
VYZNAČTE SI V KALENDÁŘI 

 
                
   

červen 
4. čtvrtek  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného 

kněze 
7. neděle  Slavnost Nejsvětější Trojice 
11. čtvrtek  Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo 
12. pátek   NOC KOSTELŮ 
19. pátek  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
20. sobota  Neposkvrněné srdce Panny Marie 
24. středa  Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
29. pondělí Slavnost sv. Petra a Pavla 

 
  

Červenec 

3. pátek  Svátek sv. Tomáše 
5. neděle  Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
25. sobota  Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26. neděle  Sv. Jáchyma a Anny – POUTNÍ SLAVNOST 

V ŠEBETOVĚ, mše sv. v 10:30 
 
 

srpen 
6. čtvrtek  Svátek Proměnění Páně 
15. sobota  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
22. sobota  Panna Maria Královna 
23. neděle  OSLAVA POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA 
24. pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
   Výročí posvěcení kostela 
30.  neděle  HODY VE VÁŽANECH, mše sv. v 10:00 
 

 
„mezi dveřmi se řekne to podstatné” 

 
“Když navážeme dialog, nikdy nevíme, jak to skončí. Možná na místo 
toho, aby se prokázalo, že jsme moudří a ostatní jsou hloupí, tak se 

odhalí, že moudří jsou ti druzí a my jsme ti hloupí.“ 
 

úryvky z přednášek na fortna.eu 
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Někdy koncem dubna jsem náhodou zaslechl v Radiu Proglas, že se 
letošní Noc kostelů přesouvá z 5. na 12. června. Ejhle, po době 
karantény, uzavřenosti v domovech, dobrá zpráva, konečně akce, která 
je povolena a celostátně propagovaná. A my máme jedinečnou šanci 
náš knínický kostel otevřít, otevřít všem, farníkům, občanům z Knínic 
i okolí i náhodně či záměrně okolojdoucím. Můžeme všechny pozvat 
ke chvilce ztišení, zastavení ve všedním shonu, pro někoho k prohlídce 
budovy stojící na kopečku a v které možná nikdy nebyl… 
Po čase váhání se dala dohromady parta nadšenců, která začala 
pomalu první knínickou Noc kostelů připravovat. 

Co můžeme nabídnout? Přijďte a uvidíte. 
Po mši svaté, která bude jako každý pátek v 18 hodin, si můžeme 
s tištěným (možná i živým – živou) průvodcem projít náš kostel 
a dozvědět se nebo si potvrdit, socha kteréhože svatého na nás 
odkud shlíží, pozvednout oči do klenby, prohlédnout si barevné 
vitráže oken, kterých si jindy ani nevšimneme. Zájemci budou mít 
možnost seznámit se formou prezentace s tím, co to vlastně 
kostel je a co se v něm více či méně často odehrává. Také 
zavzpomínáme na akce, které se v posledních letech ve farnosti 
konaly a kterých jsme se třeba zúčastnili. 
Kromě obrazů Křížové cesty je možno si nově projít i Cestu 
světla, provizorně instalovanou v našem kostele. U zavřených 
bočních dveří si můžeme vyzkoušet, jaké to asi bylo, když se 
před staletími opisovala Bible nebo i jiné knihy ručně. Zkusíme 
uctít našeho patrona sv. Marka opisováním jeho evangelia 
(nezapomeňte si vzít brýle!). Malá výstava fotografií našeho 
kostela nás může vybídnout k tomu, abychom i my zavzpomínali, 
jestli někde doma nějaké nenajdeme a neukážeme je ostatním.  
Ani děti různého věku nepřijdou zkrátka. Bude pro ně připraven 
program, při kterém se pobaví a něco zajímavého dozvědí. 
Před dvacátou hodinou si můžeme vyšlápnout vzhůru nad kostel, 
podívat se, jak se zvoní “klekání”, a poslechnout si pěkně zblízka 
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náš starobylý zvon. Pokud všechno vyjde, budeme mít možnost 
po dvaceti letech sestoupit do hrobky šebetovských hrabat nebo 
vystoupat po schodech na kostelní věž a zjistit, co vlastně 
v současnosti otáčí rafikami věžních hodin a odbíjí čtvrt i celé 
hodiny. 
V ztemnělém kostele potom poděkujeme krátkou pobožností 
a chvalozpěvem za prožitý den a odebereme se k odpočinku, 
abychom ráno mohli vyjít za svou prací, podle motta letošní Noci 
kostelů: 

Učinil jsi měsíc k určování času. 
Přivádíš tmu, NOC se snese… 

Slunce vychází 
a člověk vyjde za svou prací. 

