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 Milí farníci, 
krátce před psaním těchto řádků, mě zavolali do nemocnice, abych udělil svátost 

nemocných umírajícímu člověku. Uvědomil jsem si při tom, že v myslích 

mnoha lidí je tato svátost stále ještě tím posledním pomazáním. Když už není 

jiná naděje, tak se zavolá kněz. Je to sice pravda, ale rozhodně ne celá. Svátost 

nemocných je mnohem víc než jen posila na cestě do věčnosti. Více se o ní 

dozvíte v tomto Farníčku, proto se s vámi podělím jen o jednu nedávnou 

zkušenost. 

 

Při své týdenní pěší pouti na Velehrad jeden z poutnických proudů nocuje také 

v Boskovicích. Je to z úterý na středu. Letos jim v úterý celou cestu vydatně 

pršelo, takže jsem jim nabídl večer na faře malé občerstvení. Vděčně se nahrnuli 

dovnitř. Někteří se ostýchali a ptali se, jestli takhle promočení můžou vůbec 

vejít do sálu. Říkal jsem, že samozřejmě ano, i když jsem v duchu tušil, že se 

při úklidu po nich pěkně zapotím, a upřímně, moc se mi do toho nechtělo. 

V 18  hodin už všichni opustili sál a šli do kostela na mši svatou. Zatím jsem 

trochu umýval nádobí a přemýšlel, jak do toho úklidu na chodbě a v sále. Když 

jsem pak vyšel na chodbu, zjistil jsem, že už částečně uschla a že je navíc čistá! 

Celodenní déšť spojený s chůzí po asfaltové 

silnici způsobil, že nikde nebylo ani stopy po 

blátě, či nějaké nečistotě. Poutníci byli unavení, 

promočení, ale čistí. 

 

Tak je to mnohdy i při naší životní cestě. V mládí 

i v dospělosti se člověk častěji „umaže“ od hříchu. 

Abychom to zvládli, máme svátosti, které nám 

pomáhají. Ke konci života, v utrpení, v nemoci je člověk očišťován už tím 

samým utrpením, pokud je nese statečně s vědomím, že jej ono připodobňuje 

trpícímu Kristu. Posilou nám v tom je i svátost nemocných. Může způsobit 

i uzdravení, pokud je to Boží vůle, a je to prospěšné pro spásu nemocného. 

A i kdyby ne, kdyby se bolest a utrpení nezmírnili, pomazání nemocných nám 

dává sílu je snášet. Jsem přesvědčen, že lidé pravidelně přijímající tuto svátost, 

jsou lépe připraveni na přechod ze života pozemského do života nebeského. 

Schválně píšu do života nebeského, protože ten, kdo v utrpení, stáří, či nemoci 

přijímá tuto svátost, ten je na konci života sice vyčerpaný, tělo je mnohdy 

znetvořené, ale duše je čistá, připravená setkat se s Pánem. 

 

S přáním krásného prožití podzimních dnů se s vámi loučí 

a žehná vám kaplan Michal. 
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 Letošní jaro a začátek léta bylo v naší farnosti ve znamení slavností a svátků. 

Krátce po největších křesťanských svátcích, Velikonocích, jsme slavili 

knínickou pouť a týden nato první svaté přijímání a první svátost smíření 

našich dětí. V měsíci květnu jsme oslavovali naši nebeskou Matku májovými 

pobožnostmi. Prožili jsme slavnost Seslání Ducha svatého, slavnost 

Nejsvětější Trojice a pro nás už skoro zapomenutým způsobem i slavnost 

Těla a Krve Páně. Po mnoha letech jsme tentokrát vyšli v eucharistickém 

průvodu ven z kostela ke čtyřem oltáříčkům postaveným na různých místech 

naší obce. Dobře jsme se pobavili a prožili krásné společenství při Farním 

dnu. Začátkem prázdnin si navzájem udělily svátost manželství dva páry 

mladých lidí z naší farnosti. 

 

 

 

 

Ale ještě jeden slavný den, 

i když trošku nenápadný, 

jsme v naší farnosti mohli prožít.  

Na slavnost Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova přijalo několik našich 

farníků také jednu svátost - svátost nemocných. Bylo to bez velkých řečí, 

bez velké přípravy a bez nějakého pohoštění, slavnostního oběda či večeře. 

Ale o to byl tento obřad působivější. Otec Michal ve své promluvě spojil 

Ježíšovo Nejsvětější Srdce se srdcem každého z nás, zvláště všech 

nemocných a trpících. 

Potom udělil svátost nemocných otci Vladimírovi a společně pak udělovali 

tuto svátost dalším asi jedenácti farníkům. Bylo poznat, jak milost této 

svátosti naplňuje nejen ty, kteří ji přijímali, ale všechny přítomné v kostele. 

Já osobně jsem to tak cítil a jsem rád, že jsem  tuto krásnou slavnost mohl 

takto prožít. 

V tomto Farníčku  se o svátosti nemocných můžeme dozvědět něco víc. 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3Dra-IwMcCFQZcGgod_iIPBQ&url=https://raduliks.signaly.cz/0710/jako-maria&ei=7y_aVb2QC4a4af7FvCg&psig=AFQjCNHZhn96gix8RzLdQFUwujNkFa6sxA&ust=1440448805103750
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Katechismus katolické církve v úvodu ke kapitole 

o pomazání nemocných říká: 

„Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží 

doporučuje celá církev své nemocné trpícímu 

a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. 

Vybízí je, aby se dobrovolně přidružili ke Kristovu 

utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní Božímu 

lidu.“ 

 

Svátost pomazání nemocných je jedna ze sedmi svátostí Nového zákona, 

ustanovená od Krista, našeho Pána. Svátostné pomazání je znamením, 

že nemocný není ve zkoušce opuštěn, je s ním Ježíš, který zná utrpení, aby ho 

pozdvihl svou mocí, posílil, případně uzdravil, aby mu pomohl zachovat důvěru 

k Otci a naději ve vzkříšení. 

Ladislav Simajchl v publikaci nazvané Liturgie píše: „Ještě donedávna – do 

koncilu – nesla tato svátost láskyplné péče Pána Ježíše nešťastný název kdesi 

ze středověku: „extrema unctio“ – poslední pomazání. Tento název z ní udělal 

strašáka nemocných.“ Možná i my tuto svátost vnímáme podobně nebo nějak 

pokřiveně. Pojďme si tedy na následujících řádcích přiblížit svátost nemocných 

tak, jak ji chápe a praktikuje církev v dnešní době. 

 

Po II. vatikánském koncilu obnovený obřad této svátosti vrátil název i důraz 

tam, kde v raném křesťanství původně byl. Není to totiž svátost pro umírající, 

ale pro nemocné. Není tu cílem „posvěcení smrti“, ale pomoc k životu, 

k uzdravení, oživení nemocného. Ježíš přichází jako milosrdný Samaritán 

k nemocnému, aby ho posílil, vrátil životu, zachoval pro život navěky. O život 

se tu jedná, ne o smrt. Stejně jako všechny svátosti je i tato svátost svátostí 

života. 

„Tento návrat od představy zaopatřujícího kněze – sýčka věštícího smrt – 

k původní podobě – zástupce milujícího Ježíše, který spěchá, aby léčil, posílil, 

uzdravil nemocného – to je krásná cesta.“ Píše Ladislav Simajchl. 

Jsme-li nemocní, máme si na pomoc pozvat Pána Ježíše a nemořit se s nemocí 

sami. Je tu přece svátost církve, svátostná prosba za posílení. 

Svátost pomazání nemocných dává nemocným milost Ducha svatého: 

pomáhá celému člověku k uzdravení, posiluje jeho důvěru v Boha a 

vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl nejen 

statečně snášet utrpení, ale také proti němu bojovat, a prospívá-li to jeho 

http://media1.webgarden.name/images/media1:4f8af8e94bf84.jpg/nemocni.jpg
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spáse, dosáhnout zdraví; poskytuje také, pokud je třeba, odpuštění hříchů 

a dovršení křesťanského pokání. 
Máme si uvědomit, že nemoc má záchranný charakter a svátost nemocných je 

k uzdravení. A pokud takto zaopatřený člověk přece jen zemře, je mu svátost 

ke smíření s Bohem i lidmi, je to jakýsi „druhý křest“ pro život věčný. Vede 

tedy i tenkrát k životu a nikdy ke smrti. 

 

Kdo přijímá a kdo uděluje? 
 

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení 

života. Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být 

v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří. 

Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě 

další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost 

opakovat, jestliže nastane zhoršení. Je vhodné ji přijmout před těžkým 

chirurgickým zákrokem. Má být také udělena starým lidem, kteří slábnou 

věkem, i bez těžké nemoci; dětem od chvíle, kdy jsou schopny chápat, že jim 

svátost přináší posilu; nemocným, kteří ztratili užívání smyslů nebo rozumu 

(bezvědomí), ale při vědomí by pravděpodobně o svátost požádali. Svátost se 

neuděluje zemřelým. 

Pomazání nemocných mohou udělovat pouze biskupové a kněží. 

 

Jak se slaví tato svátost? 
 

Pomazání nemocných je, jako všechny svátosti, slavením liturgie 

ve společenství, ať už se koná v rodině, v nemocnici nebo v kostele, pro jednoho 

nemocného nebo pro skupinu nemocných. Liturgická pravidla doporučují, 

aby byla svátost nemocných udělována během mše svaté. Předcházet jí má 

zpověď a četba Božího slova, zvláště textu z listu Jakubova (5,14-16), což je 

základní text, který hovoří o pomazání nemocných olejem prostřednictvím 

představených církve. 

„Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad 

ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání 

nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu 

odpuštěno.“ 

Slavení svátosti zahrnuje hlavně tyto prvky: „představení církevní obce“ mlčky 

vkládají ruce(*) na nemocné; modlí se nad nimi ve víře církve; pak vykonají 

mazání olejem, pokud možno posvěceným od biskupa – kněz maže nemocného 

na čele a na rukou a přitom říká: 
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Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své 

milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. 

Odpověď: Amen. 

 

Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní. 

Odpověď: Amen. 

 

Potom kněz říká modlitbu: 

Modleme se: Prosíme tě, náš Spasiteli, 

uzdrav milostí Ducha svatého tohoto nemocného 

(tuto nemocnou), odpusť mu (jí) hříchy a zbav ho (ji) všech bolestí duše 

i těla, aby mohl(a) s novými silami opět plnit své povinnosti. Neboť ty žiješ 

a kraluješ na věky věků. 

 
(*) Vkládání rukou je starodávné gesto modlitby, které naznačuje pomoc, která není dána 

lidmi, ale přichází shůry. Toto gesto se děje v naprostém tichu, neboť také ticho je důležitým 

prvkem modlitby - vyjadřuje mlčení člověka před Boží mocí a očekávání Ducha svatého. 
 

