsem o tom s různými kněžími. V neposlední 
řadě jsem také poznal svatého Pia z Pietrelčiny a jeho duchovní syny. 
 

Kdo byl nebo je pro vás kněžským vzorem?  
Jak už jsem napsal, Bůh mi poslal do cesty různé kněze. Nejprve to byli 
faráři v našem okolí: P. Fišer, P. Franc, P. Čihák, P. Heblt, potom kněží 

ROZHOVOR 
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ze Sebranic, Pardubic. Velkou pomocí mi byli, a stále jsou, kněží ze 
sekulárního institutu Servi della sofferenza (duchovní synové P. Pia). 
 

Co považujete na službě kněze za nejdůležitější a nejkrásnější?  
Nejkrásnější je být blízko Božímu působení. Vidět, jak si Bůh přitahuje 
lidi k sobě, jak je uzdravuje, vede a posiluje. Jakou s námi má trpělivost 
a jak i přes naše pády nás vždy znovu k sobě pozvedá. 
 

Co může věřící člověk dělat pro to, aby vzrostla víra v jeho okolí? 
Čerpat z pokladů, které nabízí Kristus skrze církev, svátosti, Slovo Boží, 
růženec, společenství věřících. Tedy aktivně žít víru nejprve sám a 
potom o Kristu svými slovy i skutky svědčit. Je důležité, aby naše slova 
byla v souladu s našimi skutky, protože to jim dává věrohodnost. Nechci, 
aby to vyznělo jako fráze, ale je potřeba se opravdu modlit, protože takto 
vstupujeme do společenství s Bohem i s druhými a můžeme jim předat 
to, co jsme jim u Boha vyprosili. 
 

Co vidíte jako důležité, na co kladete důraz ve Vaší práci, ve svém 
životě? 
Společenství s Kristem, s věřícími. Podpora různých způsobů, jak se 
věřící mohou posilovat ve víře, ve vzájemném přátelství a pomoci. 
Spolupráce. Papež František mluví o doprovázení. Nejen, že kněží mají 
doprovázet věřící. Také manželé, kteří mají uzavřenou svátost 

manželství, mají doprovázet další 
manžele.  Všimnout si jich, pozvat 
je na návštěvu, společnou 
modlitbu, procházku, výlet, ... 
a pomoc jim sdílet nejen víru, ale 
také budovat a upevňovat 
vzájemné vztahy. 
 

Kde vás nejvíc „tlačí boty“?  
na palci 
 

Na co se nejvíc těšíte?  
Až se lidé zamilují do Krista 
a budou žít víru a pěkné vztahy. 
 

Co Vám udělalo v poslední době 
radost? 
Když mne jeden pán požádal, 
že by chtěl být pokřtěn. 
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Co je pro rodiny podstatné, co potřebují, čím může církev rodinám 
pomáhat, jak to prožíváte ve své službě? 
Díky studiu kanonického práva a následně studia rodiny a manželství 
jsem si začal hlouběji uvědomovat důležitost doprovázení manželů. 
Vzorem je pro mě Jan Pavel II., který se snažil rodinám naslouchat 
a ve svých katechezích shrnul Boží plán s lidskou láskou. Právě skrze 
prožívání manželské lásky, života v rodině, objevujeme novým 
způsobem konkrétní Boží lásku a učíme se tuto lásku dávat jeden 
druhému. Tak jako Ježíš se nám z lásky daroval, učíme se být darem 
jeden pro druhého. V tom nám velmi pomáhá reálná Kristova přítomnost 
skrze svátost manželství. 
Vnímám, že je nezbytné tento ideál uskutečňovat v našich rodinách 
konkrétními skutky. Bohužel se setkávám s mnohými rodinami, kde se 
vytratily konkrétní skutky lásky. V těchto rodinách jsou velká zranění. 
Skrze poznání Božího plánu s lidskou láskou manželé objevují cestu, 
která jim pomáhá se vzájemně darovat. Zároveň se otevírá cesta 
k překonání mnohých těžkostí, vzájemného odcizení. Otevírá se zde 
velký potenciál pomoci ze strany církve. Vnímám, jak je potřebný zájem 
kněží i laiků o rodiny. 
Vidím jako velmi důležitou formaci manželů, která jim pomůže růst 
ve svém vztahu, naučit se žít ze svátosti manželství, a která otevírá 
jejich potenciál pro pomoc dalším rodinám. 
Ze zkušeností jsem přesvědčený, že rodiny je třeba doprovázet a také 
rodiny se mají snažit doprovázet další rodiny. Prosme Ducha svatého, 
ať nám ukazuje cestu a uschopňuje nás ke službě druhým. 
 
