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Jarní Farníček Vám, milí přátelé, přichází do rukou 
v prvních dnech postní doby. Jaká letos bude?  
Čtení, které jsme pro Vás připravili, vychází jako 
vždy z různých pramenů a doufáme, že si každý 
najdete něco pro sebe. 
Úvodní stránky jsme věnovali poselství papeže 
Františka. Dále jsme se zaměřili na „kříž“. 
V krátkosti pojednáváme o jeho symbolice a zejména významu pro nás 
křesťany. Z Katechetického věstníku pro brněnskou diecézi čerpáme 
příběhy o kříži, které pro nás mohou být zamyšlením na každý postní 
týden. 
Z jiného soudku je pak čtení v rubrice Inspirovalo nás! Kdyby Vás 
náhodou od čtení odrazovala délka textu, nenechte se svést, článek se 
čte jedním dechem a v návaznosti pokračujte i v rubrice Víme proč? 
Dozvíte se zajímavosti ohledně Zvěstování Páně (nebo Zvěstování 
Panny Marie? anebo Panně Marii? Odpověď najdete v článku). 
Z pozvánek vypíchnu tu nejpodstatnější – Postní duchovní obnovu naší 
farnosti. Jak se stát svatým uprostřed světa nám poradí o. Martin Hönig. 
„Cože? Jak se stát svatým? To musím slyšet! A je to v Knínicích. Super.“ 
Reakce sedmiletého kluka po přečtení plakátku před kostelem. Ano, je 
to nabídka k duchovnímu růstu, který každý člověk tolik potřebuje 
a možná opomíjí - v našem bydlišti a ještě k tomu zadarmo. Co víc si 
přát. Nevíte, co očekávat od průvodce duchovní obnovou? Co nám 
může nabídnout teprve třicetiletý kněz? Pevně věřím, že člověk 
s otevřeným srdcem zaslechne nebo pocítí přesně to, co potřebuje pro 
svůj život. Kdo nevěří, ať tam běží… 
Přicházející jaro přinese také poutě. Proč se nevydat na nějakou 
„pořádnou“? V rubrice Církev bez hranic zveme na Pouť křesťanských 
medií na Velehradě a na Pochod pro život a rodinu v Praze. 
Čekají nás také společné pobožnosti křížové cesty a mnohé zážitky, 
které nelze naplánovat, ani ve farnosti uměle organizovat. Kéž jsme si 
v následujících dnech, týdnech a měsících oporou, kéž nás všechny 
postní prožitky, myšlenky o kříži, modlitby, půst i almužna provází letošní 
postní dobou, ať duchovně i fyzicky načerpáme a plni síly prožijeme 
Kristovo vzkříšení! Ať jsme pro svoje rodiny, svoji farnost, naši zemi 
i celý svět solí, světlem, ať se staneme svatými uprostřed světa. 

 
Požehnané dny přeje redakce Farníčku 
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Drazí bratři a sestry, 
  

znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky 
nám Bůh ve své prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako 
„svátostné znamení našeho obrácení“. To nás vybízí a zároveň nám 
umožňuje, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu. 
Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas milosti 
prožívala s radostí a v pravdě. Přitom se chci inspirovat Ježíšovými slovy 
z Matoušova evangelia: „Protože se značně rozmůže nepravost, 
ochladne u mnoha lidí láska“ (24,12). 
Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Jeruzalémě, 
na Olivové hoře, kde později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi 
na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké strasti a popisuje situaci, 
ve které se společenství věřících může snadno ocitnout: uprostřed 
bolestných událostí, kdy falešní proroci svedou lid na scestí, a v mnoha 
srdcích ochladne láska, která je jádrem evangelia. 
 

Zaposlouchejme se do evangelního úryvku a snažme se porozumět, 
do jakého převleku se tito falešní proroci skrývají. 
Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří manipulují lidskými city, aby 
druhé zotročili a odvedli tam, kde je chtějí mít. Kolik jen Božích dětí je 
hypnotizováno chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným 
štěstím! Kolik jen mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, který 
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z nich činí jen otroky zisku a malicherností! Kolik jen jich žije 
v přesvědčení, že si vystačí sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní 
samoty! 

Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, 
nabízejícími z utrpení snadná a okamžitá 
východiska, která se ale brzy ukážou být naprosto 
bezcenná. Kolika jen mladým lidem se nabízí 
falešný všelék v podobě drog, vztahů na jedno 
použití a snadného, ale nepoctivého zisku! A kolik 

dalších jich je lapených do osidel výhradně virtuální existence, v níž se 
vztahy jeví jako snadnější a rychlejší, ale nakonec se projeví jako 
bezcenné! Tito podvodníci nabízejí věci bez skutečné hodnoty, a přitom 
lidi zbavují všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody a schopnosti 
milovat. Je to pokušení marnivosti, kvůli kterému se naparujeme jako 
pávi, ale nakonec se dočkáme jenom výsměchu, kterého se nelze 

zbavit. A není divu: ve snaze 
zmást lidské srdce ďábel, tento 
„lhář a otec lži“ (Jan 8,44), 
odjakživa předkládá zlo jako 
dobro, faleš jako pravdu. Každý 

z nás je proto vybízen, aby se zahleděl do srdce a zkoumal, zda se 
nestává obětí těchto falešných proroků a jejich lží. Musíme se naučit 
neulpívat na tom, co se nabízí jako první dojem, ale dívat se pod povrch 
a zkoumat, co v našem srdci zanechává dobré a trvalé stopy, protože to 
pochází od Boha a slouží nám to ke skutečnému dobru. 
 

Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak sedí 
na ledovém trůnu, uprostřed mrazivého osamocení bez lásky. Ptejme 
se: Jak se stane, že v nás ochladne láska? Jaká znamení nám 
naznačují, že v nás láska začíná chladnout? 

Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, 
„kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji 
následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před 
útěchou z jeho slova a svátostí dáváme přednost 
své opuštěnosti. To vše vede k násilí obracejícímu 

se proti každému, koho považujeme za hrozbu pro své „jistoty“: proti 
nenarozenému dítěti, proti nemocnému starci, proti přicházejícímu 
hostu, proti cizinci anebo proti bližnímu, který nesplňuje naše očekávání. 
Němým svědkem této ochládající lásky je také stvořený svět. Země je 

Jak se stane, že 

v nás ochladne 

láska? 

Každý z nás je vybízen, aby se 

zahleděl do srdce a zkoumal, zda se 

nestává obětí falešných proroků. 

Ďábel odjakživa 

předkládá zlo jako 

dobro, faleš jako 

pravdu. 
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otrávena odpadem, odhozeným z nedbalosti anebo kvůli vlastním 
zájmům. Moře, sama znečištěná, ukrývají ostatky nesčetných 
ztroskotaných obětí nucené migrace. Nebesa, podle Božího záměru 
vzniklá proto, aby mu zpívala chválu, rozdírají stroje, ze kterých se dolů 
snáší nástroje smrti. 
Láska může ochladnout také v našich společenstvích. V apoštolské 
exhortaci Evangelii gaudium jsem se pokusil popsat ty nejviditelnější 
projevy takového nedostatku lásky. Jsou jimi sobectví a duchovní lenost, 
sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se do sebe, vzájemné válčení 
a také mentalita zesvětštění, kvůli níž 
se zajímáme jen o to, co je vidět, a tak 
polevujeme ve svém misijním nadšení. 
 

Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme znamení, která 
jsem právě popsal. Tehdy nám však církev, naše matka a učitelka, 
společně s mnohdy hořkým lékem pravdy nabízí v tomto postním období 
také sladký a uzdravující prostředek modlitby, almužny a postu. 
 
Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se 
zbavilo všech skrytých lží, kterými sami sebe klameme, 
a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec a chce, 
abychom měli život. 
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám 
vidět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co mám, 
nikdy nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se 
almužna pro každého z nás stala skutečným životním 
stylem! Jak bych si přál, abychom jako křesťané následovali příklad 
apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný doklad společenství, 
které v církvi žijeme! Posloužím si proto slovy, kterými svatý Pavel vybízí 
korintské křesťany, aby uspořádali sbírku na církev v Jeruzalémě, 
„neboť vám to bude k užitku“ (2 Kor 8,10). Obzvlášť to platí v době 
postní, kdy mnohá společenství konají sbírky na pomoc církvím a lidem 
v nouzi. Přesto bych si přál, abychom také při našich každodenních 
setkáních vnímali, že kdykoli nás bratr prosí o pomoc, obrací se na nás 
sám Bůh. Každou almužnou se zapojujeme do péče, kterou Bůh ve své 
prozřetelnosti projevuje všem svým dětem. Pokud dnes skrze mě 
pomohl mému bratru, nemůže se zítra postarat i o mé potřeby? Nikdo 
totiž není štědřejší než Bůh. 