 

Zvláštní milost svátosti pomazání nemocných má tyto účinky: 

 

 spojení nemocného s Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu 

i k prospěchu celé církve; 

 útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří; 

 odpuštění hříchů, jestliže je nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; 

 uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše; 

 přípravu na přechod do věčného života. 

 

Církev kromě pomazání nemocných poskytuje těm, kteří se chystají opustit 

tento život, pokrm na cestu (viatikum) - eucharistii. 

 

 

 

 

Kristus nade vším vítězí a dává nemoci smysl. Kristus – Boží Syn – přijal 

utrpení dobrovolně, musí v něm tedy být nějaká veliká hodnota. Ježíš ve 

svátosti pomazání nemocných přichází k trpícímu bratru, za kterého již 

nasadil život. 
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Jak se vyrovnat s vlastním stářím? 
To máte tak, řekne se, neslyším. Do kostela se snažím 

chodit, ale kněze akorát pozoruju, co dělá, ale nic 

nerozumím. Tak se aspoň modlím růženec. Po cestě ke 

kostelu nerada chodím, protože auta za sebou neslyším, 

tak se šplhám s hůlkou po Hradisku. Vonehdá stojím 

u silnice a dívám se na obě strany, nic nejede a než se přešourám přes silnicu, 

stojí vedle mě auto a čeká až přendu. Tak sem mrzutá, že se mnou mají těžkosti. 

U zpovědi taky kněze neslyším, co mě říká, akorát mám pocit, že všichni, co 

stojí v kostele, slyší mě. Taky mám problémy s polykáním, málo se mě tvoří 

sliny, tak se mě hostie špatně přijímají. Písně nezpívám, protože neslyším, která 

sloka se zrovna zpívá, tak abych svým krákáním nedělala vostudu.  Jinak  si 

neztěžuju, snažím se chodit. Z ohlášek nerozumím ani slovo a na nástěnce je to 

moc malým písmem. Tak nevím, za koho je mše svatá sloužena. No snažím se 

chodit, pokud nohy dovolí.  

S kamarádkama jsem si vždycky ráda popovídala. Teď asi ví, co mám 

za problém s ušima, tak se na sebe jenom usmějeme a pozdravíme se. Musíme 

to brát tak, jak to jde. Nedá se nic dělat. Jsou na tom lidi ještě hůř než já. 

O svátosti nemocných jsem se dozvěděla náhodou těsně před mší svatou. Ještě 

si aspoň něco můžu přečíst ve Farníčku, co se děje.  

(Děkuji za poskytnutí cenných informací, protože zdravý člověk si to nedokáže 

představit, s čím vším se musíte vypořádat.) 

 

Potíže se sluchem má nás asi víc. Někteří nosí naslouchátka, sedají si v kostele 

na různá místa a nic nepomáhá. Já sice slyším, ale kněžím nerozumím (hlavně 

ohlášky, mluví moc rychle). O svátosti nemocných jsem vůbec nevěděla. Na 

nástěnce jsem nic neviděla, asi jsem byla zrovna ten týden nemocná. Obdivuju 

Farníček, co tam všechno máte sepsaný, ale já už na psaní nemám hlavu. 

 

Život naplněný modlitbou a prací 

Chtěla bych touto cestou poděkovat naší babičce, že můžeme bydlet společně 

pod jednou střechou. Svým obyčejným životem, naplněným  modlitbou a prací, 

nám dává dobrý příklad. 

Zažila válečné útrapy i poválečné těžkosti (stanné právo, bombardování, 

potraviny na příděl, nedostatek oblečení…). Přesto vzpomíná s láskou 

a vděčností, jak si lidé dokázali pomáhat.  

„A měli k sobě lidé tenkrát blíž.“ 

Jména pisatelů 

nejsou uvedena. 

Děkujeme za 

vaše svědectví! 
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Dodnes pořád něco dělá a dávno by mohla  zaslouženě odpočívat. Dřív mi to 

vadilo: „no přece já si to udělám rychleji a líp“…, ale teď vím, že je to k našemu 

i jejímu prospěchu. Jsou to drobné práce a pro nás zanedbatelné, ale babička 

se tím pohybem udržuje v dobré tělesné kondici, i když jí každý úkon dá čím 

dál víc námahy a sebezapírání, protože jí bolí celý člověk. Dělá vše s láskou 

k Bohu i k nám bližním. 

Zdánlivě naivní příhoda mě pomohla změnit postoj k babičce. Měli jsme na 

stejnou věc každá opačný názor. Moje myšlenka: „Jak to ten Bůh má 

rozhodnout, když každá se modlíme za jiný výsledek?“ Dopadlo to podle 

babiččiných proseb. A tak jsem musela uznat, že babička se umí lépe, vytrvaleji, 

poctivěji modlit a k tomu ještě Bohu nabízí své zdravotní problémy, má 

trpělivost, svědomitost, štědrost, pokoru, srdečnost, pracovitost,... je svatá. 

Už i vnoučata si toho všimla: „Babičko ty máš přece svátek, tak proč nám něco 

dáváš?” 

Asi čekáte jméno té svaté babičky, ale to přece může být i ta vaše babička, 

dědeček, soused, starý nebo osamocený člověk v našem okolí. 

Děkuji všem starým a nemocným lidem, že Vás mezi sebou máme. 

Vaše  modlitby a zdravotní hendikep otvírá nám ostatním lidem srdce 

a uzdravuje naše duše.  

 

Drazí a Bohem milovaní, 
na začátek bych se vám chtěla omluvit, že píši o umírání, i když s touto 

skutečností nemám osobní zkušenost. I přesto bych se s vámi chtěla na umírání 

podívat z mého laického pohledu zdravotní sestry, dcery, vnučky a Božího 

dítěte, který má milujícího Otce. 

Se smrtí jsem se setkala jako malé asi čtyřleté dítě poprvé. Byla to smrt mého 

dědečka. Zpovzdálí jsem spíš sledovala reakce lidí a pamatuji si tuto událost, 

ž  byla něčím výjimečná, ale to je všechno. Dalšího umírajícího člověka jsem 

potkala jako studentka zdravotní školy v nemocnici. Nevěděla jsem, jak 

se zachovat ve chvílích, kdy umíral člověk. Jen si pamatuji, jak nevlídně 

se chovala jedna pečovatelka k tomuto člověku. Vnitřně se mě to moc dotýkalo. 

Zvlášť, když jsem si představila, že takové nevhodné řeči může někdo říkat 

u lůžka mého blízkého člověka. Cítila jsem bez nějakých hlubších znalostí 

o umírání, že ten člověk, který umírá, musí cítit toto chování…. 

Když jsem nastoupila do práce jako zdravotní sestra, tak si pamatuji, že mi 

ve službě umírala jedna paní. Byla na pokoji sama a já se strachem chodila 

okolo a zpovzdálí sledovala její dýchající hrudník, jestli už…. Nevěděla jsem, 

jak se máme chovat k těmto lidem. Péči o zemřelé tělo jsme měli ve školních 

osnovách, ale co ten člověk může prožívat a jak mu pomoct v jeho nelehké 

situaci, to jsem nevěděla. 
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A potom přišla zkušenost pro mě velmi bolestná, ale přesto plná naděje 

a nového pohledu na smrt a umírání…. Zemřel mi „nečekaně“ tatínek. 

Odešel  do nemocnice a ten den zemřel. Nebyli jsme u jeho odchodu z tohoto 

pozemského světa. Velmi mi pomohlo, že jsem často volala v modlitbě k Panně 

Marii, aby mi pomohla tuto skutečnost příjmout a vyrovnat se s ní. Přes 

fyzickou bolest srdce a slzy jsem důvěřovala, že je tatínek v Boží náruči. Že už 

nežije v takové podobě, jak žil, ale že žije někde, kde už ho netrápí fyzické 

bolesti. Nebyly to slzy beznaděje, spíš v těch slzách byla lítost nad tím, co jsem 

tatínkovi nestihla sdělit, udělat a samozřejmě i lítost, že už s ním nic na tomto 

světě neprožiji. 

Měla jsem spoustu otázek ohledně smrti a jednou mi moje přítelkyně řekla, 

že v Brně bude kurz dobrovolníka v pastoraci u lůžka nemocného pod záštitou 

Brněnského biskupství. Svitla mi naděje na zodpovězení otázek, které si člověk 

nesl ve svém nitru. Hledala jsem, jak umírajícím lidem pomoct jako zdravotní 

sestra, ale také jako člověk, který nechce jen pasivně hledět na umírání druhých 

a nevědět o smrti a umírání nic… 

Lidé, kteří nám na kurzu přednášeli, byli plní radosti, naděje, pokoje a hluboké 

víry … Zpočátku jsem to dost dobře nechápala, ale cítila jsem, že je to postoj, 

který je v souladu s mým nitrem. Že mi ti lidé mluví z duše.  Najednou jsem 

pochopila, že člověk nemusí jen pasivně sledovat umírání někoho druhého, 

ale že se může aktivně podílet a být tomuto člověku velkou pomocí při umírání 

tomuto světu a narození se pro život nový…. 

Po absolvování tohoto kurzu jsem měla tu příležitost a obrovský dar se setkat 

s pár lidmi umírajícími a být jim nablízku v posledních chvílích. Nebylo pro mě 

lehké k těmto lidem přicházet. Pokaždé to byly vnitřní boje a pochybnosti 

o mé lidské malosti, ale když jsem to všechno předkládala v modlitbě Bohu 

a prosila o Jeho vedení a pomoc, nakonec jsem užasla, jaké vzácné chvilky jsem 

s těmito umírajícími lidmi a jejich rodinami, prožila. To, že člověk přišel 

a zeptal se těchto lidí, jak se cítí, stačilo k tomu, aby se lidé rozpovídali. Měla 

jsem pocit, že těmto lidem stačí, když někdo je u nich a naslouchá jim. 

Naslouchá a nechce jim vymlouvat, co cítí. Jen naslouchá a oni cítí respekt 

s každým slovem, které vyřknou. Nakonec jsme všechny pochybnosti předložili 

v modlitbě před milujícího Boha a v slzách dojetí se loučili. A já jsem cítila, 

že Bůh je v jejich utrpení prostě nenechá. 