Na závěr tohoto setkání s o. Stanislavem uvádíme část z promluvy, 
kterou přednesl při bohoslužbě v Boskovicích: 
 
Pokud se člověk nemodlí, nemá sílu uskutečnit ani svá nejlepší 
předsevzetí. Modlitba je infuze lásky, v níž okoušíme Boží dobra, 
zamilováváme si je, a pak jsme schopni se pro ně rozhodnout a uskutečnit 
je. Bez modlitby nejsme schopni volit Boží vůli a naše tělesnost převezme 
nadvládu nad naším rozhodováním.  
Láska je dar přítomnosti. Jak nás miluje Ježíš? Ježíš nás miluje tak, že se 
nám zcela daroval a je přítomen mezi námi skrze své Slovo, v Eucharistii, 
ve svátostech – tedy také ve svátosti manželství. Ježíš za námi přichází ve 
chvílích, kdy ho očekáváme, těšíme se na Něho, a také v těch chvílích, kdy 
mu uzavíráme své srdce. Svou lásku nám v tu chvíli vyjadřuje tím, že je s 
námi. Manželé mají milovat podobně. To znamená, pokud jeden 
druhého miluje, tak si na něho udělá čas.  
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PŘEDSTAVENÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 

 
 
Milí farníci, ne nespletli jsme se :-), také letošní rok, budeme ve farnosti 
prožívat velkou slavnost. Devět dětí totiž poprvé přistoupí ke stolu Páně. 
V náboženství se pečlivě připravují – už ví, co je to hřích, co způsobuje 
hřích, umí Desatero Božích přikázání, … ale spousta dalších věcí je 
ještě před nimi. Od začátku postní doby se k hodinám náboženství přidá 
ještě bezprostřední příprava pro prvokomunikanty s panem farářem. 
A kdy že bude ta velká slavnost? Bude to v měsíci květnu –  

v pátek 15. května poprvé přistoupí ke svátosti smíření 
a v neděli 17. května poprvé přijmou Pána Ježíše. 

A protože je to pro děti opravdu velký den, velká sláva, chtěla bych vás 
poprosit o modlitbu. Nejen za ně samotné, ale i za jejich rodiny, aby se 
ta sláva netýkala jen tohoto dne, ale aby tu velkou událost mohly 
s radostí slavit při každé mši svaté po celý život. Pokud se tedy chcete 
modlit za konkrétní dítě, stačí si vzadu v kostele na stolečku vybrat 
lísteček se jménem jednoho dítěte a podpořit je i jeho rodinu modlitbou. 

A teď ještě jména dětí: 
 

Matyáš Mynář – Ella Baranoková – Tereza Axmanová 
Táňa Pecnová – Matyáš Komárek 

Michal Grénar – Jan Oliva – Tomáš Dvořák – Šimon Dostál 
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Misijní a charitativní činnost naší farnosti 

 
 

Výtěžek z adventního koncertu ve Vážanech: polovina z vybrané 

částky, tj. 4000 Kč, byla poslána do Radia Proglas, jako drobný 
příspěvek na jejich fungování. 

 
Vánoční misijní jarmark 
15. prosince byl v naší farnosti Misijní jarmark. Tentokrát výtěžek 
směřoval na podporu vydávání časopisu Milujte se! Po zaslání 
finančního daru nám přišel tento děkovný dopis:  
 

Poděkování za dar na vydávání časopisu Milujte se! 
 
Velmi děkuji nejen jménem redakce časopisu, ale i jménem těch, 
ke kterým se bude moci díky Vám časopis Milujte se! dostat, 
a kteří by si ho možná sami neobjednali, ale když ho zdarma 
dostanou, rádi si ho přečtou. Váš velkorysý dar použijeme právě 
na tento účel: vytiskneme čísla časopisu navíc, aby mohla být při 
různých příležitostech nabídnuta těm, kteří by si ho nekoupili, ale 
kterým jako takový evangelizační dárek přinese užitek. Je totiž 
řada lidí, kteří ho pravidelně šíří například na různých akcích pro 
mládež, na poutích, nebo spolucestujícím ve vlaku, svým 
sousedům a spolupracovníkům, do nemocnic, knihoven..., kteří ho 
pravidelně nosí do čekáren zdravotních středisek, ale dokonce i do 
domovů důchodců (jde totiž o časopis nejen pro mládež, ale i pro 
novou evangelizaci). Nemohou sice přispět na jeho tištění, ale 
dokáží takto k lidem, kteří si ho přečtou, každý měsíc rozšířit 
desítky nebo i stovky výtisků. Proto moc děkujeme za to, že jste 
výtěžek vašeho vánočního jarmarku 18 224 Kč věnovali na tento 
účel. Samozřejmě, že i Vám rádi poskytneme jakékoliv množství 
výtisků, pokud byste měli nějakou ideu, kde by časopis mohl nést 
užitek a přispět k nové evangelizaci. Stačí jen napsat na adresu 
redakce (redakce@milujte.se). 
 