Láska může ochladnout také 

v našich společenstvích. 

modlitba 

almužna 

půst 
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Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou 
příležitostí k růstu. Na jednu stranu nám umožňuje prožít, co musejí 
snášet lidé postrádající i to, co nezbytně potřebují, lidé den co den 
sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav našeho vlastního ducha, 
který hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás probouzí 
a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu 
poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad. 
Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické církve a dostal 
se k vám všem, mužům a ženám dobré vůle, kteří jste otevření 
zaslechnout Boha. Možná vás tak jako nás zneklidňuje, jak se světem 
šíří neklid, možná vám dělá starosti chlad, který ochromuje srdce 
i skutky, a možná pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme jednu 
lidskou rodinu. Přidejte se tedy k nám, abychom společně prosili Boha, 
společně se postili a společně nabízeli to, 
co máme, svým bratřím a sestrám v nouzi.  
 

Velikonoční oheň 

Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, 
abyste na cestu postem nastoupili 
s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. 
A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná 
skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále dává 
nové příležitosti, jak znovu začít milovat. 
Jedním z takových okamžiků milosti bude i letos iniciativa „24 hodin pro 
Pána“, která celé společenství církve zve, aby přijalo svátost smíření 
spojenou s eucharistickou adorací. V roce 2018 se inspiruje slovy žalmu 
„u tebe je odpuštění“ (130,4) a uskuteční se od pátku 9. března 
do soboty 10. března. V každé diecézi zůstane po čtyřiadvacet 
souvislých hodin otevřen alespoň jeden kostel a nabídne příležitost 
k eucharistické adoraci i svátostné zpovědi. 
Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme znovu slavit jímavý obřad rozsvícení 
velikonoční svíce: toto světlo získané z „nového ohně“ postupně 
přemůže temnotu a osvětlí bohoslužebné shromáždění. „Ať slavné 
Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění,“ abychom všichni mohli 
znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě do Emauz. Budeme-li 
naslouchat Božímu slovu a čerpat posilu z eucharistického chleba, bude 
i v našem srdci stále vroucněji planout víra, naděje a láska. 
Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny. Nezapomínejte se, 
prosím, modlit i vy za mě. 

František 

Bůh nám stále dává 

nové příležitosti, jak 

znovu začít milovat. 
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Tvůj kříž 

Boží věčná moudrost od věčnosti vyhlédla kříž, 

který ti dává ze svého srdce jako drahocenný dar. 

On tento kříž dříve, než ti ho poslal, svýma vševědoucíma 

očima podrobně prohlédl, svým božským rozumem 

ho promyslel, svou moudrou spravedlností ho vyzkoušel, 

svou milující náručí ho proteplil, oběma svýma rukama 

ho zvážil, zda není o milimetr větší a miligram těžší. 

A požehnal ho ve svém jménu, svou milostí ho promazal 

a svou útěchou provoněl. A pak se ještě jednou podíval 

na tebe a na tvou statečnost… 

A tak přichází kříž konečně z nebe jako boží pozdrav tobě, 

jako milosrdný dar nejmilosrdnější LÁSKY. 

(sv. František Saleský) 
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Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá 
několik náboženství, a to zvláště křesťanství, ale uplatnění má široké 
v mnoha oborech. 
Jako znak má mnoho různých užití a významů: 

 Negramotní lidé se dodnes místo 
jménem podepisují třemi křížky. 

 Mnohé národy (Babyloňané, Alamité, 
Arabové, Židé) vyznačovaly a někteří 
dodnes vyznačují na konci listiny +++, 
což má listině zajistit dobré přijetí a účinnost 
jejího obsahu - její dobrý osud. 

 Římská číslovka pro 10: X 

 V latinské abecedě jsou křížem písmena X a T 

 U jmen osob se používá jako znak pro úmrtí (†) 

 V jízdním řádu se používá jako znak pro neděli (†) - resp. pro den 
pracovního klidu. 

 V matematice se užívá jako symbol pro sčítání (+) a násobení (×) nebo 
vektorový součin. 

 Velké přeškrtnutí textu ve tvaru kříže označuje, že má být text smazán nebo 
je chybně.  

 Dvojitý kříž (#) je speciální znak, užívaný v programovacích 
jazycích či v notovém zápisu hudebních skladeb (notový křížek). 

 Znak kříže má dopravní značka označující železniční přejezd, 
podobně i dopravní značka upozorňující na křižovatku. 

 Znak kříže může také znamenat nějaký obecný „zákaz“. 

 Slovo křížek v hovorové mluvě označuje desetiletí věku osoby. „Mám na 
krku pět křížků“ znamená, že je mi padesát a více let, neboli „Táhne mi na 
šestý křížek“. 

 Kříž na vlajkách států. 
 

 
Kříž (lat. crux) také označuje nástroj pro popravu ukřižováním, užívaný 
ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, 
od kterých jej převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a Řekové). 
V římské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, politických buřičů 
a těch, kdo nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu; 
kromě tradičního tvaru † se mohl podobat písmenům T nebo X. 
Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž, 
počínaje 5. nebo 6. stoletím, typickým znamením křesťanství. 

Tento symbol (†) lze 
napsat na klávesnici 
kombinací podržení 
klávesy Alt a 
postupného mačkání 
kláves 0, 1, 3 a 4. 
ASCII kód kříže je tedy 
0134. 
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Během prvních tří křesťanských staletí se s křížem v křesťanské 

ikonografii nesetkáváme. Namísto toho křesťané užívali jako symbolu 

ryby (tzv. ichthys) nebo monogramu chíró,  

  

který převzal císař Konstantin Veliký na 

korouhev římských legií (labarum). 
 

Labarum byla původně hlavní vojenská standarta římské 
armády zavedená za vlády císaře Konstantina (poč. 4. století).  
Labarum tvořilo dlouhé zlaté kopí s příčným břevnem, ze 
kterého visel fialový závoj. Na kopí byly připevněny portréty 
císaře a jeho dvou nejstarších synů. Na horním konci byl Kristův 
monogram – řecké Χ (chí) a Ρ (rhó) jako CHRistos (ΧΡΙΣΤΟΣ nebo 
Χριστός) obklopené věncem. Labarum tak symbolizovalo 
náboženské pozadí císařské vlády v pozdním starověku. 

 
Popis kříže lze najít v křesťanských spisech od počátku 2. století.  
O významu kříže v křesťanské úctě se zmiňují autoři 3. století. První 
vyobrazení kříže s Ježíšovým tělem pak můžeme najít teprve 
na dveřích baziliky svaté Sabiny na římském Aventinu, které pocházejí 
ze začátku 5. století. 

V katolické i pravoslavné tradici má své významné místo svátek 
Povýšení svatého Kříže (14. září), které připomíná zasvěcení baziliky 
na místě, kde stál Ježíšův kříž, který měla roku 326 najít svatá Helena, 
Konstantinova matka. 
 

† Význam kříže je dán nepochopitelnou velkopáteční událostí 

Kristovy smrti… 
… následovalo však slavné vzkříšení, kterým nám Kristus otevřel 
bránu do nebe. Kříž byl posvěcen tajemstvím smrti Božího syna a kříž 
je tak symbolem Kristova vítězství nad smrtí a hříchem. 
 