Podle mého názoru se bojíme všichni něčeho neznámého. Se smrtí se potká 

většina z nás jen párkrát ve svém životě. Jsou ale lidé, kteří mají s umíráním lidí 

zkušenosti a mají také vědomosti, kterými mohou nám laikům pomoct, když 

odchází někdo z našich blízkých. Nebojme se tyto lidi oslovit. V našem okolí 

to mohou být kněží, lidé z hospiců, vyškolení laici… Další možností jsou 
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telefonické konzultace nebo webové stránky, které jsou k dispozici právě pro 

lidi, kteří se o umírající starají. (www.cestadomu.cz) 

Bůh je v mém životě od mého početí, přes zrození pro tento svět, jde se mnou 

celým životem – radostmi i starostmi a měl by mě nechat samotnou, když se 

budu rodit pro život věčný? Tomu nemohu uvěřit.  Věřím, že Bůh – můj milující 

Tatínek – mě bude držet v náručí a bude se mnou. Když se rodíme pro tento 

pozemský svět jako miminka, musíme projít úzkou cestou a s bolestmi se zrodit 

pro něco nového. Stejně tak umírání. My se budeme rodit pro nový život – pro 

život v nebi – pro život v dokonalé Boží lásce, po které touží každý z nás, 

a kterou každý z nás celý život hledá, i když si to možná nepřipouští…. A kvůli 

tomu přece stojí za to bojovat do posledních sil s Pánem v objetí… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí nemocní, staří, trpící… 

 Ježíš vás bere do své služby: Svým utrpením mu pomáháte vykoupit 

svět, když je přidáte k jeho křížové cestě 

 Vaši pomoc potřebuje vaše rodina a celý svět: Vy se umíte modlit, 

máte na to čas. 

 Váš dobrý příklad trpělivosti potřebuje mládež kolem vás. 

 Máte právo už být bezstarostní. Dost jste se už v životě nastarali, teď 

nechte starosti mladším a ničím se netrapte. 

 Máte právo být radostní a veselí – vždyť my starší už máme blízko 

do nebe. 

 Máte právo každý aspoň trochu klidný den si přímo vychutnávat a 

vážit si ho jako Božího daru, který už vlastně být nemusel. 
(upraveno podle brožury Liturgie, Ladislav Simajchl) 

 

http://www.cestadomu.cz/
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Kněz, vynikající řečník a člověk, 

kterého si nesmírně vážím, nejen 

pro jeho postavení nebo věk, 

ale proto, že mě naučil pokoře. 

Kdo ho někdy navštívil nebo pozval k sobě domů, 

ví, že je s ním navíc i legrace a umí poutavě vyprávět. 

A protože už nějaký ten čas žije sám a brzy oslaví osmdesátiny, nedalo mi to 

a položila jsem mu pár otázek. 

Otče Vladimíre, tento Farníček je o stáří a o svátosti pomazání 

nemocných. Jak myslíte, že je u nás postaráno o seniory? 

Staráme se o mladé, ale ne o ty starší. Je to věc nejen kněží, ale hlavně rodičů 

a kmotrů, kteří jsou zodpovědní za výchovu. Zájem o staré lidi je sem tam, víc 

se staráme o mládež, ale péče o starší je slabší. Je to vidět i v rodinách. Dříve 

bydleli všichni společně, dnes jsou staří dáni do domova důchodců, jsou 

vyloučení ze společnosti. Mladí si k nim chodí pouze pro peníze. Láska, 

ta chybí. Častěji se za nimi stavit a potěšit je. V jedné farnosti mě soused vedl 

do vinného sklepa, který vybudoval. Šel jsem pomalu.“ No ty už nemůžeš, ty už 

jsi slabý“, říkal. Dnes už je po smrti. Zemřel na následky zranění při opravě 

kostela, měl 45 roků. No a já jsem ještě tady. Nejsme si nikdy jistí, kdy 

odejdeme. Roky jsou darem od Boha. 

Jaký jste vy měl vztah k prarodičům? 

Často jsme je navštěvovali, hlavně rodiče od tatínka. Babička byla milá, měli 

kozy, díval jsem se, jak je dojí. Bydleli jen o pár ulic dál, než my. 

Vy pocházíte ze sedmi dětí? 

Ano, já jsem byl nejmladší. Vychovávaly mě většinou starší sestry, bylo jich 

šest. Maminka byla zaměstnaná v Brně, uklízela v kanceláři. Odjížděla 

v poledne a vracela se o půlnoci. Ráno však vstávala už o půl čtvrté a jelo se do 

lesa pro dřevo, aby bylo čím topit.  

Dětství jste prožil za války. Asi to nebylo lehké, že? 

Za války bylo vše na lístky. Museli jsme se uskromnit. Do školy kus suchého 

chleba a hruška. Záviděl jsem spolužákům, co měli chleba se sádlem nebo 

škvarky. Když byly nálety, utíkali jsme do sklepa. Pak přišlo osvobození, přijeli 

Rusové a hledali ubytování. Otec uměl rusky, naučil se to v zajetí za 1. světové 

války. Bál se o dcery, a tak napovídal vojákům, že je u nás cholera. 

Jak často chodíme kolem fary, 

díváme se do oken a občas 

spatříme světlo v horním patře? 

Víme, kdo tam bydlí? 

Známe ho vůbec? 
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Obecní i měšťanskou školu jste vychodil v Rousínově u Vyškova, odkud 

pocházíte. Co jste dělal pak? 

Když mi nabízeli zaměstnání, mohl jsem si vybrat horníka, slévače, malíře nebo 

stolaře. Tatínek byl malířem, tak jsem vzal raději stolařinu, aby mi do toho moc 

nemluvil. V Rousínově to bylo běžné povolání. Po vyučení jsem rok pracoval, 

ale uřízl jsem si kus prstu, a tak jsem odešel do Brna dělat skladníka. Zde jsem 

byl také rok, a pak už jsem byl přijat do Litoměřic. Studoval jsem celkem sedm 

let. Po pěti semestrech jsem přerušil studium, abych si splnil základní vojenskou 

službu. Hned mě ale neodvedli, a tak jsem nějakou dobu pobýval v Krnově. 

Rukoval jsem do Jemnice, pak na Šumavu a do Mošnova na letiště 

k technickému praporu. Nebyli jsme klasičtí PTP, měli jsme i zbraně. Díky 

kurzu sběračů raněných jsem se dostal ke zdravoťákům. Stal se ze mě zdravotní 

instruktor. Bydlel jsem v bytě lékaře, který přijížděl jen jednou za měsíc. V jeho 

ordinaci jsem léčil i civily. Pro léky jsem si jezdil do Ostravy. 

Vaše kněžské působení bylo popsáno již v dřívějším Farníčku. Jak 

dlouho jste ale v Knínicích? 

Zde jsem asi 13 nebo 14 roků. Je to nejdelší doba mého kněžského působení. 

Ve Vranovicích jsem byl deset roků. 

Jak na vás doléhá stáří? 

Asi jak na každého v mém věku, ale nějak si to nepřipouštím. To, co jsem prožil 

s kyčlí je něco zvláštního. I lékaři se divili, jak jsem to zvládl, jak jsem se z toho 

rychle dostal. Teď mě trochu trápí revma, ale to vás může trápit i v mladším 

věku. 
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A co samota? 

Dost chybí, že není s kým se poradit, kdo by vás povzbudil, kdo by uvařil. 

Nejhorší je, že když je člověk sám a něco se stane, není, kdo by vám pomohl. 

Ještěže jsou mobilní telefony! To mi pomohlo, když jsem si zlomil nohu 

v krčku. Musel jsem se však k němu doplazit. Někdy mě také trápí nezájem lidí. 

Však on si nějak poradí! Mohli by přijít alespoň na chvíli. Sloužím druhým, 

povzbuzuji, ale kdo povzbudí mě? Ale je tu přece Duch Svatý a já se mohu 

každý den odkázat do rukou Božích. 

Přijal jste svátost pomazání nemocných? 

Ano a několikrát! Kněžím se uděluje trochu jinak. Všem se mažou olejem dlaně, 

ale kněz už je má pomazané od biskupa, když byl svěcen, mažou se mu tedy 

ruce na hřbetě. Jde vlastně o tři svátosti, které spolu úzce souvisí: svátost oltářní, 

smíření a pomazání nemocných. Dá se udělit i tři hodiny po smrti. Člověk ještě 

vnímá, co se kolem něj děje, ale už neodpovídá. I tehdy může kněz udělit 

rozhřešení. 

Pro koho je svátost pomazání nemocných určena? 

Ve farnosti ji většinou přijímají starší lidé. Je však určena pro všechny nemocné, 

i pro ty, kterým ještě nebyla nemoc lékařem potvrzena. Je také pro ty, kteří jsou 

v nebezpečí smrti. A to jsme v dnešní době téměř neustále všichni. Člověk 

si nevybere, kdy a kde zemře. 

Jak vnímáte tuto svátost? 

Jelikož ji předchází svátost smíření, je jakousi jistotou, že mě Bůh přijímá zpět 

za svého syna či dceru. Patřím mu. Přestože jsem hříšný, tak k němu patřím. 

Dává také sílu, radost a zbavuje strachu. Při obřadu vidím, že člověk je plný 

života, byť by to bylo jen na chvíli, a po přijetí svátosti je rozradostněný. Už se 

tolik smrti nebojí. Nedá to třeba najevo slovy, ale pozná se to na jeho tváři. Před 

přijetím svátosti cítil bázeň a obavy, poté jej však zalije obrovská úleva 

a radost.  Krásně to vyjádřil český básník, tuším, že Josef Václav Sládek: 

„V náruč Boží, odkud jsme vyšli, večer se všichni vrátíme zas. Kdo by se děsil, 

kdo by se třás?“ V Cetkovicích po zpovědi rozdáváme lidem obrázky. Je na nich 

ruka a na ní malé dítě. My všichni jsme ty děti. Jsme v rukou Božích, 

ale neustále z té Boží náruče utíkáme. Hledáme radost a štěstí někde jinde, 

mimo tuto náruč. Každá svátost smíření je návratem do Boží náruče. 

 

Děkuji za rozhovor a přeji vám i nám farníkům hodně radosti ze 

společně prožitých chvil! 

Daniela Ošlejšková 
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ÚSMĚVNÁ MEDITACE - GUY GILBERT 

 

Nedávno mi na krku přistál 80. křížek a často na to myslím. 

Roh ulice je dvakrát dál, než býval. A přidali tam stoupání, kterého 

jsem si dřív nevšiml. 

Musel jsem přestat dobíhat autobusy, protože teď vyjíždějí ze zastávky 

mnohem rychleji než dřív. 

Jsem přesvědčený, že jednotlivé stupně na schodišti se teď dělají 

mnohem vyšší. 

A všimli jste si, jak malými písmenky teď tisknou noviny? 

Prosit lidi, aby mluvili zřetelněji, není k ničemu. Všichni mluví tak 

potichu, že jim není skoro rozumět. 

A oblečení se vyrábí tak těsné, hlavně v pase a na stehnech, je to hrozně 

nepříjemné. 

I mladí se změnili. 

Jsou mnohem mladší, 

než když jsem byl v jejich 

věku. 

A na druhé straně 

lidé mého věku 

jsou mnohem starší než já. 

Tuhle jsem potkal 

jednu starou známou, 

tak strašně zestárla, 

vůbec mě nepoznávala. 

O tomhle všem 

jsem přemýšlel, 

když jsem se ráno myl. 