S upřímným Pán Bůh zaplať P. Pavel Zahradníček, 
šéfredaktor časopisu Milujte se! 
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Tříkrálová sbírka 
Začátkem ledna, dříve než začaly dětem školní 
povinnosti, se rozhodlo cca 30 dětí a mladých lidí aktivně 
podpořit Tříkrálovou sbírku v Knínicích. Děti neúnavně 
zpívaly a přinášely požehnání do jednotlivých domovů. 
Jejich úsilí se jim vyplatilo. Kromě spousty dobrot vybraly 
na projekty Charity částku 31 048Kč. 

Ve Vážanech děti vybraly částku 17 857 Kč a v Šebetově 27 610Kč. 

Koledníkům i vám všem patří velký dík.   

 

MISIJNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ 
Po vánoční době pokračujeme s dětmi 
v misijním tvoření. Připravujeme výrobky na 
velikonoční jarmark, který bude na Květnou 
neděli po mši svaté před kostelem. 
Je-li mezi Vámi někdo, kdo by se rád tohoto 
misijního díla zúčastnil, neváhejte mě 
oslovit, přijďte v pátek v 15:00 na faru, 
anebo dejte zprávu. 
Na věku nezáleží!!! Tvoříme většinou s dětmi, 
s těmi nejmladšími přijdou maminky nebo tety. 
Uvítáme i starší tvořivce!!! Pokud vám 
nevyhovuje čas nebo den, můžeme se 
domluvit na jiném termínu. 
Přemýšlela jsem i o tom, že bychom jeden 
týden tvořili s dětmi a druhý týden zase s 
dospěláky. Mohli bychom se vrhnout do 
něčeho, co s dětmi není možné, nebo jim 
občas připravovat polotovary k dodělání. Dejte 
prosím v případě zájmu vědět. Děkuji. 

Soňa Měkotová 
 

 
 

VELIKONOČNÍ misijní jarmark se uskuteční na Květnou neděli 5. dubna. 
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CÍRKEV BEZ HRANIC ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS 

 
  
 

Jubilejní odpustky v Loretě při kostele sv. Janů v Brně 
Věřící, kteří přicházejí s láskou a pravou kajícností (zříkají se 

zalíbení v jakémkoli hříchu), mohou za obvyklých podmínek (svátost smíření 
v blízké době, svaté přijímání a modlitba na úmysly svatého Otce nejlépe v ten 
den), v době od 29. 4. 2019 do 29. 4. 2020 získat plnomocné odpustky 
pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud jako poutníci navštíví Svatou 
chýši (Loretu) při kostele svatých Janů v Brně a zbožně se zde zúčastní 
jubilejních bohoslužeb, anebo zde nějaký čas setrvají ve zbožném 
rozjímání, které zakončí Modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním 
Panny Marie, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Jana Křtitele a svatého 
Jana Evangelisty. 
Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou vyjít 
z domu, mohou rovněž získat plnomocné odpustky, pokud se jubilejních 
bohoslužeb zúčastní duchovně a obětují své modlitby, bolesti a životní 
těžkosti milosrdnému Bohu. To vše za podmínek, že se zříkají 
jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit tři obvyklé podmínky, jak jen to 
bude možné. 
 

PRVOKOMUNIKANTŮM PŘIŠLO PODĚKOVÁNÍ Z VATIKÁNU 
Vatikánský státní sekretariát zaslal v zastoupení Svatého otce 

Františka prvokomunikantům brněnské diecéze poděkování za jejich 
dopisy a modlitby, které vyjádřili a ztvárnili na svém setkání v Brně v září 
2019. Poděkování pro ně obdržel otec biskup Vojtěch Cikrle. Svatý otec 
projevil opravdovou vděčnost a vyjádřil přání, aby děti v modlitbách 
za něj vytrvaly. Poslal své apoštolské požehnání otci biskupovi i všem, 
kteří se setkání zúčastnili. 
 

Farnost Cetkovice Vás srdečně zve na P Ř E D N Á Š K U.  
Téma: Bůh nás vede k pravému pokání 

Dne: 22. března 2020, začátek: 15:00 hodin 
Místo konání: Cetkovice, Chaloupka (vchod z boční strany fary) 
Přednášející: Václav Čáp 

 

diecézní setkání mládeže s otcem biskupem se uskuteční 

4. dubna 2020. Přihlašování na akci bude spuštěno 3. března. 
Více na http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/ a na Facebooku. 
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pouť ministrantů 
Letošní ministrantský den pro brněnskou diecézi se uskuteční 

v sobotu 2. května 2020 od 8:30 do 16 hodin v Arcibiskupském 
kněžském semináři v Olomouci. Program již tradičně připravují 
bohoslovci. Pro letošní ročník bylo zvoleno motto: „Služte Hospodinu 
s radostí, vstupujte před něho s jásotem“ (Žl 100,2). Na programu je 
společná mše svatá, setkání s otcem biskupem, zážitkové hry i společný 
oběd. Kluci z naší farnosti budou mít bližší informace v sakristii. 
 