Z této skutečnosti plyne naše úcta ke kříži, ať je to kříž v chrámu, na 
hřbitovním náhrobku, kříž stojící u prašné cesty, visící na zdi našeho 
obydlí, křížek na řetízku, či slovo kříž vycházející z našich úst. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ichthys
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monogram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADr%C3%B3
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Korouhev
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_legie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labarum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C5%99%C3%ADmsk%C3%BDch_c%C3%ADsa%C5%99%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantin_I._Velik%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kop%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99evno&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B3
https://cs.wikipedia.org/wiki/2._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santa_Sabina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aventin
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/326
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavia_Iulia_Helena
https://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99%C3%ADch
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Jeden člověk si stěžoval Bohu, že nese příliš těžký kříž. Bůh ho tedy 
zavedl do místnosti plné 
křížů a řekl, ať si zde 
vybere jiný, který by se 
mu zdál vhodnější. 
Člověk se procházel 
místností a tu zahlédl 
jeden malý kříž – sotva ho 
ale zvedl, pocítil, že je 
těžký jak olovo. Za chvíli 
zas narazil na další kříž, 
avšak když si ho nasadil 
na rameno, zjistil, že 
přesně v místě styku s 
ramenem má kříž ostrou 
špičku, která ho velmi 
bolestivě píchala do 
ramene. 
A tak se mu něco nelíbilo 
na každém kříži. Až úplně 
vzadu v místnosti našel 
jeden kříž, ani velký, ani 
malý, zkusil ho, byl tak 
akorát. „Tento si vezmu,” 
řekl Bohu. 
Bůh se na něj s láskou 
podíval a řekl: „A víš, že to 
je přesně ten tvůj kříž, na 
který sis stěžoval?” 

Jak si přestat pořád stěžovat 
(podle článku Jessicy Hullinger na ProNáladu.cz) 
 

Stěžovat si je nám vrozeno. Během rozhovoru si 
stěžujeme průměrně jedenkrát za minutu. Příčina? Nic 
totiž nespojuje lidi silněji, než sdílená nepřízeň. 
Nejjednodušší způsob navázání známosti je začít o tom, 
co „nás štve“. 
Stížnosti jsou obranným mechanismem. 
Ale… Když si stěžujeme, uvolňuje mozek stresové 
hormony, které postupně narušují neuronová spojení, 
potřebná k plnění úkolů vyžadujících důvtip. Totéž se 
děje, když stížnostem nasloucháme. Někdy je však pro 
nás životně nutné vylít si srdce. Člověk se vypovídá a 
uleví se mu. Ovšem jeden výzkum ukázal, že to může 
zkrátit život až o dva roky (?). 
Dobrá zpráva: návyku stěžovat si se můžeme postupně 
zbavit: 
1. Pro začátek si ujasníme, co to je stížnost. 
Všimnete si, že je venku chladno a řeknete to. Je to 
stížnost? Ne, je to pozorování. Stížnost by zněla: „Venku 
už je zase zima, to je hrůza, nenávidím tohle město!“ 
 

2. Všímáme si, jak často si stěžujeme a na co. 
Změny začínají ve vědomí. Stanovte si jako cíl všímat si 
svých stížností, schválně číhejte na své „stěžovací 
myšlenky“. Můžete si vzít provázek do kapsy. Jak se 
přichytíte u stížnosti, udělejte na provázku uzlík. Za dvě 
za tři hodiny nebude už na provázku místo. 
 

3. Vyhýbáme se chronickým stěžovatelům. 
Když už budete muset vyslechnout nějakou stížnost, 
snažte se odpovědět něco dobrého, pozitivního, místo 
obvyklého „Máš pravdu, nestojí to za nic…“. Budete 
k tomu potřebovat odvahu a sebedůvěru.  
 

4. Učíme se hledat řešení. 
Počasí nejspíš nezměníme, ale pokud se nám nechce 
ven, můžeme strávit příjemný večer doma. Metoda je 
funkční i v případech složitějších. Vezměte to zkrátka do 
vlastních rukou.  
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Jeden člověk šel životem 
a nesl si na zádech svůj 
kříž. Cestou vedle něho 
šla s rozmanitými kříži 
spousta dalších lidí. 
Najednou si člověk začal 
stěžovat: „Pane, kříž je 
příliš dlouhý, dovol mi ho 
trochu zkrátit.” Tak vzal 
pilku a kříž uřezal. Za 
chvíli se mu zase zdálo, 
že už nemůže. „Pane, 
ten kříž je příliš těžký, 
dovol mi ho trochu 
zkrátit.“ A tak to šlo několikrát. Nakonec byl kříž docela krátký. Člověk 
došel až k velké propasti, za níž byl ráj. Rozhlédl se kolem sebe. Ostatní 
lidé pokládali své kříže na zem a po nich přecházeli přes propast do ráje. 
Jenže kříž toho člověka byl moc krátký. Nestačil na překlenutí propasti. 
Tu onen člověk volal: „Pane, pomoz, můj kříž je příliš krátký!“ 
 

5. Uplatnění metody kladného „ale“. 
Když se přichytíte při stížnosti, dodejte k ní „ale“ a něco 
kladného. „Práce mě fakt nebaví, ale mám práci a mohu 
si dovolit auto.“ „Už zase rozházel ponožky, ale za to mě 
má rád a vždycky mě v těžké chvíli podrží.“ 
 
6. Myšlenku „musím“ měníme v „potřebuju“. 
„Musím vyzvednout děti ze školky“ změníme na 
„Potřebuju si vyzvednout děti ze školky“ nebo „Chci 
vyzvednout děti ze školky.“ Nutnost jakoby vnucovaná 
zvenčí se mění v něco, co vy osobně potřebujete, a jdete 
proto za hlasem srdce. 
 
Bez stěžování se nám možná bude pracovat snáz, více 
toho stihneme a přihodí se nám během dne více 
příjemných věcí. 
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Byla dražba. Dražily se věci nějakého bohatého muže. Byl tam 
taky jeden malíř, který měl našetřených jen 100 franků. 
Za 75 franků koupil postel a už odcházel, když v tom dražící 
vyvolával kříž. „Co mi za něj dáte?” zeptal se a ukázal černý, starý, 
špinavý kříž. „Nic,” ozvalo se a vzápětí následoval smích. Malíř se 
obrátil a řekl: „Koupil bych ho, ale mám jen 25 franků.” Nikdo nedal 
víc, a tak malíř s posměchem koupil starý kříž a odešel. Doma ho 
začal čistit. A pojednou zjistil, že ten kříž je zlatý. Když ho celý 
vyčistil, donesl ho do zlatnictví, kde jeho cenu vyčíslili na 60 000 
franků. 

 
 

V prvních třech staletích, kdy 
bylo velké pronásledování 
křesťanů, křesťané kříž 
neuctívali. Byl to přece 
nástroj utrpení, umučení a 

Doktor Mark byl známý onkologický 
odborník. Jednoho dne se chystal na 
významnou konferenci, kde měl dostat 
vyznamenání za svoje úspěchy na poli 
léčení a výzkumu rakoviny. Byl samozřejmě 
dost rozrušený. Jeho letadlo však jako 
naschvál po dvou hodinách letu muselo  
 

 

Smírčí kříž Březenec 
(Chomutov) 
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porážky. K uctívání kříže 
došlo až od 4. století, kdy 
dal císař Konstantin 
Veliký křesťanům 
svobodu a křesťanství 
povýšil ve své říši na 
státní náboženství. 
Jeho matka císařovna 
Helena byla velmi 
zbožnou křesťankou a 
rozhodla se navštívit 
místa spojená 
s Ježíšovým životem. 
Legenda vypravuje, že 
se vydala do Jeruzaléma 
a zatoužila objevit 
Ježíšův kříž. Na místě, 
které jí pamětníci 
ukázali, byly nalezeny tři 
kříže, ale nevědělo se, 
který z nich je pravý. 
K jednomu z křížů 
položili tělo mrtvého 
mladíka, a ten ožil. To 
považovala císařovna 
Helena za znamení, že 
právě tento kříž je 
křížem, na kterém zemřel 
Ježíš Kristus. Nad 
místem Ježíšovy smrti 
nechal postavit její syn 
Konstantin Baziliku 
Božího hrobu a v ní byly 
uloženy ostatky Kristova 
kříže. Ty se později 
rozšířily do Říma a do 
celého světa. 