Žalm 104,19-23 
 

Proč právě tyto verše jsou mottem Noci kostelů 2020? 
„V letošním roce se měla Noc kostelů konat 5. června, což je také 
Mezinárodní den životního prostředí. Autoři motta se tak pokusili spojit 
téma Noci otevřených kostelů, tedy míst, kde lidé chválí Boha za 
stvoření, za život, ... s tématem úcty k životnímu prostředí. Pro mnohá 
místa asi nebude snadné toto téma propojit. Ale nic to nemění na tom, 
abychom si všimli, že Bible svět přírody okolo nás velmi vážně vnímá 
a nezůstává k ní lhostejná.“ (P. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska Praha) 

 

 
Vyhodnocení farníčkovské soutěže 
Za přítomnosti notáře a státního zástupce proběhlo 
losování z příspěvků do Letního Farníčku. Všem 
zúčastněným mnohokrát děkujeme a slavnostně oznamujeme, 
že z dětí byla vylosována Bety Muchová, obdrží poukázku 
150 Kč na koupi knihy v Knihkupectví Tomáše Špidlíka v Boskovicích. 
Zvláštní cenu za nejdříve doručený příspěvek získává Johanka 
Měkotová a sourozenci Komárkovi, můžou se těšit na CD kapely 
Chapela. A z dospělých bude odměněna za svůj článek paní Gréna-
rová, snad ji též potěší CD kapely Chapela. 
Pán Bůh zaplať za veškerou spolupráci na tvorbě farního časopisu. 

Redakce Farníčku 
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POZVÁNKY 
 

ADORACE ZA NAŠI Farní rodinu A DUCHOVNÍ PASTÝŘE 
Vnímáme povolání od Boha k intenzivnější modlitbě za naši farnost… 
Připoj se i ty k modlitbě se společným úmyslem… Hodnota každé 
modlitby je veliká… 
 

Každou červnovou sobotu kdykoliv od 8:00 do 22:00 
můžeš přicházet před svatostánek v našem kostele a dát 
Ježíši svůj čas.... Jistě ho promění… 

 
Pokud se můžeš zavázat ke konkrétnímu času, který v kostele strávíš, 
zapiš prosím své jméno prostřednictvím formuláře na farních stránkách 
nebo do adoračního archu v kostele. 

Petra a Blanka 
 

REGISTRACE FARNÍCH KONTAKTŮ 
Tvoříme databázi farníků, kteří mají zájem o zasílání info zpráv z dění 
farnosti. Můžete si vybrat, zda chcete informace dostávat formou sms, 
na email, WhatsApp nebo Messenger. Pokud o toto máte zájem 
a nejste-li ještě registrovaní, využijte tabulku v kostele na stolku, kde se 
můžete zapsat. Kontakty spravuje Mirek Hartl (tel. 608282088) a využívá 
je pouze k posílání farních infozpráv. 
 

POSVÍCENÍ 
V neděli 23. srpna se sejdeme k farní slavnosti – 
můžeme spojit farní den s oslavou posvěcení 
našeho kostela. 
 

PŘED SLAVNOSTÍ BOŽÍHO TĚLA PLÁNUJEME VĚTŠÍ ÚKLID KOSTELA 
Brzy očekávejte bližší informace. 
 

Výzva – prosba 
Prosím všechny, kdo máte doma fotky našeho kostela – ze svatby, 
pohřbu, křtu, prvního sv. přijímání, biřmování, ... z oprav vnitřku 
i vnějšku, fotky kostela z různých stran a úhlů, z různých období, 
historické i nejnovější – a jste ochotni je zapůjčit na připravovanou 
výstavu, abyste kontaktovali osobně nebo telefonicky (774282034) 
Petra Haupta. 

Farní den letos 

v červnu nebude.  