Dneska už se nedělají 

tak dobrá zrcadla 

jako před šedesáti lety. 
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(čerpáno z Tématických článků Utrpení spravedlivých a Boží uzdravení ze Studijní bible s 

výkladovými poznámkami, str 767-769 a str. 1526-1527) 

Věrnost věřících Bohu nezaručuje, že jejich život bude svobodný od potíží, 

bolesti a utrpení. Ježíš nás ve skutečnosti učí, že je máme očekávat. Bible nám 

poskytuje četné případy zbožných, kteří zakoušeli mnohá utrpení, a to 

z nejrůznějších důvodů - např. Josef, David, Jób, Jeremjáš a Pavel. 

 

Důvody pro to, aby věřící trpěli: 
1. Věřící zakoušení utrpení jakožto trvalý následek pádu Adama a Evy. 

Jakmile do světa vstoupil hřích, život všech lidí byl následně napaden 

bolestí, zármutkem, konflikty a nakonec i smrtí. 

Naše reakce: Musíme se vždy spolehnout na Boží milost, sílu a útěchu. 

2. Někteří věřící trpí ze stejných důvodů jako nevěřící, např. v důsledku 

vlastních skutků. Zásada, že “co člověk zaseje, to také sklidí”, platí 

v obecném smyslu pro každého. Řídíme-li automobil bezohledně, 

následkem může být vážná nehoda. Nedokážeme-li se umírnit v jídle, 

budeme pravděpodobně mít vážné zdravotní problémy. Bůh může takové 

utrpení použít jako prostředek pro káznění, abychom dosáhli “ovoce pokoje 

a spravedlnost”. 

Naše reakce: Musíme jednat vždy v moudrosti a ve shodě s Božím slovem 

a musíme se vyhýbat všemu, co by nás vzdálilo Boží ochranné péči. 

3. Věřící trpí (alespoň ve  svém nitru) také proto, že žijí v hříšném a zkaženém 

světě. 

Naše reakce: Musíme se modlit k Bohu, aby demonstroval své vítězství nad 

mocí hříchu. 

4. Věřící trpí v rukou ďábla. 

a. Písmo jasně říká, že Satan coby “bůh tohoto světa” ovládá tento hříšný 

věk. Byla mu dána moc sužovat nás nejrůznějším způsobem. Jakmile 

se zapojíme do duchovního boje proti “všemu, co ovládá tento věk 

tmy”, budeme nevyhnutelně snášet protivenství. Abychom mohli těmto 

útokům čelit, poskytl nám Bůh duchovní zbroj a duchovní zbraně. 

Naše reakce: Musíme si obléci plnou Boží zbroj a modlit se, a takto 

věrně vytrváme v jeho síle. 

b. Satan se svými následovníky nachází potěšení v pronásledování 

věřících. Ti, kdo milují Pána Ježíše a řídí se jeho zásadami pravdy 

Jb 2,7-8 “A Satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými 

vředy. Jób vzal střep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela.” 



 
 17 

a spravedlnosti, budou pro svou vírou pronásledováni. Ve skutečnosti 

může toto utrpení kvůli spravedlnosti indikovat naši opravdovou 

vydanost Kristu. 

Naše reakce: Jelikož jsou všichni věřící povoláni snášet pronásledování 

a výsměch kvůli spravedlnosti, musíme stát neochvějně a důvěřovat 

tomu, který soudí spravedlivě.  

5. Dalším, pozitivnějším důvodem, proč věřící trpí, je, že “máme mysl 

Kristovu”. Být křesťanem znamená být v Kristu, být s ním ztotožněn; 

následkem toho máme podíl na jeho utrpení. “Plačte s plačícími.” 

Naše reakce: Musíme děkovat Bohu, že tak, jako jsou naše Kristova utrpení, 

je naše také jeho útěcha. 

6. Bůh sám může použít utrpení v našem životě jako katalyzátor duchovního 

růstu nebo změny. 

a. Často používá utrpení, aby volal svůj bloudící lid k pokání z hříchů 

a k obnově víry a důvěry v sebe. 

Naše reakce: Musíme vyznat hříchy, o nichž víme, a zkoumat svůj život, 

zda se v něm nevyskytuje něco, co by rmoutilo Ducha svatého. 

b. Bůh občas používá utrpení, aby vyzkoušel naši víru a zjistil, zůstaneme-

li mu věrní. Zkouška Jóbovy víry byla důvodem, proč Satanovi dovolil 

jej trápit. 

Naše reakce: Musíme si uvědomit, že opravdovost naší víry povede 

k “chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus”. 

c. Bůh používá utrpení také tehdy, chce-li pomoci růstu našeho 

křesťanského charakteru a spravedlnosti. Podle Pavla i Jakuba Bůh 

chce, abychom se skrze utrpení naučili trpělivosti. V utrpení se učíme 

méně spoléhat sami na sebe a více záviset na Bohu a na jeho milosti. 

Naše reakce: Musíme být otevřeni pro to, co nás chce Bůh skrze utrpení 

naučit. 

d. Bůh na nás může rovněž seslat bolest a soužení, abychom byli schopni 

lépe utěšit a povzbudit jiné trpící; tak se prohloubí a zvýší efektivita 

naší služby. 

Naše reakce: Musíme použít svou zkušenost s bolestí, když 

povzbuzujeme a posilujeme jiné věřící. 

7. V neposlední řadě pak Bůh chce použít (a také používá) utrpení věřících při 

šíření svého království a ve svém plánu vykoupení. Nejvýraznější ilustrací 

tohoto principu je utrpení Krista, “svatého a spravedlivého”, který zakusil 

pronásledování, muka a smrt, aby mohl být Boží plán spasení plně 

realizován. To neomlouvá bezbožnost těch, kdo jej ukřižovali, je to však 

příklad toho, jak si může Bůh použít utrpení spravedlivých, které způsobili 

ruce hříšníků, pro vlastní záměr a slávu. 
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Boží vztah k utrpení věřících: 
1. Bůh je účasten v našem utrpení. I když je Satan bohem tohoto věku, smí 

trápit náš život pouze s Božím svolením. Bůh ve svém slovu zaslíbil, 

že nedopustí, abychom byli pokoušeni nad naše síly. 

2. Bůh také zaslíbil, že z každého utrpení a pronásledování těch, kdo jej milují 

a zachovávají jeho přikázání, vzejde dobro. 

3. Mimoto Bůh zaslíbil, že při nás bude stát i v naší bolesti, a že s námi půjde 

“roklí šeré smrti”. Činí tak prostřednictvím Ducha svatého, který nás 

ve všech našich těžkostech potěšuje. 

4. A nakonec: Nezapomeňme, že Pán Ježíš sdílí naši bolest. Když se k němu 

modlíme, máme na své straně soucitného velekněze, jenž sám zakusil 

nejrůznější aspekty našich zkoušek a utrpení. Byly to opravdu “naše 

nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal” a uzdravení našich bolestí 

přichází prostřednictvím utrpení, které on kvůli nám zakusil. 

Vítězství v osobním utrpení: 
Když procházíme zkouškami a soužením, co máme podniknout, abychom se 

s tímto utrpením vyrovnali a zvítězili nad ním? 

1. Zvažme nejrůznější příčiny lidského utrpení (viz výše) a také to, jak se tyto 

příčiny vztahují k nám samotným. Jsme-li schopni identifikovat konkrétní 

příčinu, postupujme podle příslušné výše uvedené reakce. 

2. Věřme, že se Bůh o nás hluboce zajímá bez ohledu na to, v jak krutých 

okolnostech se nacházíme. Utrpení by nikdy nemělo vést k tomu, abychom 

popřeli Boží lásku k nám anebo k tomu, abychom Jej odmítli. 

3. Obraťme se k Bohu ve vroucí modlitbě a hledejme jeho tvář. Očekávejme 

na něj, dokud nás nevysvobodí z našeho soužení. 

4. Očekávejme, že Bůh nám dá dostatek milosti nezbytné k tomu, abychom 

mohli snášet soužení až do okamžiku, kdy přijde vysvobození. Křesťanská 

víra nespočívá v tom, že budou odstraněny slabosti a utrpení, ale 

v projevech Boží moci skrze lidskou slabost. 

5. Čtěme Boží slovo, obzvlášť žalmy, které přinášejí útěchu v čase soužení 

(např. Ž 11; 16; 23; 27; 40; 46; 61; 91; 121; 125; 138) 

6. Hledejme zjevení a rozpoznání od Boha ohledně své konkrétní situace - 

skrze modlitbu, Písmo, osvícení Ducha svatého nebo radu zralého věřícího. 

7. Je-li naše utrpení tělesné povahy, následujme kroky, které jsou 

vyjmenovány níže v článku Boží uzdravení. 

8. Během svého utrpení pamatujme na Kristova slova, jimiž předpověděl, že 

jako věřící budeme v životě zakoušet soužení. Vzhlížejme k budoucnosti 

s očekáváním okamžiku, kdy Bůh “setře...každou slzu s očí. A smrti již 

nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo.” 

(Zj 21,4) 
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BOŽÍ UZDRAVENÍ 
Kroky k uzdravení: Jak si počínat, když se modlíme a usilujeme o Boží 

uzdravení pro svoje tělo? 

1. Dbejme, abychom měli s Bohem a s druhými správný vztah. 

2. Vyhledávejme ve svém životě Ježíšovu přítomnost, vždyť to on nám dá do 

srdce víru, kterou potřebujeme. 

3. Nasyťme svůj život Božím slovem. 

4. Pokud uzdravení nenacházíme, zůstávejme dál v Bohu. Přezkoumejme svůj 

život, abychom přišli na to, jakých změn se Bůh u nás snaží dosáhnout. 

5. Požádejme o modlitby starší církve a též rodinu a přátele. 

6. Navštivme shromáždění, kde je přítomen služebník s uznávanou službou 

uzdravování. 

7. Očekávejme zázrak - důvěřujme v Kristovu moc. 

8. Radujme se, přijde-li uzdravení dnes. Radujme se, pokud se v tuto hodinu 

nedostaví. 

9. Uvědomujme si, že otálí-li Bůh s vyslýcháním modliteb, nejde o odmítání 

proseb. Někdy má Bůh na mysli širší záměr, který, až se uskuteční, vede 

k větší Boží slávě a k našemu dobru. 

10. Vězme, že jsme-li oddanými křesťany, Bůh na nás nikdy nezapomene. 

Miluje nás tak, že si nás vyryl do dlaní. 

 

Poznámka: 

Bible uznává náležité využívání lékařské péče (Mt 9,12; L 10,34; Ko 4,14).  