předčasně přistát kvůli technické závadě. Doktor 
se bál, že se opozdí. Půjčil si tedy auto a vydal se 
na cestu. A znovu jako naschvál se spustil déšť a 
rozpoutala se silná bouře. Nebylo skoro vidět na 
cestu. Možná kvůli tomu Mark špatně odbočil a 
zabloudil. Když byl na cestě dvě hodiny, 
pochopil, že neví, kde je. Měl hlad, byl unavený, 
a tak už jen hledal místo, kde by si mohl 
oddechnout a najíst se. 
Asi za půl hodiny konečně uviděl kus cesty od 
silnice nějaký dům. Nevypadal moc udržovaně, 
ale nic jiného tu nebylo. Mark vylezl z auta a 
utíkal v hustém dešti k domu. Zabouchal na 
dveře. Otevřela velmi hezká žena. Vysvětlil jí 
situaci a požádal, zda by si mohl zatelefonovat. 
Žena odpověděla, že telefon bohužel nemá. 
Jestli však chce, může jít dál a počkat, než 
nejhorší bouřka přejde. Hladový a vyčerpaný 
doktor její pozvání vděčně přijal. Dostal čaj a 
něco k jídlu. 
Pak mu řekla, že kdyby chtěl, může se přidat k její 
modlitbě. Mark se usmál a omluvil se, že věří 
pouze ve svou práci. Seděl za stolem a 
v nejasném světle svíček pozoroval ženu modlící 
se u dětské postýlky. Pochopil, že potřebuje 
pomoc. Když dokončila svou modlitbu, zeptal se 
jí, zda opravdu myslí, že ji Bůh vyslyší. A chtěl 
vědět něco o dítěti v postýlce. 
Žena se smutně usmála. Dítě v postýlce je její 
malý synek, odpověděla. Trpí vzácnou formou 
rakoviny. Jistý doktor Mark se na ni specializuje. 
Ten by ho dokázal vyléčit, jenomže ona na to 
nemá peníze. Zbývají jí jenom modlitby. Zatím ji 
Bůh nevyslyšel, ale ona pevně věří v jeho pomoc. 
Mark byl naprosto ohromený. Chtěl promluvit, 
ale nedokázal to a nakonec se rozplakal. Hlavou 
mu běžely myšlenky na celý dnešní den, na 
všechny ty náhody, které ho zavedly právě sem. 
„Bůh je veliký“, pomyslel si. Všechno se to stalo 
proto, abych dokázal opustit svůj materiální svět 
a pomohl lidem, kteří nemají nic než modlitbu. 
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Pavlík jezdil každoročně o prázdninách k babičce a dědečkovi na 
venkov. Pavlík se u nich cítil jako v ráji, až na jednu věc. Před statkem 
stál velký dřevěný kříž. Pavlík se ho bál. Na kříži visel člověk vyřezaný 
ze dřeva, a vypadal strašně. Ruce i nohy měl probity hřebíky. Navíc měl 
na hlavě trnovou korunu a zdálo se, že mu přes tvář teče krev. Malý 
Pavlík se jednoho dne zeptal dědečka: „Dědo, kdo je ten člověk na kříži? 
Já se ho bojím!“ To se nemusíš bát,“ řekl dědeček. „To je Ježíš Kristus, 
Spasitel světa. Ježíše se bát nemusíš, ten je láska sama. On chtěl 
všechny lidi zachránit!“ Pavlík to nechápal, a tak se znovu zeptal: „A proč 
teda visí na tom kříži?“ „To mu udělali lidé,“ odpověděl děda. 
Následujícího dne ráno bylo na statku velké pozdvižení. Před statkem 
se shromáždila skupina lidí – 
sousedé, sousedky, pošťák 
a Pavlíkova babička. 
Ta dokonce plakala. Přišel 
také dědeček a zeptal se: „Co 
se stalo?“ „Ztratil se Ježíš! 
Někdo ho odšrouboval!“ řekli 
mu a ukázali rukou na 
dřevěný kříž bez Ježíšova 
těla. Dědeček nic neřekl a tiše 
zamířil do Pavlíkova pokoje. 
Pavlík spal ve velké posteli 
a vedle něj ležel Ježíš. Byl 
krásně přikrytý a pod hlavou 
měl měkký polštář. U snídaně 
se dědeček Pavlíka zeptal: 
„Proč jsi to udělal a Ježíše 
sundal z kříže?“ „No, když vy 
jste nebyli schopni to udělat, 
musel jsem. Říkals přece, že 
Ježíš chtěl všechny lidi 
zachránit. A jak by to mohl 
udělat, když byl takhle přibitý? 
Na to přece potřebuje 
svobodu, ne?“ A dědeček 
s babičkou o této odpovědi 
dlouho přemýšleli. 
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Josef Toufar byl římskokatolickým knězem. Narodil se roku 1902 
a zemřel roku 1950. Když byl farářem v Číhošti, stala se nevysvětlitelná 
a dosud nevysvětlená věc. Podle svědků se během mše pohnul 
půlmetrový kříž na oltáři několikrát ze strany na stranu a zůstal 
pootočený směrem ke kazatelně. Sám farář pohyb kříže neviděl 
a dozvěděl se o něm později. Bylo to v době hlubokého komunismu. 
Zpráva o zázraku se šířila, a tak komunisté dostali strach. Chtěli utlumit 
víru lidí a dokázat, že pohyb křížku farář předem připravil. Josef Toufar 
byl zatčen, krutě mučen, vyslýchán a přinucen k nepravdivým přiznáním. 
Po krutých výsleších zemřel a byl pohřben v hromadném hrobě. Jeho 
příbuzným oznámili jeho 
smrt až po čtyřech letech. 
Po revoluci byla otázka 
smrti Josefa Toufara znovu 
otevřena a roku 2013 církev 
zahájila proces jeho 
blahořečení. Josef Toufar 
se stal mučedníkem kvůli 
kříži.  
 

 

 

2. Tvou smrt, Pane, zvěstujeme, / vyznáváme vzkříšení tvé, / čekáme tvůj  

příchod. 

3. Dej, ať nad zlem vítězíme / a po smrti věčně dlíme / v království 

tvé lásky. 

 

Když si učení návštěvníci svatého Bonaventury 
udiveni celistvostí a hloubkou hostitelova 
poznání přáli prohlédnout jeho knihovnu, 
odvedl je svatý mistr do alkovny, kde nebylo nic 
než toliko veliký krucifix, nejčistší, nejživější, 
nejhlubší pramen poznání. Z téhož zdroje 
poznání čerpal i sv. František z Assisi a bezpočtu 
dalších. 
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První stanici můžeme nazvat mlčením. Ve světě se již stěží 
setkáme s tajemstvím. Bylo by zlé, kdyby mezi námi lidmi už 
žádná tajemství nebyla. Když přišel anděl k Marii, nebyl u toho 
tisk, kameramani ani žurnalisté. Co se tehdy stalo, to je 
tajemstvím mezi Bohem a Marií. A Maria je pevná. Zatím ani jí 
nejbližší člověk, Josef, se o tom nemůže dozvědět. Není 

náhodou, že v totalitních státech jsou diskuse v tak vysokém kurzu. 
Povídaví lidé se totiž nechají snadno ovlivnit, zatímco ovlivnit mlčenlivé 
lidi je velmi těžké. Vědí, co chtějí. Friedrich Nietzsche to vyjádřil slovy: 
„Chceš-li něco zvěstovat, naslouchej dlouho sám sobě. Kdo chce 
zapalovat jako blesk, musí být dlouho mrakem." 
Maria žila pod mrakem - byla zastíněna Duchem svatým. Mrak je 
znamením přítomnosti Boha ve světě. Kdo má stále srdce na jazyku, 
ztratí brzy srdce docela. Mnoho řečí a debat rozdrobuje a třepí člověka, 
že je děravý jako cedník a vše, co mu Bůh svěřil, proteče. Takový člověk 
není pevný. U Marie je to opačně - je praobrazem soustředěného 
člověka, který je schopen mlčet, ponořit se do sebe, zachovat tajemství. 
Zde jsme pozváni do Mariiny školy, abychom se znovu naučili mlčet 
uprostřed hovorného světa, který je proto tak zranitelný a podléhající.  