 

POUŤ DONÁTORŮ 
se uskuteční 9. května 2020 v poutní areálu v Žarošicích. 

15:00 poutní mše svatá, celebruje pomocný biskup brněnský 
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul 
17:00 koncert Pavla Helana 

 

pouť Modliteb matek – 16. května 2020 
 

Farnosti bez hranic 
Letos již po čtvrté mají nejen mladí z farnosti možnost zapojit se 

do vědomostně-sportovního klání FARNOSTI BEZ HRANIC. Kdo 
na tomto setkání byl, určitě nelitoval. Proto připomínám, že 23. května 
2020 bude další pokračování této soutěže, a proto neváhejte a zapište 
si tohle datum do svých diářů. Setkání se uskuteční jako tradičně 
v Kunštátu a zúčastnit se ho může každý – jako soutěžící: ve věku 
od 12 do 18 let včetně, jako mladší děti: buď povzbuzovat, nebo si 
můžete něco vyrobit ve výtvarných dílnách, nebo si pohrát s kamarády, 
jako dospělí – ať už jako řidič pro soutěžící, aby se tam měli jak dostat, 
nebo jen tak, pro pobavení, povzbuzení, popovídání si s druhými. Tak 
neváhejte a pojďme směle do toho! :-) 
Kdo by se chtěl zapojit jako soutěžící, kontaktujte Kristýnu Ošlejškovou. 

 

Noc kostelů – 5. června 2020 

 

30. března 1990 byl Vojtěch Cikrle vysvěcen na biskupa. 
Ve službě pastýře brněnské diecéze působí už 30 let. Mysleme na 

něj i na celou diecézi s vděčností v modlitbách. 
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Velmi pěkné farní webové stránky – 
po rozkliknutí záložky Historie – hlásají: 
Zde bychom jako farnost chtěli sdílet svoji 
minulost. Nejen minulost jako kus historie 
zakonzervované v památkách, ale kus 
dějin lidí, kteří žili a žijí v naší farnosti. 
Dějiny tvoří nás lidi současnosti, ale i my 
tvoříme dějiny které budou tvořit budoucí 
generace lidí kolem nás. Kdo nemá dějiny, nemá kořeny , a i když 
v nich může být spousta nedobrých a zlých skutečností, určitě je 
v nich i větší míra věcí dobrých a krásných. A mít dějiny ať už 
jsou pohnuté anebo ne, znamená mít kořen. A tam , kde je kořen 
hluboko, tam také čerpá dostatek síly k životu a vitalitě. A naše 
farnost má kořeny hluboko... nejen hluboko v dějinách.  

P. Petr Košulič, farář 

FARNOST KUNŠTÁT 
 

Představujeme si 

farnosti našeho 

děkanátu 

Podepsaný P. Košulič nám není neznámý. Působil u nás v Knínicích 
v letech 2010–2012 jako kaplan. A od roku 2012 se stal součástí 
života kunštátské farnosti. Na obrázku kostel sv. Stanislava. 

 

 Nedělní mše svaté: 
8:00 a 11:00 
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Městečko Kunštát vzniklo někdy kolem r. 1280, z té doby 
pravděpodobně pochází i původní místní kostel a fara. Kostel byl 
vystavěn v pozdně gotickém slohu, jako orientovaná stavba, tedy 
s oltářem na východ.  
V r. 1686 byl založen nový barokní kostel na stejném místě jako původní. 
V průběhu dalších staletí byly provedeny různé přístavby, opravy 
a přestavby. Od šedesátých let minulého století dochází k dalším 
úpravám a rekonstrukcím uvnitř i vně kostela. V r. 2001 byly vyměněny 
varhany a opravena kruchta. Roku 2007 byla opravena podlaha 
a provedena výmalba. Za dva roky potom byla opravena fasáda kostela 
i věže. V současné době se řeší úprava liturgického prostoru a také okolí 
kostela. 

 
Centrální motiv presbytáře. 
V roce 1989 byla podle návrhu akademického umělce Milivoje Husáka 
z Lelekovic u Brna vytvořena freska v presbytáři kostela. 
Freska, která je rozložena po celé čelní stěně presbytáře, je inspirována 
archeologickým nálezem křížku z doby velkomoravské, na kterém je 
napsáno: „Ježíš, život – světlo – vítězství. Odtud se odvíjí kompozice 
celé fresky. Ježíš život je zachycen v postavě zmrtvýchvstalého a světlo 
pak v zářícím kříži, který proniká celou postavou Krista a celou freskou. 
Vítězný Kristus, je zmrtvýchvstalý Pán, ale také pán nad světem. Jeho 
vítězství, moc a vláda jsou znázorněny čtyřmi živly: ohněm, vodou, zemí 
a vzduchem; které jsou v jeho moci, vycházejí ze světla kříže, z postavy 
zmrtvýchvstalého. 
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Od roku 1968 do roku 1978 byl farářem v Kunštátě prof. Stanislav 
Krátký, pozdější probošt Kolegiální kapituly sv. Václava v Mikulově. 
 