 

 

  
SVATÍ, KTERÉ 

VZÝVÁME V NEMOCI:  
sv. Antonín Veliký, 

sv. Bernadeta Soubirousová, 

sv. Erminold, 

sv. Ignác Lotschert, 

sv. Jan z Boha, 

sv. Kamil de Lellis, 

sv. Kateřina Sienská, 

sv. Peregrin z Laziosi, 

sv. Rita 

sv. Terezie z Lisieux  

SVATÍ, KTERÉ PROSÍME 

O PŘÍMLUVU PŘI 

UMÍRÁNÍ: 
sv. Barbora,  

sv. Josef, 

sv. Jakub Mladší,apoštol, 

sv. Kamil de Lellis, 

sv. Kateřina Sienská,  

sv. Šebestián, 

sv. Veronika, 

sv. Vincenc Ferrero 

http://www.abcsvatych.com/mesice/7/cervenec14.htm#kamil_de_lellis
http://www.abcsvatych.com/mesice/7/cervenec14.htm#kamil_de_lellis
http://www.abcsvatych.com/mesice/a10/rijen1.htm#terezicka
http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/pomocnici.htm#barbora
http://www.abcsvatych.com/mesice/3/brezen19.htm#josef
http://www.abcsvatych.com/mesice/5/kveten3.htm#jakub
http://www.abcsvatych.com/mesice/7/cervenec14.htm#kamil_de_lellis
http://www.abcsvatych.com/mesice/4/duben29.htm#sienska
http://www.abcsvatych.com/mesice/4/duben5.htm#vincenc
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MODLITBY NEMOCNÝCH 
Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský 

život zkoušce. V nemoci člověk zakouší bezmocnost, vlastní meze 

a ohroženost. 

Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství 

a vzpouře proti Bohu. “Co jsem Pánu udělal, že se mi stalo právě tohle?” 

Takový nářek spontánně přichází na jazyk mnoha lidem, které postihlo nějaké 

neštěstí: nevyléčitelná nemoc, náhlá ztráta dravé osoby, postižené dítě… 

Jestliže je Bůh naším Otcem a miluje nás, proč nás tedy neušetří tolika trápení? 

V utrpení počítáme k nejbolestnějším ty okamžiky, v nichž se člověk cítí sám 

a opuštěn. Z jeho úst se dere nářek, protože se mu zdá, že i Bůh ho opustil. Bůh 

přece je stále nablízku, jak ukazuje autor knihy Jób. On je přesvědčen, 

že navzdory neštěstí a utrpení je mu Bůh vždycky po boku. Bůh, který se ukázal 

Jóbovi, vypadal jako Bůh, který člověka s láskou v jeho utrpení doprovází. 

Tajemství utrpení na zemi nikdy plně nepochopíme, ale máme dobrý vzor 

v Ježíši Kristu, který bral trápení za své – „vzal na sebe naše slabosti a nesl naše 

nemoci” (Mt 8,17). Svým utrpením a svou smrtí na kříži dal Kristus utrpení 

nový smysl: od té doby nás utrpení může připodobnit Kristu a spojit s jeho 

vykupitelským utrpením.  

 

Modlitby na následujících stránkách můžete využít jako inspiraci nebo podklad 

pro vaše modlitby. Strany 21 – 24 tvoří vnitřní dvoulist tohoto Farníčku, můžete 

si jej tedy vyjmout a mít jej nablízku.  A k modlitbám se vracet. Kéž by průvodní 

titulek „Chceš-li, můžeš mě uzdravit“ byl pro nás nadějí, že se to opravdu může 

stát, ať už toužíme po uzdravení tělesném, duševním nebo duchovním. 

 

 

 

 

Za nemocné 
Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše neduhy a ukázal nám 

tak, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolesti; shlédni s otcovskou 

láskou na našeho nemocného bratra N. (na naši nemocnou sestru N.) 

a na všechny, které tíží bolesti a jiné útrapy nemoci, a uzdrav je. Dej, 

ať poznají, že ani v nemoci nejsou sami, ale zůstávají spojeni s Kristem. 

Amen. 
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Při nemoci 
Pane Ježíši, když jsi chodil po této zemi, s láskou ses ujímal nemocných, 

těšil jsi je a uzdravoval. 

Ty víš, jak je pro nás lidi těžké prožívat trpělivě dlouhé dny nemoci, 

vlej nám do duše sílu a trpělivost. 

Ty sám jsi šel cestou bolesti a vytrval jsi až k smrti na kříži, upevni nás 

v důvěře v tebe. 

Pane Ježíši, ty, který kvůli naší lásce podstoupíš utrpení, učiň, abychom 

se tebou všichni nechali přitáhnout a následovali tě tam, kam nás chceš 

dovést. Amen. 
 

 

V bolesti a utrpení 
Milosrdný Bože, shlédni na nás a vyslyš naše prosby. Vlej nám svého 

svatého Ducha, aby utišil naše bolesti a v slabosti nás posilnil, abychom 

snášeli utrpení. Amen. 

 

 

Za milost šťastné smrti 
Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu a tvůj Syn se za nás vydal na smrt; 

vyslyš naše pokorné prosby a veď nás, ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale 

se modlíme. Ať nás odchod z tohoto světa nezastihne nepřipravené, 

abychom šťastně došli k tobě a radostně spočinuli v náruči tvého 

milosrdenství. Amen. 

 

 

Můj Pane a můj Bože 
Můj Pane a můj Bože, vezmi ode mne všechno, 

co mi brání na cestě k tobě! 

Můj Pane a můj Bože, dej mi všechno, co mi pomáhá na cestě k tobě! 

Můj Pane a můj Bože, vezmi mne mně samotnému, 

a dej mne tobě do vlastnictví! Amen. 
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Modlitba ke sv. Barboře: 
Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo 

je slabý. Tys posiloval svatou Barboru, aby statečně snášela všechno 

mučení. Pomáhej i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi 

zkouškami, nezemřeli náhlou smrtí, ale předstoupili před Tebe smířeni, 

po přijetí svatých svátostí. 

 

 

Modlitby k Panně Marii 
Panno Maria, Matko Pána, ty, jež jsi s námahou vystoupila 

za svým Synem na horu utrpení,  

dopřej nám, kdo s námahou kráčíme touto cestou, 

abychom byli s tvým Synem a poznali v něm dar Otce a Ducha. 

Amen. 

 

 

Dej nám, Pane, na přímluvu Marie, Tvé Matky, ať jsme s vojáky 

pod křížem. Vlož do našich úst slova, kterými s církví prosíme, abychom 

stáli v blízkosti Ukřižovaného. 

Svatá Matko, učiň, ať jsou Pánovy rány vtisknuty do mého srdce. 

Amen. 

 

 

Pane Ježíši, ty jsi nechtěl ušetřit svou Matku bolestné a dramatické 

účasti na svém utrpení. 

Učiň, abychom na něm byli nějakým způsobem účastni i my. 

Zahřej naše studené a vzdálené srdce, aby spolu s Pannou Marií prožívalo 

tvou smrt za nás. 

Matko Ježíšova, učiň, ať cítíme pravý smysl kříže. 

Ať tento smysl září v naší modlitbě, v našich těžkostech a v našem 

kontaktu s utrpením ostatních a ať nás vede ke správnému postoji vůči 

utrpení světa a všech lidí. 

Dej, ať se modlíme s tebou, ve spojení s utrpením celého lidstva. Amen. 
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Reinhard Abeln, Anton Kner 

Zajímavou čtivou knížku, kterou si neváhejte zapůjčit ve farní knihovně, uvedu 

jen jednou citací, která mě velmi oslovila a níže pak je výčet názvů kapitol, 

které samy o sobě mnohé napoví. 

„Stáří lze správně prožít jen tehdy, chápeme-li je jako konečnou přípravu na 

život s Bohem. Stárnoucí člověk vstupuje do stále větší osamělosti. A v této 

osamělosti ho očekává Bůh.“ 

1. VYSLOVME ANO K SOBĚ SAMÉMU 

2. NEBERME SE TAK VÁŽNĚ! 

3. BUĎME VDĚČNI 

4. MĚJME V SRDCI TROŠKU HUMORU 

5. ŽIJME KAŽDÝ PŘÍTOMNÝ DEN 

6. CVIČME SE V ČEKÁNÍ 

7. PŘENECHME SE ZCELA BOHU 

8. NIKDY NEZAPOMÍNEJME NA MODLITBU 

9. V KŘESŤANSKÉ NADĚJI PŘIJMĚME SMRT 

10. TĚŠME SE NA NEBE! 

 

Anselm Grünn 

Málokdo se raduje z toho, že stárne. Své myšlenky na 

stáří většinou potlačujeme. Lidé mají ze stáří strach. 

Anselm Grün ve své knize  ukazuje, že stáří je pro 

člověka výzvou a příležitostí právě tak, jako jiná období života. Nabádá čtenáře, 

aby se svým stářím nakládali odpovědně a byli si vědomi jeho ceny, která 

spočívá v tom, že stáří je obdobím postaveným víc než ta předchozí 

na duchovnu, které dává člověku příležitost dalšího růstu a proniknutí do nové 

hloubky lidského života. To, že je člověk starý, není samo o sobě zásluha, ale 

zda se jeho stáří stane skutečnou hodnotou, závisí jen na něm. Stárnout dobře 

je velké umění. Kdo vnímá jen omezení, která stáří přináší, kdo není schopen 

přijmout sebe sama v dané situaci, nebude prožívat radost, vděčnost a štěstí. 

Výzvy stárnutí jsou hlavně tři: přijetí, opouštění, smíření. V nich tkví i šance: 

Kdo se naučí akceptovat daná omezení, přijme sebe se svým stářím, může 

rozvíjet nové ctnosti, ke kterým stáří vybízí: pokoru, trpělivost, vděčnost, 

mírnost, pokoj. Kdo se naučí leccos opustit, bude znovu obdarován. Tak jako 

každému umění i umění stárnout se člověk musí učit a pamatovat na to, že nikdy 

nebude perfektní, vždycky bude dělat chyby. Pokud se z nich umí poučit, pak 

ho chyby povedou k moudrosti a ta přece ke stáří patří.  
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Říká se, že čas jsou peníze. Jistě, část našeho života musíme věnovat práci 

a vydělávání peněz. Proč ale zároveň neříkáme čas je láska, přátelství, 

mateřství, tvorba, inspirace, sdílení…? 

Vládci času 

Staří Řekové chápali čas ve dvojím smyslu: jako Chronos a Kairos. Chronos 

je vládce času určovaného hodinami, kalendářem, přesně definovaný. Kairos 

lze chápat jako čas vhodný pro určitou událost. Dobře prožít život pak vyžaduje 

umění dát každému z nich ve svém životě přiměřené místo.  

Chronos je nám stále v patách. Nemáme čas, nestíháme, jsme zavaleni 

povinnostmi. Je důležité hledat cestu pomocí plánování, stanovování priorit. 

Stejně tak je důležité najít si nějaký řád, v jehož rámci se mi bude lépe žít. Přesto 

je zároveň dobré občas zapomenout na plány, vybočit ze zajetých kolejí a nechat 

prostor pro Kairos. 