Druhou skutečností, kterou na této cestě poznáváme, je to, že 
Maria nediskutuje, nevstupuje do dialogu. Církev není diskusní 
klub, ani debatní kruh teologů. Není ani prostorem pro dialog 
mezi člověkem a člověkem. Je v první řadě prostorem pro dialog 
mezi Bohem a člověkem. Evangelium nesmí být lacině 
prodáváno. Slovo Boží nemá informativní charakter, aby nám 

dodávalo látku k debatám, ale má charakter povolávající. Člověk se 
s ním nemůže spojit, pokud do dialogu nevloží sám sebe. Zcela zřetelné 
to je na dialogu mezi andělem a Marií. Maria se nevyptává, má jen jeden 
dotaz - jak může ve své poníženosti realizovat Boží nabídku. Všichni 
jsme pozváni k dialogu s Bohem. Teprve potom se nám podaří dialog 
s lidmi. Až poté, co jsme s Bohem mluvili o lidech, můžeme plodně mluvit 
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s lidmi o Bohu. Jsme pozváni k rozhovoru, a to k rozhovoru se samým 
Bohem. Bůh je plně připraven poradit nám s našimi problémy, neboť 
na počátku je Slovo. Bůh je připraven s námi ochotně jednat, neboť nás 
chce povolat k následování. 

A to třetí, co Maria činí? Podepisuje plnou moc, když říká 
andělovi: „Jsem služebnice Páně." Je to jako podpis šeku, 
na který dopíše částku sám Bůh. Tou částkou je hledání 
přístřeší v Betlémě, podpis zní: „Jsem služebnice Páně." 
Částkou je útěk do Egypta, podpis zní: „Jsem služebnice Páně." 
Částkou je ústraní v Nazaretě, podpis zní: „Jsem služebnice 

Páně." Částkou je kříž na Golgotě, podpis zní: „Jsem služebnice Páně." 
A částkou je vzkříšení o Velikonocích a také zde je podpisem: „Jsem 
služebnice Páně." Snad se nám podaří v osudové chvíli vydat takový 
podpis. Chce to dobře si to rozmyslet. Bůh nás vezme za slovo. 

V předvečer mého kněžského 
svěcení jsem se díval z okna 

kněžského semináře na biskupství, 
kde jsem tenkrát žil, a před očima 

jsem viděl tři velké pastýřské 
regiony. Myslel jsem si: „Buď tě to 
zažene tam, nebo tam, nebo tam." 
Vzal jsem si papír, udělal čáru pro 

vypsání částky a napsal jsem 
datum: 21, prosinec 1962. Pak 

jsem lístek podepsal. Bůh doplnil 
svou částku: jmenování světícím 

biskupem v Erfurtu, biskupem 
v Berlíně a později arcibiskupem 
v Kolíně. Bůh nás bere za slovo. 

Nebuďme lehkomyslní při 
podepisování. Musíme se trochu 
pocvičit ve vyplňování takových 

šeků. Snad se nám v naší osudové 
hodině podaří podepsat náš celý 

život. 
 
Cesta člověka k Bohu musí odpovídat cestě Boha k člověku. A tato cesta 
jde přes Marii. Této cestě se svěřujeme, když se spoléháme 
na tajemství, na dialog, na podpis rozhodnutí. To je cesta člověka 
k Bohu, Otci. 

Z knihy kardinála Joachima Meisnera: Meditace o Panně Marii 

http://ikarmel.cz/kniha/Meditace-o-Panne-Marii_10696.html
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Některé křesťanské církve jej slaví jako Zvěstování Panny Marie, 

v katolickém liturgickém kalendáři je tento den uveden jako Zvěstování 

Páně. Zasvěcení kostelů se v českých zemích nejčastěji uvádí slovy 

Zvěstování Panny Marie. Také náš vážanský kostelíček 

má takovéto zasvěcení.  

Tato událost se slaví jako církevní svátek vtělení Páně 

devět měsíců před Vánocemi (dne 25. března). 

  Důvodem k posunutí termínu je slavení Velikonoc, které 

mají přednost před všemi slavnostmi a svátky liturgického roku. 

25. března je letos Květná neděle, jíž začíná Svatý týden, a další týden 

je oktáv velikonoční, takže prvním “volným” dnem je až pondělí po druhé 

neděli velikonoční, což je právě onoho 9. dubna. Ze stejného důvodu 

byla tato slavnost posunuta na začátek dubna třeba i před dvěma roky, 

občas se stane, že i svatého Josefa slavíme až po Velikonocích. 

Pohyblivé Velikonoce občas udělají v liturgickém kalendáři trošku 

“zmatek”.    

Někdy podobné přesuny probíhají i o Vánocích. Jednou za čas (třeba 

před rokem) se slaví svátek Svaté rodiny v pátek, protože na neděli po 

Vánocích vychází slavnost  Matky Boží Panny Marie. Loni jsme zase 

svátek Svaté rodiny slavili posledního prosince místo svatého Silvestra 

a čtvrtou neděli adventní zároveň se Štědrým dnem.  

Liturgický kalendář je prostě zajímavé čtení a sestavovat ho není žádná 

legrace. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vt%C4%9Blen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
https://cs.wikipedia.org/wiki/25._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Christologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium_podle_Luk%C3%A1%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl_Gabriel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archand%C4%9Bl_Gabriel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syn_Bo%C5%BE%C3%AD
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V sobotu 3. března budeme mít tu čest u nás 
v Knínicích přivítat mladého kněze Martina Höniga. 
Povede letošní postní duchovní obnovu, kterou si 
rozhodně nenechte ujít. Následující řádky 
ve stručnosti popisují život o. Martina, abychom se 
s ním alespoň trošku seznámili dříve, než budeme 
naslouchat jeho promluvám. 

O. Martin pochází z nedalekých Letovic. V útlém věku navázal kontakt 
s místní Církví bratrskou, se kterou jezdil na její tábory a účastnil se 
jejích aktivit pro mládež. Jeden čas jej však část lidí stáhla k jedné 
protestantské sektě v Brně a zažil první krizi v duchovním společenství 
lidí. V letech 2003 - 2007 studoval na Biskupském gymnáziu 
v Letovicích. Během studia se duchovně vrátil zpět do katolické církve 
prostřednictvím duchovních cvičení (exercicií) vedených salesiánem 
P. Petrem Baranem. Po absolvování gymnázia nastoupil ke kněžské 
formaci do Teologického konviktu v Olomouci a ve studiu pokračoval 
na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity. Po dvou 
letech studia jej diecézní biskup Vojtěch Cikrle vyslal na studia teologie 
na Lateránské univerzitě v Římě, kde absolvoval i zbytek formace 
v české bohoslovecké koleji Nepomucenum. Jáhenské svěcení přijal 
v červenci 2013 v Brně a roční jáhenskou službu pak konal ve farnosti 
Brno-Zábrdovice. Na kněze byl vysvěcen v červnu 2014 v Brně a poslán 

jako farní vikář do 
farnosti při kostele 
sv. Mikuláše ve 
Znojmě. Od září se 
stal navíc farním 
vikářem bývalé 
dominikánské farnosti 
u kostela sv. Kříže 
tamtéž. Od srpna 2017 
působí jako farní vikář 
ve farnosti u kostela 
sv. Tomáše v Brně. 

 

http://www.katopedia.cz/index.php?title=2003
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2007
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Biskupsk%C3%A9_gymn%C3%A1zium_Letovice
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Cyrilometod%C4%9Bjsk%C3%A1_teologick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Palack%C3%A9ho&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Univerzita_Palack%C3%A9ho
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Vojt%C4%9Bch_Cikrle&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Pontifik%C3%A1ln%C3%AD_Later%C3%A1nsk%C3%A1_univerzita&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=%C5%98%C3%ADm&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Nepomucenum&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=2014
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Brno&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=R.D.
http://www.katopedia.cz/index.php?title=6._listopad
http://www.katopedia.cz/index.php?title=1987
http://www.katopedia.cz/index.php?title=%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev&action=edit&redlink=1
http://www.katopedia.cz/index.php?title=Diec%C3%A9ze_brn%C4%9Bnsk%C3%A1
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Na loňském farním táboře se například mezi mladými 

vedoucími stala velkým hitem kniha 

, která pro mládež zajímavou a atraktivní formou 

pěkně popisuje záležitosti lidské sexuality, vztahů mezi 
chlapcem a dívkou a srozumitelně popisuje výhody 
sexuální zdrženlivosti.  