1978–1990 P. František Baťka 
 

1990–1991 P. Josef Daněk SDB 
 

V r. 1991 se stal kunštátským farářem P. Karel Slanina, zároveň 
i děkanem letovického děkanství. Po roce byl přeložen do nedalekých 
Knínic u Boskovic, jak jistě máme ještě v živé paměti. 
 

1992 a 1993–1997 P. Josef Čermák 
 

1992–1993 P. Jan Mráz 
 

1997–2002 P. Vít Fatěna 
 

2002–2009 P. Pavel Kafka, později farář a děkan v Hustopečích, 
nyní správce Fondu na podporu kněží a pastorace v br. diecézi – PULZ. 
 

2009–2012 - P. Tomáš Koumal, z Kunštátu odešel na doktorská studia 
do Říma, krátce byl farním vikářem v Měříně a Netíně na Vysočině, 
potom byl farářem u sv. Augustýna v Brně, nyní působí jako farář 
v katedrále sv. Petra a Pavla. 
 

V roce 2012 přišel do Kunštátu bývalý kaplan v Boskovicích, Svitávce 
a Knínicích - P. Petr Košulič, nejprve jako administrátor, od r. 2017 jako 
farář. Jáhenskou službu zde vykonává Marek Lepka. 

Na kunštátské faře se vystřídalo hodně 
kněží, někteří z nich jsou dobře 

známí i u nás nebo zastávají 
významné funkce 

na biskupství 
v Brně.  
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Kunštátská farnost žije velice pestrým životem, dá se to poznat 
i z velkého množství osob, kteří jsou zodpovědní za určitou oblast života 
farnosti, což se můžeme dozvědět 
na jejich farních stránkách. Nebo 
i z jejich farního zpravodaje 
s názvem OKNO. 
 

V posledních letech kunštátští 
organizují každý druhý rok 
vědomostně sportovní soutěž pro 
mládež našeho děkanátu Farnosti 
bez hranic. 
 

Do kunštátské farnosti patří kromě Kunštátu ještě Hluboké u Kunštátu, 
Rudka u Kunštátu, Touboř a Zbraslavec.  
 

To byl malý exkurz do kunštátské farnosti. A skutečně se 
do Kunštátu můžete vydat třeba na jejich pouť – kterou slaví v neděli 
blízkou 8. květnu, což je den kanonizace patrona kostela svatého 
Stanislava (1254). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BLAHOPŘÁNÍ 

28. února, oslavil náš bývalý pan farář 
P. Karel Slanina 80. narozeniny. 
Otec Karel působil v naší farnosti 
v letech 1992 až 2001. Potom odešel 
do farnosti Dobřínsko u Moravského 
Krumlova. Někteří naši farníci se 
s ním setkávají na poutích nebo 
poutních zájezdech. Je možno jej 
občas zahlédnout i v televizi při 
přenosech z církevních slavností, 
třeba z pouti k Anežce České 
do Říma. 
Přejeme otci Karlovi pevné zdraví 
a Boží požehnání do dalších let jeho 
kněžského působení. Pamatujme na 
něj ve svých modlitbách. 
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KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ 
NA PODĚKOVÁNÍ ZA  

OSVOBOZENÍ NAŠÍ VLASTI 
VĚNUJÍ KATOLÍCI ZE SUDIC 

L.P. 1946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁVÁME SAKRÁLNÍ STAVBY naší farnosti 

 
Tento kříž stojí u silnice z Vážan do Sudic. 

Přečíst na něm můžeme nápis: 
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SVĚTCI JAKO INSPIRACE PRO NÁŠ ŽIVOT 

  

Blahoslavený Franz Jägerstätter 
 

„Lépe mít v poutech ruce než vůli“ 
 

Tyto řádky napsal sedlák z rakouského 
Innviertelu František Jägerstätter v roce 1943 
krátce před svou popravou v Berlíně. Nic ho 
nemohlo odvrátit od jeho přesvědčení, že věřící 
katolík nesmí bojovat se zbraní v ruce 
za nacistické Německo. 
 

Papežem Benediktem XVI. byl roku 2007 prohlášen za blahoslaveného. 
Památka Franze Jägerstättera se připomíná v den jeho křtu 21. května. 