Kairos může být čas na sepsání pamětí stejně jako čas na zavařování jahod, čas 

na hraní s dětmi nebo na procházku lesem. Je to čas, který nedodržuje pevně 

stanovené hranice od–do, řád a pořadí důležitosti. Je to čas, kterým se necháme 

oslovit. Oslovit nás může náhodné vyprávění zajímavého člověka, které nás 

přiměje k zamyšlení nad vlastním životem, i darovaný koš jahod, jež chceme 

proměnit ve sladké potěšení ve skleničce.  

Oslovují nás naše děti, které právě teď potřebují utěšit a přečíst pohádku, či 

krásné počasí, jež nás vyláká do lesa bez ohledu na seznam úkolů v diáři. Přesto 

Kairos není čas, který nás odvádí od povinností, ale naopak ten, který nám je 

pomáhá zvládnout.  

Čas naděje 

Před nedávnem obíhal virtuálním světem seznam "pěti věcí, kterých před smrtí 

nejvíce litujeme" z knihy Bronnie Ware: 

 žijeme podle očekávání druhých lidí 

 příliš pracujeme 

 nemáme odvahu vyjádřit své city 

 neudržujeme vztahy s přáteli 

 nedovolíme si být šťastnějšími. 

“Čas měří každému stejně", ... Ano, čas v našem vnímání opravdu ubíhá pro 

všechny stejně, ale doba, kterou má každý z nás vyměřenou, se velmi liší. 

Někomu je dáno dožít se stovky, někdo nedožije dospělosti. O naplněnosti 

života to však mnohdy nerozhoduje. Lze se tedy spoléhat na spravedlnost 

času? Nebylo by lepší se co nejdříve začít zamýšlet nad tím, jak nám 

vyměřený čas co nejlépe naplnit? 
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Zkušenosti českých ošetřovatelek pracujících s umírajícími hovoří nejčastěji 

o lítosti nad nevydařenými rodinnými vztahy a případné touze je alespoň trochu 

napravit, poprosit o odpuštění, setkat se. Říká se, že "všechno má svůj čas", ale 

může se stát, že ho promeškáme – a to i přesto, že život nám většinou nabídne 

víc příležitostí. Přitom stačí být pro ně otevřený, rozpoznat jejich význam. 

Dovolit si naplno prožívat čas Kairos předpokládá určitou míru sebepoznání, 

ujasnění si toho, co nám v životě přináší radost a hlavně co ho naplňuje 

smyslem. Pomáhá nám v tom náš žebříček hodnot stejně jako určitá míra 

intuice. Někdy jsme osloveni velmi prostě a jednoznačně, jako když nás dítě 

tahá za rukáv, někdy nenápadně a zašifrovaně – třeba v podobě 

synchronistických událostí, které nám při troše vnímavosti mohou být 

ukazatelem správného směru. Někdy jsme vybízeni k zastavení, někdy naopak 

k okamžitému činu. Kairos nám neslibuje okamžitou sladkou odměnu, je to 

však čas naděje. 

Jak ho naplnit právě teď? Každý den nabízí příhodný čas k něčemu novému 

nebo naopak důvěrně známému. Stále znovu dostáváme příležitosti vystoupit 

ze stereotypu, být více všímavý, pomoci někomu, kdo to potřebuje, změnit se. 

Každý den je vzácný a bez záruky, kolik takových ještě bude, každý den 

spoluvytváří náš život. 

Není právě teď příhodný čas udělat něco jinak? 
 

(čerpáno z článku Moniky Hodáčové na www.psychologie.cz) 

 

KRÁTKÁ BÁSEŇ PRO ŠTĚSTÍ - GUY GILBERT 
Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden rok, 

zeptej se studenta, který nezvládl zkoušku. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden měsíc,  

zeptej se matky, která přivedla na svět dítě příliš brzy. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jeden týden, 

zeptej se vydavatele týdeníku.  

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna hodina, 

zeptej se snoubenců, kteří se nemohou dočkat další schůzky. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna minuta, 

zeptej se toho, komu ujel vlak, autobus či uletělo letadlo. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna vteřina, 

zeptej se toho, kdo přišel o někoho blízkého při nehodě. 

Chceš-li se dozvědět, jakou cenu má jedna milisekunda, 

zeptej se toho, kdo vyhrál stříbrnou medaili na olympiádě. 

Čas na nikoho nečeká. 

Popadni každou chvilku, která ti zbývá a nepusť ji - bude pro tebe velmi cenná. 

Sdílej tyto okamžiky s tím, koho si zvolíš a budou ještě vzácnější. 

http://img.flercdn.net/s642/products-deleted/d2/3/1/31766/773468/o_1276537360.jpg
http://www.psychologie.cz/
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 (4. června 2015)

Pojem Boží tělo znám z vyprávění babiček. Velmi neurčitě, jsem si to 

představovala.  Ale jen tak, lážoplážo. Jako zástup lidí, co někam jde a něco 

nese. Prostě nijak mě to nezaujalo, moje představy byly jakési jalové. Nuda, 

nezájem. Pak jsem to dlouhou dobu absolutně neřešila.  

Jednoho dne, v době, kdy jsem svým typicky pomalým tempem, ale s nadšením, 

objevovala poklady naší křesťanské víry, jsem si vykračovala po těch 

malebných schůdcích u boskovického kostela, ponořená do zvuku zvonů. 

Vyjdu nahoru ke kostelu a ejhle! Dívenky v bílých šatech, s proutěnými košíčky 

plnými okvětních lístků v jakémsi průvodu. Tento výjev na mě, jako na člověka, 

který věděl, o co jde jen na základě svých ubohých představ, udělal obrovský 

dojem. O to víc jsem se těšila, když jsem pochopila, že je tato slavnost každý 

rok. Přišlo ale velké zklamání v podobě obcházení kostela v Knínicích. Vůbec 

jsem tomu nerozuměla. My křesťané máme tímto průvodem hlásat evangelium?  

A čas běžel dál (velmi pravděpodobně jsem další rok kolem kostela nešla nebo 

si to radši ani nepamatuju…). Přišel další rok a další mluvení o tom, že bude 

Boží tělo. Tentokrát se ale o slavnosti v naší farnosti mluvilo víc. Protože, jak 

už to tak je, vše v tom našem krásném světě je v neustálém pohybu - nahoru 

dolů, doprava doleva, z kopce do kopce, v začarovaném kruhu, mezi nebem 

a zemí a ve spoustě dalších pohybů, zaznamenávám i sama u sebe již výše 

zmiňované pomalé, ale jisté pohyby. Nejen fyzické, ale i duševní i duchovní. 

No a můj pohyb duchovní byl v tu dobu spíše směrem dolů, někam ke dnu, 

do tmy. Jinak řečeno, byla jsem v naprosto jiném rozpoložení, než tenkrát 

v Boskovicích. A teď, ach jo! Sehnat ty bílé šatičky a jít! 

Den D nadešel. Mše sv. byla nádherná. Když jsme vycházeli z kostela 

v průvodu, byla jsem celá rozpačitá. Nevěděla jsem, co a jak bude. Měla jsem 

se připojit ke zpěvákům hned za kněze. Tak se i stalo. A dobře jsem udělala. 

Než jsme sešli od kostela dolů k prvnímu oltáři, ocitla jsem se v jiné realitě. 

Přestala jsem se totiž dívat na cestu vystlanou růžovými květy od družiček, ale 

zvedla jsem oči k monstranci. V tu chvíli mně došlo, že těsně přede mnou, vidím 

živého Ježíše v Jeho těle. To mě uchvátilo a už jsem se nemohla dívat jinam. 

Vidíme to při každé mši sv., já vím, ale teď to bylo jiné. Vždy, když jsme 

někoho potkali, byla jsem šťastná, že nás ostatní vidí v našem společenství 

s Bohem, cítila jsem také obrovskou propast mezi námi. (Možná také byla jen 

v mém srdci.) Celou cestu jsem rozjímala o pasážích z Písma. Hluboké modlitby 

u každého ze čtyř láskyplně připravených oltářů cestou navštívených, byly pro 

mě opravdovým rozhovorem s Bohem. Toužila jsem po tom vystřídat toho 

kněze, aby ho nebolely ruce, celou dobu vzpažené. Toužila jsem po tom být tím 

knězem. Pokorně jít a hledět celou cestu na Boha a ani jednou nezaváhat, 
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protože mám jistotu, že když jdu s Ním, nemůžu zakopnout. Nedávno jsem četla 

v jedné knize: „Nikdo nemůže donutit Božího ducha, Boží pohled nebo Boží 

jas, aby na něho sestoupil.“ (P. T. de Chardin) Věřím, že to tak je, a přesto se 

chci snažit, aby byly moje hlavní životní pohyby otevřít se a přijímat, i když 

stále pomalu, ale vždy směrem k Bohu… 

-mk- 

 

Pán Ježíš, který je v Nejsvětější svátosti oltářní pokrmem na cestu 

do věčnosti. 

Děkuji za krásný zážitek z oslavy Božího Těla. Potěšila mě velká účast věřících 

v průvodu, od těch nejmenších družiček a ministrantů až po ty, kteří potřebovali 

dopomoct (na invalidním vozíku nebo podporu hůlky). Všichni slavnostně 

nastrojeni i naše duše byla slavnostně povznesena v díkůvzdání našemu Ježíši 

Kristu přítomnému v Nejsvětější svátosti. Překvapily mne krásně nachystané 

oltáříčky a spousta písní, které jsme v průvodu zpívali. Písničky mi zněly 

v uších i v noci, když jsem nemohla spát.... Svatý Bože, vroucně tebe ctíme, 

s nebešťany  tebe velebíme...Dík buď tobě, Kriste dobrotivý, že tvé tělo přesvaté 

nás živí...Tobě chceme sloužit bez ustání, ty nám k tomu dej své požehnání. 

Svatý, Svatý, Svatý, Svatý, vždycky Svatý, Ježíš Kristus z výsosti v Nejsvětější 

svátosti.
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(14. června 2015)

Vlastně byl tradiční, s pečeným masem, točeným pivem, buchtami, cukrovím, 

prohlídkou kostela a  věže, s oblíbeným slaňováním ze střechy, s různými 

aktivitami pro děti, kouzelníkem, zpíváním malých i větších... A přece byl 

možná trošku jiný. Na sýpce se objevila spousta fotek, od hodně historických 

až po současnost. Na nich se mohl poznat snad každý, kdo pochází z Knínic 

a blízkého okolí nebo zde prožil svoje dětství. Člověk se někdy až divil, kdo 

všechno na těch fotkách je, kdo za svého mládí přistoupil ke svátosti eucharistie. 

A potom se také trošku divil, kdo všechno tuto výstavu navštívil, jak bedlivě 

zkoumal tváře na fotografiích a u kolika fotek určil rok jejich vzniku.  