  
 
 
Podobně zajímavou knihou o tomto tématu je „úzká" 

publikace od Martina Kvapilíka s názvem 

. Není už tak interaktivní 

a je vhodnější i více pro starší (od 15 let výše). 
 

Výbornou knížkou pro nejen mladé muže je kniha  

od amerického spisovatele Johna Eldridge. V knize popisuje podstatu 
mužství. Jde do hloubky, podstaty. Opírá se o výklad Bible. Upozorňuje 

na chyby ve výchově, kterých se mnohdy dopouštíme. 
Pomáhá si uvědomit zranění, která si v sobě neseme 
z minulosti, z dětství a postavit se jim, zvítězit nad nimi 
a směřovat v životě dál. Kritizuje popírání přirozených 
tužeb srdce a pošramocenou výchovu v tomto směru. 
Mně osobně tato knížka dost pomohla a otevřela oči. 
Jedná se o knihu, která je poměrně dost známá a je 
doporučena ke čtení i v kněžském semináři. 
 

Podobnou knihou, která se zaměřuje na ženy, je kniha , kterou 

napsal John Eldredge společně se svou ženou Stasi. Je v ní popsána 
hodnota ženy, její význam a zdůrazněno to, že každá žena je krásná 
a je lež namlouvat si, že tomu tak není. Tato kniha pomáhá ženám 
a dívkám uvědomit si svou vlastní hodnotu, přínos pro svět a pomáhá 
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budovat zdravé sebevědomí. Rozhodně doporučuji. 
Také jsem ji četl. Je vhodná k přečtení i pro muže. I jim 
pomůže lépe si uvědomit význam ženy a pomůže jim k 
lepšímu přístupu a chování k ní. 
Tato kniha byla dokonce v rámci křížové cesty na CSM 
k prohlédnutí při putování na Sv. Kopeček (na cestě 
identity). 

 
 
Pro mladší dospívající dívky (12 - 16 let) je vhodná 

od stejné autorky Stasi Eldredge kniha  která 

mladým dívkám srozumitelnou formou osvětlí výše 
zmiňovaná témata a podpoří vlastní sebevědomí 
v tomto nelehkém životním období.  
 

 
 
Rád bych zmínil také současný hit mezi katolickou 

mládeží – knihu  od Marka 

Váchy, která se v některých tématech prolíná 
i například s knihou Pozor, srdce muže. 
 

Sám autor v úvodu říká, že se jedná o kulometnou 
palbu, lépe řečeno kobercový nálet. Čtenáře 
motivuje k odvaze žít svůj vlastní život, ne představy 
druhých – byť by to byly představy jejich vlastních 
rodičů, kamarádů, farářů či biskupů. Vede 
k dospělému převzetí odpovědnosti za vlastní život 
a činí to způsobem, který jde až „na hranu“.  

 

(Tip: Cyklus Mezi slovy na Radiu Proglas: S Markem Váchou (nejen) 
o nevyžádaných radách v audioarchivu radia k poslechu!) 

 
Mimo to vřele doporučuji bestseller v oblasti 
timemanagementu, který nám pomůže dát si do 
pořádku svůj život, být více efektivní a naplňovat 
sny, cíle a plány ať už v pracovním nebo 

duchovním životě - kniha . 
 
(Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění 
povinností na pozdější dobu.) 
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Nejprve ale malá omluva rodičům, kteří už v podvědomí nosí, 

že 17. listopadu u nás v Knínicích posíláme děti na sýpku na . 

Poslední plánovanou -iádu jsme organizačně nezvládli, proto se 
neuskutečnila. O to víc potěšil zájem ze strany vás, maminek, které jste 
volaly a doptávaly se, zda akce bude nebo ne. 

Jistě jste také zaznamenali, že se letos v lednu nekonal . Už 

jich v naší farnosti bylo uspořádáno 11! Letos se organizátoři rozhodli 
tuto tradici přerušit, aby bylo možné načerpat sil a třeba zase někdy 
v nějaké podobě na farní plesy navázat. Jak jsem zmínila u -iády, je 
nesmírně důležité pro těch pár jedinců, kteří se aktivně starají 
o fungování farních akcí, aby ze strany účastníků, resp. všech farníků 
bylo znát, že je o danou aktivitu zájem, že je žádána a přináší užitek. 
Proto se nebojte o dění ve farnosti přemýšlet, vhodně a konstruktivně 
komentovat a ještě v lepším případě přicházet s nápady nebo se aktivně 
zapojit do některých činností, které se v rámci farnosti snažíme nabízet. 

Naštěstí svatý Mikuláš na nás nezapomněl, a tak  

v rámci středeční mše svaté, tentokrát 6. 12., proběhla. Děti Mikuláše 
pěkně přivítaly zpěvem, vyslechly si krátké povídání o Mikulášově životě 
a byly obdarovány Mikulášem z perníku. Díky maminkám za upečení 
a Aleně Lujkové za krásné nazdobení. Připomínám: do příštího roku 
máme vylepšit pozdrav Chvála Kristu! - Až na věky!  

Adventem nás provázelo  

po našich rodinách. Pozvat takto osobně 
a jakoby skutečně Josefa, Marii a Ježíše 
do svého domova může být silným prožitkem, 
a znovu se potvrdilo, že i setkání dvou lidí či 
rodin při předávání ikony přináší užitek. 
Pro tento účel byla pořízena do farnosti nová 
ikona. Na třetí neděli adventní nesměl chybět 

. Velké díky Blance Ševčíkové, 

která je v tomto oboru už profesionálkou. Více 
o jarmarku na straně 32. 
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Nesmím zapomenout na , která už má u nás 

také dlouhou historii. Děkujeme Dance Ošlejškové za pečlivou přípravu 

i závěrečné vyhodnocení, které proběhlo v úvodu .  

 

Za její náplň zase poděkujme farním dětem a mládeži, kteří výborně 
zvládli vše, co jsme v potu krve trénovali. Myslím, že je nedocenitelné, 
když někdo dokáže vyjít ze svého pohodlí a nabídnout své ruce nebo 
ústa k tomu, aby připravil zážitek pro své blízké. O to víc, když jde o děti 
a mladé, jejichž zájmy přirozeně směřují všemi různými směry, a často 
jinam, než si přejí rodiče. Díky, že jste překonali nevyhovující podmínky 
na faře, zimu v kostele při nacvičování, nudu při čekání a dotáhli jste 
práci do konce! 
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Pásmo vánočních básniček, které rozkošně předvedly nejmenší děti pod 
vedením Markéty Dvořákové a také koledy, které hudebně ztvárnili naši 
mladí muzikanti, si po vánočních prázdninách přišly do kostela 
vyslechnout také děti a paní učitelky z místní MŠ. 

 

Na závěr roku se nám v jeden den sešel jednak  

a zároveň . Proto se nekonala odpolední silvestrovská mše 

svatá, jak bývá zvykem, a také proto se neuskutečnilo posezení 
na sýpce. Věřím však, že jste každý prožil poslední den v roce přesně 
podle svých představ (nebo alespoň trochu), a pokojně jste vykročili 

do roku nového. V něm nás opět navštívili , a nejen tři, 

v naší farnosti se jich vyrojilo asi 30! (více na straně 32). 

A nejčerstvější zprávy přinášíme z , 

který se uskutečnil teprve před týdnem. Jeho účastníkem byl také Petřík 
Mucha, který se s námi dělí o zážitky: 

V neděli 11. 2. 2018 se v Kunštátě uskutečnil 2. děkanátní 
fotbalový turnaj ve fotbale. Z řad ministrantů se nás vydalo 
šest – Eliáš Měkota, Jakub Přikryl, Tomáš Přikryl, Petřík Ševčík, Radek 
Blažek a já. Protože nás bylo méně, tak nám vypomohli ještě dva 
kamarádi fotbalisté. Byla škoda, že nás čekali pouze tři družstva soupeřů 
– Kunštát, Sulíkov a Olešnice. Ale i přesto jsme si zahráli spoustu 
zápasů. Porazili jsme Sulíkov i Olešnici, ale na Kunštát jsme neměli – 
kluci byli o hlavu, dvě, větší než my. Ale my taky vyrosteme :-)!. Protože 
jsme nejenom šikovní ministranti, ale i dobří fotbalisté, umístili jsme se 
na krásném 2. místě! Samozřejmě po Kunštátu… Velký díky patří 
našemu bývalému panu kaplanovi, otci Petru Košuličovi, který celý 
turnaj organizoval a umožnil nám prožít pěknou neděli… 
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Ve Žďárné stával dřevěný kostel již 
ve středověku, bohoslužby v něm však bývaly 
konány jen na svátek sv. Bartoloměje, jemuž 
je kostel zasvěcen. Kněží sem dojížděli 
z Boskovic. 
Kostel v nynější podobě byl vystavěn v letech 
1759-60 nákladem Leopolda, hraběte 
z Diettrichsteinu. Ve stejné době byla 
postavena i budova fary. Před několika roky v ní 
naši nejmladší farníci strávili několik dní 
na farním táboře. 
Kostel se nachází uprostřed obce u hlavní 
silnice, v roce 2011 byla dokončena rekonstrukce jeho fasády. 
 