  
Na základě Jägerstätterova životopisu natočil Terrence Malick r. 2019 

film A Hidden Life (Skrytý život). 

Globalizace a digitalizace nás vede k tomu, abychom se zařadili. Říkat 
ne je stále více nepopulární, soudí německý herec August Diehl, hlavní 
protagonista filmu.  
„Zemitý sedlák Jägerstätter se naopak řídil svým svědomím. Nechtěl být 
součástí zločinného nacistického systému. Jeho rozhodnost nacisty 
vyváděla z míry a v tom je vysoce aktuální. Ještě generace mých rodičů 
mnohem silněji protestovala, to vše se ale dnes vytratilo“, a dodává: 
„Internet a sociální média nás vnucují do role přisluhovačů. Svět se 
zmenšuje a lidé jsou si navzájem podobnější. Můžete se sice 
rozhodnout, že nebudete mít mobil, mailovou adresu anebo účet na 
Instagramu. To se však zdá tak výjimečné, že to nikdo neudělá, 
a instagramové účty vypadají skoro stejně jak v Evropě, tak v Japonsku 
anebo Jižní Americe. Člověk je ale jediná bytost na této planetě, která 
může říkat ne.…“ 
Jak se herec představující Franze dostal k Bibli: 
„Při natáčení jsem ji četl každý večer i ráno. Chodil jsem do kostelů 
a nutil jsem se k modlitbě. Nikdy dřív jsem něco takového nedělal, ale 
byla to neuvěřitelná zkušenost. Zpočátku jsem si připadal směšně, 
ovšem z té četby proudí obrovská síla, i tehdy, když ji člověk považuje 
za nesmyslnou“, svěřuje se herec. 

Životopis tohoto muže je natolik poutavý, že ho nabízíme 
v nezkrácené verzi (čerpáno ze stránek Fatymu) jako přílohu Jarního 
Farníčku. A zde ještě pozvání ke zhlédnutí filmu: 
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• Dva týdny před uzávěrkou příspěvků 
do tohoto Farníčku jste na kostelních 
lavicích zaregistrovali list papíru 

hlásající cosi o přípravě Farníčku, 

vypsaná témata, na která můžete psát 
příspěvky atd. Od samého začátku, co 
Farníček vydáváme, bylo jedním 
z hlavních cílů získat malé 
přispěvatele ze širokých řad farníků. Popravdě, takových nadšenců 
je málo. Vlastně skoro nikdo. Ale naděje umírá poslední! Proto tento 
způsob přípravy Farníčku očekávejte i na sklonku léta (malé 
upozornění: ten přípravný list s tématy je pro vás, nebojte si jej vzít 
domů, kde můžete v klidu popřemýšlet). Tentokrát srdečné díky 
posíláme dvěma farníkům, kteří napomohli vzniku Jarního Farníčku 
svými příspěvky!  
 

• Plánuje se úprava v zadní části kostela: změna umístění soch pod 

kůrem, umístění stojanu na časopisy, police na kancionály. 
 

• Probíhá náprava vlastnického práva krytého schodiště (od kostela 

k faře) a po té následná oprava. 
 

• Naše farnost se může v současnosti pyšnit velkým počtem mladých 
rodin, které přichází na bohoslužby s pěknou řádkou dětí. Jak jste, 
milí rodiče, jistě sami dobře vysledovali, když se se všemi dětmi 
sejdeme v neděli pod kůrem, je „o zábavu postaráno“, děti se 
podporují v povídání, dochází k malým konfliktům, vzájemnému 
krmení a podobně. Naopak, pokud se rodiny rozmístí po kostele, 

není tolik ruchu. O to by nám 

mělo jít. Aby děti byly 

přítomny na bohoslužbě, 

a přitom, aby ostatní lidé 
nebyli rušeni. Některé rodiny, 
i když mají maličké děti, chodí 
do lavice, jiní využívají boční 
strany kostela. Další volí 
variantu, že se rodiče rozdělí, 

jeden je s miminkem vzadu, druhý se staršími dětmi sedí ve předu 

KRÁTKÉ ZPRÁVY 
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v lavici. To se jeví, jako fungující model. Díky za to. Zamysleme se 
všichni nad tím, co může konkrétně naše rodina udělat – Jak 
zvládnout naše děti v kostele, nebrat jim možnost být součástí dění, 
a přitom bohoslužbu prožít v pohodě. O. Šudoma navíc vyzývá, aby 
se rodiny s dětmi nebály jít úplně dopředu na lavičky před první 
lavice. Uvítá pohledy malých dětí a jejich zájem o to, co se u oltáře 
děje. Nevadí mu ani děti živější. Ne všechna naše robátka dokážou 
sedět na klíně a s otevřenou pusou hledět na děj. Trošku nešťastná 
je lavička vzadu za lavicemi, na které když děti sedí, jsou úplně 
schované, a navíc jejich pohledy směřují nesmyslně k východu 
z kostela. Uvažujeme o jejím odstranění nebo přemístění. Díky za 
všechny podněty, nápady k tomuto tématu. 
 