Díky těmto lidem, kteří nám pomohli fotografie z prvního svatého přijímání 

správně zařadit, díky všem, kteří zareagovali na výzvu v minulém Farníčku 

a svoje fotografie ochotně zapůjčili, díky všem, kteří je pomohli nainstalovat, 

díky těm, kteří je zpracovali na počítači a uchovali v digitální podobě, takže 

brzy si je možná budeme moci najít a prohlédnout na farních stránkách. Věřte, 

že je to skoro zázrak, že se podařilo shromáždit takřka všechny fotky z přijímání 

od letoška až po léta druhé světové války, kdy u nás začal působit P. Václav 

Suchý. A jedna byla dokonce ještě starší, na ní byl v roce 1932 s dětmi 

vyfotografován P. Caha. Veliké díky vám všem! 

A kdo si při dobrém jídle a pití chtěl trošku protáhnout mozkové závity, měl 

možnost se zúčastnit malého kvízu a ukázat svoje znalosti naší farnosti. A při 

troše štěstí vyhrát pěknou cenu. Kdo neměl tenkrát chuť nebo odvahu 

se zúčastnit nebo na Farním dnu nebyl, má možnost si svoje znalosti ověřit 

pěkně v klidu domova. V rubrice “Okénko pro děti“ (tentokrát nejen pro děti) 

najdete rozšířenou verzi tohoto farního kvízu. Tak hodně štěstí a hlavně znalostí 

při luštění. Pak se odměňte nějakou odměnou, přiměřenou vašim znalostem.  

A příště se na vás těšíme na Farním dnu i ostatních farních akcích.  
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(26. července 2015)

Slavnostní šebetovská poutní mše svatá se letos na svátek sv. Jáchyma a Anny 

konala ve stínu stromů pod kapličkou, jak je v posledních letech zvykem. A jak 

už začíná být pomalu také zvykem, představil se nám na ní náš nový pan kaplan. 

Pravda, už jednu mši svatou v Knínicích sloužil, ale to bylo ve všední den, takže 

jej vidělo a slyšelo jen pár lidí. A v Šebetově na pouti začínal naostro, zrovna 

jako před rokem náš minulý kaplan Michal. Modleme se za to, aby nás 

o. Sylwester dobře vedl po správné cestě k Bohu a my abychom mu byli 

dobrými ovečkami. A jako nám on uděloval novokněžské požehnání a potom 

žehnal nově opravený kříž, ať také Pán žehná jeho působení v našich farnostech. 

 

V neděli 9. srpna jsme se téměř všichni sešli u obecního úřadu v Knínicích, kde 

jsme naložili všechny věci a odjeli jsme autobusem do Skalice. Tam jsme 

přesedli na vlak, který nás zavezl až do Rozhrání. Zde jsme se potkali 

s ostatními. První den bylo naším úkolem postavit vesmírnou loď, kterou jsme 

měli putovat vesmírem a hledat doktora Kazisvěta. O tomto našem úkolu nám 

řekl přes počítač prezident. Celý tábor jsme cestovali z planety na planetu 

a honili se za doktorem Kazisvětem. Abychom ho mohli uspat, potřebovali jsme 

získat byliny, které rostly vždy jen na některé z planet. Během našeho putování 

jsme jich navštívili spoustu. Vždy nás tu přivítal nějaký její obyvatel. Tak jsme 

například poznali planetu Nesmyslů, kde nás přivítal Unda Sunda, Vodní 

planetu, planetu Pokroku, Slepou planetu, Válečnou planetu a Němou planetu 

s obyvatelem Fufíkem. Když jsme byli na planetě Pokroku, vydali jsme se na 

výlet, abychom našli rozbitou raketu doktora Kazisvěta. Na výletě jsme se 

stavili na lanových překážkách, které měly u dětí velký úspěch. Jednu noc se za 

námi přijel podívat i sám prezident. Na konci tábora se nám podařilo doktora 

Kazisvěta a jeho pomocníka najít, svázat je a uspat. Všichni ocenili dobré jídlo 

(hlavně langoše a guláš) a mezi naše oblíbené aktivity patřil ragby, basketbal 

a vodní bitky. Další neděli jsme již před obědem opustili příjemné prostředí fary 

i její hezké okolí a plni dojmů a s ručně malovaným hrnečkem na památku jsme 

se vydali k domovu. 
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2. středa MŠE SV. S ŽEHNÁNÍM ŠKOLÁKŮM v 17:00 

8. úterý Narození Panny Marie 

12. sobota Jména Panny Marie 

14. pondělí Povýšení sv. Kříže 

15. úterý Panny Marie Bolestné 

28. pondělí Slavnost sv. Václava, mše sv. v 8:30 

SVATOVÁCLAVSKÉ ODPOLEDNE 

29. úterý Svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 

 

 

2. pátek Svatých andělů strážných 

7. středa Panny Marie Růžencové 

25. neděle MŠE SV. VE VÁŽANECH v 10:00 

 

 

1. neděle Slavnost Všech svatých 

2. pondělí Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

17. úterý TRADIČNÍ “-IÁDA” PRO DĚTI NA SÝPCE 

22. neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 

29. neděle 1. neděle adventní, ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
 

PRAVIDELNÉ MŠE SV. OD ZÁŘÍ: středa 17:00, pátek 18:00, neděle 8:30 
 

Pravidelně 1x týdně: 

MODLITBY MATEK 
Pondělí 10:00 na faře 

Čtvrtek 19:30 u Povolných 

MODLITBY OTCŮ Neděle 20:00 na faře 

ZPÍVÁNÍČKO PRO DĚTI Středa 15:45 na faře 

ČTENÍ BIBLE Neděle 19:00 na faře 

Pravidelně 1x měsíčně 

SVATÁ HODINKA 
Každý čtvrtek před prvním pátkem 

v 18:00-19:00, tj. 3. září, 1. října, 5. listopadu 
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Školáci, školáčci i předškoláčci, ve středu 2. září si odpoledne nasaďte své 

aktovky a batůžky a přijďte na první dětskou mši svatou! Jak lépe zahájit nový 

školní rok než setkáním s Pánem Ježíšem! Pan kaplan vám požehná, abyste celý 

rok prožili v síle Ducha svatého, v přátelství s kamarády i učitely.  

 

Od září začnou opět pravidelná setkání nad Biblí, a to každou neděli v 19:00 

na faře. Jelikož jsme už Bibli přečetli celou, začínáme znovu od začátku. 

Při našich setkáních nejde o výklad Bible, ale spíše o společné naslouchání 

Božímu slovu. Slovu, které nás povzbuzuje a týká se našeho života. Tato setkání 

jsou otevřená pro každého a není nutná pravidelná docházka.  

 

Letos bude probíhat ve dvou skupinách, které se budou souběžně scházet 

v oddělených prostorách, ale snahou bude nacvičit společný repertoár, abychom 

mohli zazpívat a zahrát na dětských mších a dalších vystoupeních. Děti mladší 

(předškoláci a děti v 1. třídě) pod vedením Jitky Muchové a dalších 

spolupracovnic začnou 30. září, starší děti (od 2. třídy) pod vedením Petry 

Hartlové se sejdou už 16. září. Hudební nástroje s sebou (flétny, klarinety, 

kytary, … klavír půjčíme ). Pravidelný čas Zpíváníčka bude ve středu 

od 15:45 na faře. 

 

Je určena malým dětem a jejich rodičům. Probíhá jednou měsíčně na faře 

a v žádném případě nechce nahrazovat náboženskou výchovu v rodině. Měla by 

spíše být takovou pomůckou, nebo inspirací,  jak s dětmi doma pracovat. 

Průvodcem těchto katechezí je medvídek Matýsek a jeho kamarádka Jůlinka, 

kteří prožívají různá dobrodružství a seznamují se s Boží láskou. Pokud máte 

o tuto formu setkávání zájem, dejte mi vědět, domluvíme se na dnu a čase. 

Daniela Ošlejšková, dankos@razdva.cz.  

 

 - na podzim máte možnost zapojit se do tvořivých dílen, které 

budou probíhat na faře. Na dílnách se můžete něco hezkého naučit a odnést 

domů, nebo máte tu možnost, věnovat svůj výrobek na vánoční jarmark. Kdo 

se chcete sejít s ostatními při kávě nebo čaji,  popovídat si a ještě u toho dělat 

něco pro druhé, příjďte. Bude vítán každý z vás.  

Pokud umíte něco, čím byste mohli přispět a ostatní naučit, budu ráda, když 

se mi ozvete. (blasev@email.cz, tel. 723243463). 

mailto:blasev@email.cz
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Jak už se stalo zvykem, i letos se chystá na 

svátek svatého Václava malá oslava 

světcových narozenin pro nebe. Tentokrát, 

dá-li Pán Bůh, k ní přidáme i oslavu kulatých 

narozenin otce Vladimíra Sommera. Ráno 

v 8:30 spolu s ním poděkujeme Bohu při 

slavnostní mši svaté. Po ní poděkujeme 

společně o. Sommerovi za všechno co pro 

nás vykonal a dál koná. Odpoledne na farním 

dvoře mu můžeme osobně poblahopřát 

a připít na zdraví. Ti starší burčákem 

či něčím ostřejším, mladší moštem. Bude 

možnost posedět, pobesedovat, zasportovat 

si a určitě i občerstvit nějakou dobrotou. 

Nic si na tento sváteční den neplánujte 

a přijďte oslavit naše oslavence! 

 

 - v měsíci 

říjnu se můžete těšit 

na růžencové rozjímání spojené 

se stínovým divadlem. Přesné 

datum bude upřesněno a včas 

ohlášeno v kostele a na 

plakátech. 

Těšíme se na každého z vás.  

 

 

 

 

LÁSKU, ÚCTU A VĚRNOST SI SLÍBILI: 
4. 7. Martin Lizna a Ivana Hauptová 

18. 7. Petr Křička a Blanka Hájková 

29. 8. Milan Rosenberg a Jitka Dvořáková  

 

VE SPOLEČENSTVÍ VÍRY, NADĚJE A LÁSKY  

SE S NÁMI ROZLOUČILI: 
17. 7. Alois Valenta, Knínice 238 

22. 8. Lubomír Šenk, Vanovice 145 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ72sOCty8cCFYVXGgodAEEL2g&url=http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku%3Dusa-54-dni-ruzencove-noveny-za-rodinu-a-zivotbr-dalsi-zpravy%26cisloclanku%3D2015080084&ei=hxvgVd6WDoWvaYCCrdAN&psig=AFQjCNEb3k3oPPcEhNLeSXTrHJcflW19Fw&ust=1440836834058580


 
 33 

 

Zachariáš byl zbožným knězem z Abiášovy kněžské třídy. Pocházel z rodu 

lévijců, které král David rozdělil do 24 tříd. Na každou připadla 2x za rok 

týdenní služba v jeruzalémském chrámě. Kadidlovou oběť ráno i večer přinášel 

kněz vylosovaný ze třídy, která měla službu. Jednou, když los určil Zachariáše, 

zjevil se mu archanděl Gabriela a řekl mu: “Neboj se, Zachariáši, neboť tvoje 

modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta porodí syna a dáš mu jméno Jan. 

Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.” Zachariáš 

však pochyboval, že by s Alžbětou mohli ještě mít dítě a to dokonce předchůdce 

Mesiáše. Namítal, že už je stařec a jeho žena je také pokročilého věku. Žádal 

znamení, a proto uslyšel z andělových úst: “Zůstaneš bez řeči a nebudeš moci 

promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se 

naplní ve svůj čas.” 

Panna Maria, která již v lůně nosila Ježíše, navštívila svou příbuznou Alžbětu, 

která byla již v 6. měsíci těhotenství. Slova, jimiž Alžběta radostně pozdravila 

mladou Marii, jsou dodnes součástí modlitby Zdrávas Maria: „Požehnaná jsi 

mezi ženami a požehnaný plod života tvého.” A ve velké pokoře před matkou 

Mesiáše dodala: „Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? 

Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo 

v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od 

Pána!” V duchu se pak připojovala k Mariině chvalozpěvu „Velebí má duše 

Pána…”, který se církev modlí denně ve večerních chválách. Maria u Alžběty 

zůstala a pomáhala jí až do doby, kdy se chlapec narodil. 

 

Osmého dne po narození dítěte, když došlo k obřízce, při které se dávalo jméno, 

Zachariáš napsal na tabulku “Jeho jméno je Jan”. Pak se mu otevřela ústa 

a chválil Boha. Bible uvádí jeho prorocký chvalozpěv (Lk 1,67-79), který 

se církev modlí v ranních chválách: 

,,Buď veleben Pán, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid a přinesl mu 

spásu...a ty dítě budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit 

mu cestu.”  

 

Už ve velmi časné době byli Alžběta a Zachariáš uctíváni jako světci.  

Jejich život nebyl lehký. Mnoho let spolu nemohli počít dítě, a tak jejich dny 

naplňoval smutek. Žili spolu v Ain Karim v judských horách. Lukášovo 

evangelium o nich říká: “Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně 

podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože Alžběta 

byla neplodná a oba již byli pokročilého věku.” (Lk 1,6-7) 
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Jak dlouho ještě Alžběta a Zachariáš provázeli životní cestu svého syna Jana, 

se neuvádí. O Alžbětině smrti nejsou žádné zprávy. O Zachariášovi vypravuje 

zápis z 3. stol., že byl v jeruzalémském chrámě zavražděn. Jeho ostatky jsou 

uchovány v lateránské bazilice v Římě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jejich svátek si připomínáme 5. listopadu. 

 

Alžběta je patronkou nastávajících matek, těhotných žen a pilařů. Je 

zobrazována jako starší žena se zahalenou hlavou a v dlouhém šatě, u nohou 

může mít malého Jana Křtitele s beránkem, ale většinou se vítá s Pannou Marií. 

Zachariášovými atributy jsou kadidelnice, kniha nebo svitek, tabulka 

s nápisem, židovský kněz. 

 

 

 

Dnes si připomeneme další dva knínické kříže. 

Prvním z nich je kříž na Panském sadě, jehož fotografie vidíme na druhé straně 

– jeho historická podoba z roku 1967 a jak vypadá dnes. Nápis na kříži zní: 

Ježíši ukřižovaný 
smiluj se nad námi. 
Ku cti a chvále Boží 

věnovali 
Josef a Anna 

Kchirovy 
L. P. 1921 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOeS-JntyMcCFQM6FAodPccMOg&url=http://www.acizek.nfo.sk/teolog/saints/texty/09/05zacharias.htm&ei=aMveVee-CYP0UL2Os9AD&psig=AFQjCNEe2Nk8fc0UC-u8FVBcKvLS_23V7Q&ust=1440750721667348
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Druhým křížem, u kterého se můžete 

zastavit, je hlavní kříž na hřbitově 

z roku 1900. 
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NAJDI 8 ROZDÍLŮ 

 

 

 

 

   

Manžel přivede domů dítě ze školky a říká 

manželce: „Malej celou cestu 

brečel. Není mu něco?" 

„Ne, jenom ti chtěl tím říct, že není náš Franta." 
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KVÍZ Z FARNÍHO DNE O HISTORII FARNOSTI 

- můžete si vyzkoušet svoje znalosti. 
Pozor - některá otázka může mít více odpovědí! 

 

1. Koncem kterého století byly založeny Knínice a zároveň i farní kostel 

sv. Marka? 
a) 9. stol.  b) 11. stol.  c)14. stol. 

 

2. Komu byl zasvěcen kostelík, který stával v místech dnešního hřbitova? 
a) sv. Lucii  b) sv. Cecílii  c) sv. Markétě 

 

3. K čemu měla původně sloužit budova dnešní “sýpky”? 
a) jako Katolický dům b) jako Orlovna  c) jako fara 

 

4. K jakému účelu tato budova potom doopravdy sloužila? 
a) ke skladování obilí JZD b) jako truhlářská dílna c) ke skladování strojů 

 

5. V kterých letech probíhaly opravy vážanského kostelíčka? 
a) 1956-1963 b) 1993-1994  c) 2014 

 

6. Jaké asi má vážanský kostelíček rozměry? 
a) 16 x 16 m b) 14 x 8 m  c) 20 x 12 m 

 

7. V jakém slohu je vystavěna kaple sv. Anny v Šebetově? 
a) gotickém  b) barokním c) novogotickém 

 

8. Sestřičky jakého řádu působily do nedávné doby v ústavu sociální péče v 

Šebetově? 
a) boromejky b) klarisky c) Školské sestry de Notre Dame 

 

9. Který kříž v Knínicích je nejstarší? 
a) kříž na konci Vanovské ulice 

b) hlavní kříž na hřbitově 

c) kříž na městečku u transformátoru 
 

10. Před kolika lety se uskutečnil v Knínicích naposledy průvod Božího Těla 

po městečku? 
a) před 67 lety b) před 44 lety  c) před 25 lety 
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11. Kolik se v naší farnosti za posledních deset let vystřídalo kněží? 
a)10  b) 8  c) 6 

 

12. Při jaké příležitosti navštívil naši farnost otec biskup Vojtěch Cikrle? 
a) svěcení kříže 

b) biřmování 

c) výročí našeho kostela a dokončení jeho oprav 
 

13. Před kolika to bylo roky?     
a) před 25 roky b) před 9 roky c) před 4 roky 

 

Kde můžete najít nápovědu nebo si ověřit svoje odpovědi? 
Na farních stránkách, na stránkách obce, ve Farníčcích, na knínickém 

hřbitově, ve svých vzpomínkách nebo ve vzpomínkách pamětníků.  

Správné odpovědi: 
1.b,  2.c, 3.a, 

4.a,b,c, 5.a,b,c, 

6.a, 7.c, 8.c, 

9.c, 10.b, 

11.a, 

12.c, 

13.b 
  

Profesor oznámil ve třídě: 

„Dnes bude dvojí zkoušení – jedno z počtů 

a druhé z poctivosti. Doufám, že obojí zvládnete. 

Pokud však jednu zkoušku neuděláte, ať je to ta z počtů. 

Na světě je mnoho dobrých lidí, 

kteří neumějí počítat, ale neexistuje dobrý člověk, 

který by nezvládl zkoušku poctivosti.“ 

 

Poslala maminka Pepíčka na faru se vzkazem 

a poučila ho: 

"Hlavně nezapomeň slušně pozdravit - 

Pochválen buď Ježíš Kristus!" 

Po návratu se maminka Pepíčka ptala: 

"Tak co, pozdravils, jak jsem Ti říkala?" 

A Pepíček s bezelstným úsměvem odpověděl: 

"Přišla mi otevřít hospodyně, tak jsem řekl - 

Zdrávas, Maria!" 

 



 
 39 

 V den vyjití tohoto Farníčku, to 

je 30. srpna uplyne 40 let 

od smrti P. Václava Suchého, 

knínického faráře. Do naší 

farnosti přišel z Boskovic, kde 

působil jako kaplan, asi v roce 

1941 a jako farář zde působil 

do roku 1970. Zemřel 

na Moravci, pohřben je 

v kněžském hrobě na hřbitově 

v Rosicích u Brna. My starší na 

něj s vděčností vzpomínáme. 

 

 V červnu 2016 bude udělována 

svátost biřmování. Zájemci ve 

věku od 15 let ať se hlásí 

u o. Miroslava Šudomy. 

 

 Výuka náboženství – v letošním roce bude výuka probíhat ve třech 

skupinách: 2. a 3. třída Daniela Ošlejšková ve škole, 4. a 5. třída Jitka 

Muchová na faře, 6. - 9. třída o. Sylwester na faře. Čas bude upřesněn 

vyučujícími. 

 

 První cvičení pro zdravá záda bude v pondělí 7. září v 18:00. Scházíme se 

na faře k hodinovému protahování a posilování svalů celého těla se 

zaměřením na protažení svalů krku a šíje, posílení zádových a břišních 

svalů a uvolnění bederní oblasti. S sebou karimatku nebo jinou podložku. 

 

 

  

Poslední řádky věnujeme našim kaplanům. 

Velké poděkování P. Michalovi Sekničkovi, jehož služba v naší farnosti 

končí a stává se pastýřem ve farnostech Křtiny a Babice. Děkovat bychom 

mohli za mnohé, snad bude výstižnější „ZAPLAŤ PÁN BŮH ZA VAŠI 

ODDANOU SLUŽBU PRO NAŠI FARNOST, PRO NAŠE DĚTI, 

MLADÉ, RODINY I STARÉ A NEMOCNÉ.“  

A těšíme se na spolupráci s novým panem kaplanem P. Sylwesterem 

Jurczakem. Rozhovor s ním přineseme v dalším čísle Farníčku. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNC0t9KQyccCFcw_FAod008JbA&url=http://botany.cz/cs/kristyna-svitakova/&ei=kfDeVZCoNcz_UNOfpeAG&psig=AFQjCNFPeBDeGYOx5fjSach85qooXg6U0Q&ust=1440760321395305
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Vydáno 30. 8. 2015 římskokatolickou farností Knínice u Boskovic. 

Náklady na tisk 1ks Farníčku jsou cca 15,- Kč - tento minimální příspěvek vkládejte 

do označené krabičky na stolku v kostele. 

Kontakt na kněze: Boskovice, Masarykovo nám. 20; P. Miroslav Šudoma – 608755273; 

kaplan P. Sylwester Jurczak; email: rkfarabce@mtw.cz 

Kontakt do redakce: své 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.  

 

 