 
 
 
Do farnosti Žďárná patří i okolní obce Suchý, Velenov, Valchov (kaple 
sv. Petra a Pavla) a Ludíkov (kaple sv. Cyrila a Metoděje). 
Administrátorem farnosti je od roku 2010 P. Pavel Koutník, který je 
i farářem na Benešově. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠE SV. V NEDĚLI 

V 8 HODIN 

Pouť ve Žďárné se slaví koncem prázdnin v neděli 

kolem svátku svatého apoštola Bartoloměje. 
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V místním kostele začínáme v 9 hodin 
modlitbou růžence. 
V 9:30 pokračujeme mší svatou a po ní 
adorací, litaniemi a modlitbami, které 
jsou spojené se slavením prvních 
sobot. 
Setkání je ukončeno přibližně v 10:30. 
Vede o. Jan Hodovský, možnost přijetí svátosti smíření. 
Srdečně Vás zveme! 
 
(více informací o spiritualitě Prvních sobot v minulém Zimním Farníčku nebo 
v brožurce P. Pavla Havláta OM Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci) 

 

 

 
Postní duchovní obnova: Společenství svatých 
Termín: čtvrtek 22. 2. 2018 – neděle 25. 2. 2018 
Provázející: P. Vladimír Kasan OSB 
Místo:  Velehrad 
 
Duchovní obnova pro všechny, kdo pečují o kostel 
Termín: pátek 16. 3. 2018 – neděle 18. 3. 2018 
Provázející: Mons. Vojtěch Šíma 
Místo:  Velehrad 
 
Seminář pro ženy 
Termín: pátek 4. 5. 2018 – neděle 6. 5. 2018 
Provázející: Manželé Smékalovi 
Popis:  Seminář pro ženy, nazvaný „Neboť Boží chrám je svatý 

a ten chrám jste Vy“. Hlavními tématy budou sebeúcta 
a úcta jako spojené nádoby. 

Místo:  Hostýn 

Více na www.exercicie.cz 
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Záleží Vám na podpoře rodin, manželství 
a respektu k životům těch nejmenších z nás? 
Rodiny založené na manželství jsou tím 
nejlepším prostředím pro děti narozené 
i nenarozené. Kde jsou děti, tam je život. 
Přijďme to ukázat v sobotu 7. dubna do Prahy. 
Koná se zde již osmnáctý ročník Národního pochodu pro život. 
PROGRAM: 
10:30 Pražský hrad, katedrála 
mše svatá s českými a moravskými biskupy, hlavní celebrant Dominik 
kardinál Duka OP  
12:30 Klárov - park před stanicí metra Malostranská 
oběd pro přihlášené, program pro malé i velké, fotografická výstava 
Rodina 
14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy 
na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí se závěrečným 
programem na Václavském náměstí 
16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy 
sv. Václava 
Doprava je zajištěna společně s ostatními účastníky zvláštními vlaky 
a autobusy až na Pražský hrad. Je důležité včas se přihlásit. Neváhejte 
tedy a navštivte webové stránky www.pochodprozivot.cz. 
Reportáž od přímých účastníků loňského pochodu je možno vyhledat 
v loňském Letním Farníčku na straně 36. 
 
 
 

Jezdíte rádi na poutě? Posloucháte rádi rádio Proglas, sledujete televizi 
Noe, čtete Katolický týdeník, časopisy Immaculata, Tarsicius, IN! 
nebo Duha, nakouknete někdy na Signály.cz?  A chtěli byste se setkat 
s těmi, kteří připravují vaše oblíbené pořady nebo píší zajímavé články? 
Chtěli byste se pobavit a něco zajímavého se dozvědět? A dokonce 
plánujete letos návštěvu Velehradu, kde jste už třeba několik let nebyli?  
Odpověděli jste aspoň na některé otázky ANO? Pak jste právě těmi, 
kterým je určena tato pozvánka:  

V SOBOTU 12. KVĚTNA 2018 SE KONÁ NA VELEHRADĚ  
POUŤ  KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ   

https://pochodprozivot.cz/#prihlaseni
http://www.pochodpro/


 
       30 

 
 

Uganda Czech 
Development trust 

POBOX 72629 
Kampala 

Drazí přátelé,  
 
je mi velkým potěšením Vám napsat. Jmenuji se Zalwango Joyce a jsem 
z Ugandy. Jak se máte?  

Mně se vede dobře a jsem moc ráda, že můžu díky Vaší podpoře 
studovat. Ve škole jsme měli mnoho zajímavých sportovních akcí 
a hudebních festivalů v katedrále v Lugazi. Tvrdě jsme trénovali 
a skončili jsme na páté pozici.  

Nyní máme prázdniny, trvají 3 týdny. Potom se vrátíme do školy. 
Nastoupím do třetí třídy, která se označuje jako propagační. Během 
příštího roku budu ve čtvrté třídě „seniorů“ jako „kandidátka“, tak si buďte 
jistí, že se snažím pilně učit, abych měla dobré výsledky a také potřebné 
dovednosti.  

V Ugandě máme nyní období dešťů, kdy lidé pěstují plodiny. V naší 
rodině pěstujeme fazole a další plodiny, abychom se uživili. Já se starám 
o kukuřici. Během tohoto období musíme dokončit práce jako je plenění 
a sklízení. Ale co vy a vaše rodiny? Máte zrovna období dešťů nebo 
léto?  

My tady v Ugandě se těšíme na Vánoce. Jednoduše je to pro nás den, 
kdy se narodil Ježíš. Připravujeme se na toto vánoční období, kupujeme 
nové oblečení, vaříme jídlo a chodíme do kostela na bohoslužby. 
Slavíme tento den, protože je velice důležitý pro nás, uganďany. Je tento 
den významný také pro vás? My v Ugandě slavíme tento den 
k připomínce našeho Spasitele Ježíše Krista.  

Přeji Vám pěkné Vánoce a šťastný nový rok. Kéž vám Pán dá vše, co si 
nejvíce přejete.  

 
Vaše přítelkyně 

Zalwango Joyce 



 
 31 

 

 
 
Drahá Joyce,  

Posíláme ti mnoho pozdravů z daleké Evropy, od nás všech z České 
republiky. Jak se máš?  

Děkujeme ti moc za dopisy a vánoční přání, které jsme dostali. Jsme za 
ně moc vděční.  

Oslava narození našeho Spasitele Ježíše Krista je pro nás velmi 
významným svátkem, stejně jako pro Tebe. Během Vánoc mají děti 
prázdniny a také my dospělí jsme doma z práce. Oblékáme se svátečně 
a zdobíme naše domy. Vaříme také různá slavnostní jídla a pečeme 
vánoční cukroví.  

Zdobíme také naše kostely a scházíme se v nich na slavnostní mše. 
U nás v kostele jsme měli 25. 12. jesličkovou pobožnost, kde měly děti 
a také dospělí z naší farnosti program, zpívalo se a hrálo. Krásně jsme 
si to užili.  

V našem kostele a také u nás doma stavíme betlémky. Připomínáme si 
tak místo narození Ježíška. Doma slavíme Vánoce s rodinami, v kostele 
slavíme jako celá farnost.  

Nyní jsme oslavili Vánoce a brzy přijde nový rok 2018.  