• 23. února v závěru mše svaté úspěšně proběhlo 

hlasování o času nedělních křížových cest. 

Tradice jsou krásné a křížové cesty kolem 
15 hodiny možná můžeme za tradiční 
považovat, ale není nikde psáno, že nemůže 
nastat změna. Může (a také nemusí) jít o krok 
správným směrem. Proto jsme se vás zeptali: 
který čas je pro vás a vaši rodinu lépe 
vyhovující? A výsledek: Pro zachování času 
14:30 hlasovalo 47 lidí, pro nový čas 17:30 se 
rozhodlo 39 lidí a obě varianty jako vyhovující zvolilo 22 lidí. Jak 
Pepa Š. pěkně spočítal, je to 69:61, což je pěkně vyrovnaný souboj 

😊. A z toho důvodu (vyhovět všem) jsme se letos rozhodli pro 

experiment: první tři křížové cesty budou v 14:30 a ty další tři začnou 
v 17:30. Pokud kdokoliv cítíte jako problém, že došlo k této časové 
změně, neváhejte kontaktovat kohokoliv z farní rady. S tím souvisí 
následující výzva: 

 

• Máte problém se dostat na mši svatou nebo třeba na 

křížovou cestu – pomohlo by vám, kdyby vás někdo 
svezl autem? Nemáte v rodině nikoho, kdo by vám 
pomohl tento problém vyřešit? Anebo znáte někoho, 
kdo toto řeší a neví si rady? Neváhejte opět oslovit někoho z farní 
rady nebo starší ministranty. Ve farnosti je pěkná řádka lidí, kteří by 
tuto malou službu rádi vykonali! Skutečné poklady střádáme jedině 

v nebi, a proto dobrých skutků není nikdy dost 😊. 
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• Poslední dva měsíce se pravidelněji schází „farní pastorační rada“ 

– není oficiálně volena, proto ty uvozovky. Jde o lidi, kterým leží 
na srdci fungování farnosti, troufnu si říct, že farnost a církev milují 
a usilují o spásu duší – a to způsobem, který je jim vlastní, svými 
dary, které od Pána dostali. Nemusí vždy dělat věci skvěle, ale chtěla 
bych tady dosvědčit, že je dělají minimálně s dobrým úmyslem. 

 

Chceme dát do povědomí data setkání, 
která probíhají na faře, abyste i vy mohli přijít 
a nabídnout svůj názor, nápad, … Druhým 
způsobem, jak se aktivně zapojit do života 
farnosti, nabídnout svůj pohled na věc, 
nabídnout pomoc s organizací nebo prací, 
je oslovit někoho z farní rady. Ale kdo do ní 
patří? Jsou to Markéta Dvořáková, Petr 
Haupt, Miroslav Hartl, Petra Hartlová, Jitka 
Muchová, Daniela Ošlejšková, Josef Ševčík ml., Blanka Ševčíková, 
Pavel Zvěřina, Ludmila Zvěřinová. Hledáme další členy, zvláště 
z obcí Šebetov a Sudice. 
 

Raději, než farní rada bych používala název Farní akční skupina. 
Ale ta akčnost nemusí být dlouhotrvající a pak bychom se zase 
museli přejmenovat. Proto prosba na závěr. Modleme se za naši 
farnost a za všechny, kteří ve farnosti jakkoliv slouží. Na našich 
setkáních se často bavíme o tom, že více než přehršel aktivit 
potřebuje naše farnost duchovní obnovu, adoraci, skutečné poznání 
Boží lásky, prožitek Kristovy přítomnosti, dary Ducha Svatého. Kéž 
nás společně prožité farní akce a aktivity přivádí k poznání Krista 
a ke skutečnému prožívání křesťanského společenství. 
Ale nezapomeňme na adoraci, modlitbu růžence, pobožnosti 
křížových cest a zejména častou účast na mši svaté a přijímání 
svátostí. 

Za farní radu (akční skupinu) Petra Hartlová 
 

• Na lavicích už nějakou dobu leží lístky s modlitbou Pod ochranu tvou. 

Díky paní Konečné se tuto modlitbu (v jejím současném znění) 
modlíme každou neděli přede mší. Na druhé straně jste asi už 

objevili modlitbu Otče náš v jejím latinském znění (Pater noster). 