Ptala ses, jaké máme u nás počasí. Naše země leží ve středu Evropy 
a teď máme zrovna zimu, nejchladnější část roku. Sluníčko svítí jen 
maličko, nebe je často zatažené a prší nebo sněží. Někdy i mrzne, takže 
se musíme teple oblékat. Viděla jsi už někdy sněhovou vločku?  

Jsme moc rádi, že se Ti ve studiu daří. Všichni z naší farnosti přejeme 
Tobě, Tvé rodině, učitelům i spolužákům hodně úspěchů. Který předmět 
ve škole tě nejvíce baví? Jsme šťastní, že Tě s Boží pomocí můžeme 
při studiu podporovat. 

Posíláme ti moc a moc pozdravů od nás všech. Přejeme Ti hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů do nového roku.  

Tvoji přátelé z Knínic 
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Týden před vánočními svátky se konal v naší farnosti Vánoční misijní 
jarmark. Zapojilo se opět spoustu lidí z farnosti, a proto se na jarmarku 
sešlo hodně věcí. Lidé přinášeli výrobky a i po tolika letech se objevovali 
na jarmarku výrobky, které byly nové a krásné. Díky vám všem, kteří jste 
se zapojili a věnovali svůj čas, ale i peníze potřebným. Na jarmarku se 
vybrala částka 20 662Kč, kterou jsme rovným dílem rozdělili a poslali 
Misionářkám lásky Matky Terezy do Ostravy a na stavbu nového kostela 
ve farnosti Brno - Lesná.  

 

V sobotu 6. 1. 2018 se sešlo asi 30 dětí v převlecích králů na mši svaté 
v kostele sv. Marka v Knínicích, kde jim otec Josef Pejř udělil požehnání, 
a děti byly vyslané, aby šířily požehnání ostatním lidem z Knínic, Vážan 
a Šebetova. 
Děti koledovaly, zpívaly, vybíraly peníze pro Charitu a také psaly nade 
dveře vašich domovů křídou, kterou v kostele kněz požehnal, 
K+M+B+2018. Co vlastně tato písmena znamenají? 
Christus + Mansionem + Benedicat + 2018 – Ať Kristus požehná tento dům v roce 2018. 

Díky všem, kteří jste finančně přispěli na Charitu, ale také za vlídné 
přijetí, ze kterého byly děti příjemně potěšeny. 
Vybrané částky: v Knínicích 28 646Kč, ve Vážanech 14 692 Kč, 
v Šebetově  23 173 Kč. 
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Nápis na něm zní: 
Nebo poněvadž 

spolu vštípeni jsme 
ku podobenství smrti 

jeho  
spolu i vzkříšeni 

budeme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku cti 
a chvále Boží 

VĚNOVALI MANŽELÉ 
JOSEF A JOSEFA  

VALENTOVY 
r. 1910. 
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11. 2. Nela Marie Filipová,  Knínice 23    

 

 

 

 

Kristův milosrdný dotek            
V Novém Zákoně je popsáno mnoho případů, jak Pán Ježíš 
uzdravuje  nemocné na těle i na duši. Při čtení z Evangelia mě utkvělo 
v hlavě „...dotkl se ho…”(Mk 7,32-37). Pomyslela jsem si: Pán Ježíš se 
nás dotýká při svátostech, obzvláště hmatatelně v přijímání Eucharistie. 
Chtěla bych povzbudit nemocné, i ty, co delší dobu nebyli u svátostí, i ty, 
co jsou relativně v pohodě, všechny, komu z jakéhokoliv důvodu v tom 
rozum či tělo brání. Prosme Pána: „Pane chceš-li, očisti mě, uzdrav mě, 
posilni mě!” Z vlastní zkušenosti vím, že mi můj rozum radil, abych to 
vzdala. A když dostanu odvahu a v síle Ducha Svatého zavítám 
do zpovědnice a tam slyším povzbuzení: „Pán Ježíš je k vaší 
posile…dobře, že jste dnes tady…Nepřestávejme Pána prosit o sílu 
a vytrvalost ve víře a ve větší lásce k Němu.” 

„Když se satanovi podaří odtáhnout duše od svatého přijímání, 
dosáhl svého cíle.” sv. Terezie z Lisieux 

V celé naší farnosti o. Vladimír Sommer ochotně přijede ke každému, 
kdo touží po setkání s Pánem Ježíšem. Navštěvuje nemocné každý 
první čtvrtek v měsíci. Přihlaste se na tel.: 722 696 774. 
Kdo se nezvládne přihlásit sám, prosím o pomoc jejich nejbližší. 
 

 

Milí farníci, přijměte , 

které jsou svým zaměřením určeny „nejen pro rodiny s dětmi”. Je nás 
bohužel pomálu. Zvu Vás zejména k tomu, abychom se v kostele 
„sesedli” v první polovině kostela, aby vytvářené společenství bylo 
opravdu hmatatelné a také slyšitelné. Kde jinde mají naše děti brát dobrý 
příklad než v opravdovém a správném chování svých rodičů a prarodičů. 
Příklady táhnou… 
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 Díky za zprávy od farníků o tom, že je špatně rozumět slovům při 
nedělním zpěvu žalmu. Dobře slyšet slova žalmu je velmi 
důležité  a snažíme se zlepšovat kvalitu - „Žalm je nedílnou součástí 
bohoslužby slova a má velký význam liturgický a pastorační, protože 
napomáhá rozjímání o Božím slově.” (Všeobecné pokyny 
k římskému misálu, č. 61)  

 Kdo by se chtěl stát členem scholy - dveře jsou otevřené, zkoušky 
pravidelně v neděli od 9h na faře. Blíží se také Velikonoce, kdo by 
se chtěl zapojit do zpěvů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou 
sobotu, nechť se mi brzy ozve. Petra Hartlová 

 

„Žabky, záclona a garnýž“ 

 
Období, kdy jsou děti malé, má svoje specifika. Jedním z nich je permanentní 
nedostatek samoty a ticha. Jak tedy pak řešit čas na modlitbu? Ať je pro vás 
rodičovsky zaměstnané inspirací následující fejeton „Žabky, záclona 
a garnýž“.  
Vzpomenete si, kdy jste naposledy věšeli záclony? Určitě si vybavíte bílou 
záclonu, vůni čistoty a vysoko umístěnou garnýž, k níž se my, menší, musíme 
s úsilím natahovat… V běhu každodenních událostí, kdy jedna střídá druhou, si 
na Boha často ani nevzpomeneme. Ještě intenzivněji prožívají tento pocit 
maminky malých dětí, kdy neprobíhá jedna událost za druhou, ale několik 
činností současně. Útlum nastává až ve chvíli, kdy jedno, dvě, tři nebo všechny 
děti usnou. Teprve tehdy mohou maminčiny receptory, sledující bezpečnost 
pohybu, ochutnávání neznámých předmětů, hladinu nakrmení, napojení 
a zajištění alespoň základních hygienických úkonů, vypnout. Uf! 
A v okamžicích, kdy děti spí, je zase potřeba tolik dalšího udělat, stihnout, 
uklidit, nachystat, vyřídit, co se s bdělými dětmi nedá… 
Kdy je vůbec možné se v tomhle kolotoči modlit? Jsou to jen drobounké chvíle, 
okamžiky, kdy máme prostor povzdechnout k Bohu. Vzpomenout si na Něj 
a krátce Ho pozdravit. Chvilky takového modlitebního nadechnutí připomínají 
věšení záclon: žabky jsou střelné modlitby, záclona jsem já a garnýž, to je náš 
Pán. Když se po chvilkách den za dnem připínám k Bohu, držím se ho a visím 
jako záclona rovně. Ve chvíli, kdy se dlouho k Bohu nepřipínám, visí záclona 
mého „já“ neupraveně až k zemi, a dokonce stahuje dolů to, co už bylo dříve 
připnuté. Jak jistě moc je Bůh rád, když se k Němu modlíme! Nedělejme si 
zbytečné starosti a nebuďme, my maminky, úzkostné, že se nemodlíme breviář, 
celý růženec anebo že jediným zážitkem ze mše svaté je hrst rozdrobené 
svačiny. Boží radost ze setkání s námi je nevysvětlitelně veliká. Bůh je určitě 
velkorysý, a proto vám všem přeji radost z drobných žabek modliteb a vědomí 
Jeho stále přítomné lásky.         Ivana Horáková, Radio Proglas 
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