To proto, že o. Sommer nabídl, že bychom Modlitbu Páně mohli při 
pátečních bohoslužbách přednášet právě latinsky. Uvidíme, jak se 
bude dařit… 

Plánovaná setkání 
farní rady: 

 

9. BŘEZNA 
30. BŘEZNA 
20. DUBNA 
12. KVĚTNA 
1. ČERVNA 
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Občas v našem kostele slyšíme poděkování (třeba nedávno několika 
dědečkům, kteří neváhali vystoupat na půdu našeho kostela a opravit 
větrem poničenou střechu), někdy se objeví poděkování někomu za 

něco ve Farníčku... 

 

…V říjnu o Misijní neděli nám na konci mše svaté svými hlásky oznámily, 
že jsou připraveny jít, kam je Pán povolá: “ - pošli mě, půjdu já, pošli mě, 
půjdu já -”. Chvilku poté nám nabídly před kostelem spoustu svých 
prostých i pečlivě vypracovaných výrobků, které pod vedením ochotné 
a šikovné Soni několik týdnů vyráběly. O pár týdnů později potěšily větší 
děti i malá prťata pod vedením Petry a dalších maminek svým 
vystoupením početné publikum na Setkání schol v Rozseči nad 
Kunštátem. První neděli adventní jsme mohli prožít nádherný koncert 
v zcela zaplněném vážanském kostelíčku, kde naše farní naděje znovu 
prokázaly, jakými jsou muzikanty, zpěváky i herci. A o poslední adventní 
neděli těsně před Vánocemi svoje umění ukázaly i za hranicemi naší 
diecéze v kostele v Jaroměřicích na koncertě, který byl poděkováním 
všem příznivcům a dobrodincům poutního místa Kalvárie. 
Na svátek Svaté Rodiny nám zahráli naši malí a ještě menší vánoční 
příběh o Ježíškovi a zvířátkách a zazpívali koledy. Toto představení 
zopakovali ještě dvakrát pro svoje spolužáky ze školky a ze školy i pro 

Já bych chtěl dnes poděkovat 
našim dětem. Za co? 

Za to, že nám mračné dny 
loňského podzimu i této 

pomalu končící zimy projasnily 
a zpříjemnily. Čím? 

Vzpomínejme!... 
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svoje paní učitelky. A brzy na to spousta skupinek malých farních 
koledníků prošla poctivě naše vesnice, přinesla radostnou zvěst 
a požehnání do všech domovů, kde o to stáli, a vykoledovala hromadu 
peněz pro potřebné. Díky za zorganizování patří tradičně Blance. 
Několik skupinek vypomáhalo i v sousedních Boskovicích.  
V této době už naše děti opět pod vedením Soni pilně vyrábějí na jarní 
velikonoční jarmark, máme se na co těšit. A celý rok jsou aktivní 
v přípravě čtvrtečních mší svatých. Týden, co týden se schází v kostele 
či na faře Físovičky a Hvězdičky a trénují křesťanské písničky... Jak je 
vidět, jsou k neutahání, prostě děti. Kéž bychom si z nich vzali příklad. 
A popřemýšleli, jak je odměnit.  
 

Řekl bych, že akcím vyloženě pro děti se u nás momentálně moc nedaří. 
Listopadová hrací odpoledne známá jako tradiční -iáda se nějak vytratila 
do ztracena. Karnevaly pro děti na Sýpce jsou dávnou minulostí. Dětský 
den se kvůli časové blízkosti s Farním dnem také už léta nekoná. A dříve 
oblíbené prázdninové farní tábory asi nemá kdo organizovat. 
Možná jsme všichni přesyceni, a zvláště pak děti zaměstnány vším 
možným… 

 
Tak co s tím, jak ty naše farní naděje odměnit? 

-hd- 
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Tato krása, a ještě mnohem víc vás čeká na veliKO- 
nočním misijním jarmarku na Květnou neděli. 

Přijďte také tvořit… 
 



 

       48 

 

 
„Boží slovo je životodárnou podstatou naší duše; 

živí ji, pase a vede; 
 
 
 
 
 

 
neexistuje nic jiného, 

co by dokázalo 
držet při životě 

duši člověka, 
vyjma Božího slova.“ 

(sv. Ambrož) 
 
 
 

 
Vydáno 1. 3. 2020 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic výhradně pro 
vnitřní potřebu farnosti. 
Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč – tento minimální příspěvek 
vkládejte do označené krabičky na stolku v kostele. 
Kontakt na kněze: 
P. Miroslav Šudoma - 608 755 273, Boskovice, Masarykovo nám. 20, 
email: boskovice@dieceze.cz 
P. Vladimír Sommer (kněz na knínické faře) tel: 772696774 
Kontakt do redakce: své náměty a příspěvky pište na email: 
p.hauptova@seznam.cz nebo napsané na papíře vhoďte do krabičky v kostele. 
Farní časopis naleznete také v elektronické podobě na internetových stránkách 
farnosti: www.kninice.farnost.cz. 

MYŠLENKA NA ZÁVĚR 

 


